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Sport dla wszystkich,
przyjemność i rozrywka
W październiku 2012 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badanie poświęcone uczestnictwu Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej. W okresie objętym badaniem (od
1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.) w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych uczestniczyło 45,9% Polaków (48,8% mężczyzn i 43,3% kobiet).
Najpopularniejszymi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi wśród Polaków były jazda na rowerze (66,0% osób – w tym 64,8% mężczyzn i 67,2% kobiet) i pływanie (39,9% – 42,1% mężczyzn
i 37,8% kobiet). Mężczyźni preferowali także piłkę nożną (36,7%), grę w piłkę siatkową (14,3%)
i koszykową (10,3%) oraz wędkarstwo (13,3%). Kobiety najczęściej decydowały się na aerobik, fitness, jogę i gimnastykę (19,5%), taniec (16,5%), jogging, nordic walking (15,8%) oraz grę w piłkę siatkową (13,3%).
Głównym motywem uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej były przyjemność
i rozrywka, którymi kierowało się dwie trzecie badanych (w tym 70,8% mężczyzn i 61,3% kobiet). Istotny czynnik stanowiła także chęć utrzymania kondycji fizycznej oraz zachowania właściwej sylwetki (15,5% mężczyzn i 20% kobiet). Co dziesiąty Polak uczestniczył w sporcie i rekreacji dla zdrowia (lub z powodu zaleceń lekarza), przy czym częściej dotyczyło to kobiet (12,3%)
niż mężczyzn (7,4%).
Czy od czasu tego badania dużo się w Polsce zmieniło? W aktualnym numerze piszemy o wielu rodzajach aktywności i cennych inicjatywach, wpisujących się w trend zdrowego życia. Na
przykład w podsumowaniu działalności LZS – o projekcie „Obywatele dla Demokracji”, dotyczącym „wypracowania polityki antydyskryminacyjnej ze względu na płeć dla polskich organizacji
pozarządowych działających w zakresie sportu powszechnego”. W dziale Porady: jak „podjąć starania o budowę małych, osiedlowych czy gminnych zespołów obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportu przez wszystkich mieszkańców najbliższej okolicy”. Temat numeru poświęcamy omówieniu VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXI Sportowego
Turnieju Miast i Gmin. Przybliżamy też inicjatywę Towarzystwa Miłośników Gier Umysłowych,
które wspólnie z OSiR Ochota od wiosny 2015 r. realizuje pilotażowy program „Aerobic umysłu”
dla osób 50+ poprzez bezpłatne zajęcia rywalizacji w szachach i brydżu.
To tylko przykłady. Można u nas znaleźć dużo więcej wspaniałych pomysłów na poprawę naszej kondycji fizycznej i umysłowej.
W nowym nadchodzącym 2016 r. wszystkim członkom Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, sympatykom, działaczom, wolontariuszom oraz czytelnikom biuletynu „Sport dla wszystkich” życzymy rozmachu działań, wytrwałości, wiary w potrzebę działania oraz satysfakcji z działalności prowadzonej dla dobra nas wszystkich.
■ Redakcja biuletynu
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Pospolite ruszenie 2015
VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin
26 maja – 1 czerwca 2015 r.
Nasza sztandarowa impreza, nad
którą patronat honorowy objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, rozegrana została na terenie całego kraju
od 26 maja do 1 czerwca 2015 r. Ogólnopolska inauguracja odbyła się 26
maja w Sierakowie k. Poznania. Sklasyfikowane zostały 523 miasta i gminy,
gdzie w tysiącach imprez rekreacyjno-sportowych wystartowało ponad 1,2
mln osób. Turniej jest największą imprezą sportu masowego w Polsce. Wyniki oraz wszystkie informacje znajdują się na stronie www.federacja.com.pl.
Organizację turnieju, weryfikację
wyników oraz ocenę na szczeblu krajowym prowadziła Centralna Komisja Turniejowa powołana przez zarząd
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Promocję i koordynację turnieju
na szczeblu wojewódzkim prowadziły Wojewódzkie Komisje Turniejowe
powołane przez zarządy wojewódzkie TKKF.
Na szczeblu gminy miejskiej lub
wiejskiej organizatorem turnieju był

samorząd terytorialny, który powoływał własnego koordynatora albo
zlecał to zadanie wybranej jednostce organizacyjnej lub stowarzyszeniu
kultury fizycznej na swoim terenie.
W turnieju startować mogli wszyscy mieszkańcy danego miasta lub

gminy – zarówno osoby dorosłe, jak
i przedszkolaki, uczniowie, studenci, pracownicy działających tam firm,
a także wczasowicze. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju był
udział w zorganizowanych imprezach
turniejowych: grach sportowych, za-

wodach (np. wędkarskich, tanecznych), turystyce lub innej formie aktywności ruchowej.
Miejscowości klasyfikowane były
w sześciu grupach, w zależności od
liczby mieszkańców:

Ogólnopolska inauguracja VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin
26 maja 2015 r. w Sierakowie k. Poznania
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I grupa do 5 tys.
II grupa od 5 do 7,5 tys.
III grupa od 7,5 do 15 tys.
IV grupa od 15 do 40 tys.
V grupa od 40 do 100 tys.
VI grupa powyżej 100 tys.
Kryteria decydujące
o punktach zdobytych
przez dane miasto lub gminę:
 stosunek łącznej liczby osób startujących w imprezach turniejowych do ogólnej liczby mieszkańców w procentach,

 iloczyn liczby zorganizowanych
imprez i liczby dni, w których zostały przeprowadzone,
 łączna liczba startujących w testach Coopera przeprowadzonych
w ramach turnieju.
W klasyfikacji generalnej laureatami zostało 60 miast i gmin (10
pierwszych w każdej grupie). Laureaci otrzymali nagrody na zakup
sprzętu sportowego – środki z dofinansowania zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bezpośrednimi odbiorcami nagród były UKS-y

i inne stowarzyszenia kultury fizycznej, będące animatorami życia sportowego na danym terenie, wskazane przez władze zwycięskich miast
i gmin. Łącznie nagrody otrzymało
100 miejscowości (60 laureatów oraz
40 – proporcjonalnie do startujących
w każdej grupie).
Za największą liczbę startujących
miast i gmin wyróżnione zostały 4 województwa: zachodniopomorskie – 90
miast i gmin, warmińsko-mazurskie
i pomorskie po 70 oraz świętokrzyskie
– 56 miast i gmin.

Ogólnopolskie podsumowanie VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin
25 września 2015 r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
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Organizowany przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XXI Sportowy Turniej Miast
i Gmin 2015 został dofinansowany
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kwotą 770 tys. zł z przeznaczeniem
na nagrody dla laureatów oraz obsługę techniczną i medialną na szczeblu
ogólnopolskim i wojewódzkim. Koszt
organizacji imprez turniejowych, który poniosły samorządy terytorialne to
kwota ponad 5 mln zł w skali kraju.
Ogólnopolskie podsumowanie VII
Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich – XXI Sportowego Turnieju
Miast i Gmin 2015 odbyło się 25 września 2015 r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Wręczenie pamiątkowych plakiet,
pucharów i dyplomów laureatom odbyło się z udziałem gości oficjalnych,
m.in. wiceprezydenta Olsztyna Jarosława Słomy oraz wicedyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego
Ministerstwa Sportu i Turystyki Wojciecha Kudlika, który odczytał list
gratulacyjny do uczestników turnieju od ministra Adama Korola. W części artystycznej, w repertuarze poezji
śpiewanej, wystąpił zespół Czerwony
Tulipan z Olsztyna.
■ Jerzy Potentas

Pamiątkowe plakiety i puchary
VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin
26 maja – 1 czerwca 2015 r.
Zestawienie liczb sklasyfikowanych miast i gmin
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Razem
Województwo
dolnośląskie
2
4
6
12
3
1
28
kujawsko-pomorskie
3
5
5
5
1
2
21
lubelskie
0
2
0
1
1
0
4
lubuskie
11
15
3
10
0
1
40
łódzkie
1
0
0
1
0
1
3
małopolskie
4
9
15
13
2
2
45
mazowieckie
2
1
1
2
0
0
6
opolskie
0
0
3
0
1
0
4
podkarpackie
5
9
15
3
1
0
33
podlaskie
13
5
3
2
2
0
25
pomorskie
17
13
22
15
2
1
70
śląskie
2
3
5
4
4
4
22
świętokrzyskie
9
14
23
7
2
1
56
warmińsko-mazurskie
22
21
14
11
0
2
70
wielkopolskie
0
3
0
1
1
1
6
zachodniopomorskie
30
22
19
16
3
0
90
Łącznie w grupach
121
126
134
103
23
16
523
Wyniki poszczególnych grup na stronie internetowej KFSdW www.federacja.com.pl

VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin, 26 maja – 1 czerwca 2015 r.
Zestawienie liczb startujących uczestników
Województwo
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Razem
dolnośląskie
2 773
6 493
14 720
46 637
10 606
4 449
85 678
kujawsko-pomorskie
1 049
10 623
15 220
8 433
2 182
29 020
66 527
lubelskie
0
5 385
0
3 484
15 323
0
24 192
lubuskie
2 930
11 827
331
30 915
0
9 735
55 738
łódzkie
572
0
0
2 395
0
9 816
12 783
małopolskie
7 621
20 620
48 797
69 191
3 164
38 596
187 989
mazowieckie
6 461
7 099
6 000
5 399
0
0
24 959
opolskie
0
0
10 186
0
3 665
0
13 851
podkarpackie
1 183
5 195
9 354
6 488
3 737
0
25 957
podlaskie
9 065
2 505
1 497
1 757
26 256
0
41 080
pomorskie
15 600
7 600
33 507
9 796
11 721
4 516
82 740
śląskie
2 455
8 265
17 724
11 330
14 972
59 329
114 075
świętokrzyskie
7 254
17 177
46 324
26 713
18 747
27 837
144 052
warmińsko-mazurskie
20 215
16 543
16 613
16 330
0
10 450
80 151
wielkopolskie
0
16 244
0
12 564
9 949
15 056
53 813
zachodniopomorskie
38 083
38 505
32 600
70 186
17 617
0
196 991
Łącznie w grupach
115 261
174 081
252 873
321 618
137 939
208 804
1 210 576
Zdjęcia z inauguracji w Sierakowie
prezentujemy także na 4. stronie okładki.
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VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2015

Migawki z Polski
Prezentujemy zdjęcia z konkurencji rozgrywanych w różnych
miejscach Polski – w miastach i gminach startujących
w XXI Sportowym Turnieju Miast i Gmin organizowanym w ramach
VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Zdjęcia
nadesłali organizatorzy imprez. Przyjrzyjmy się, jak przebiegały
zawody w 4 miejscowościach.

W Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie)

W Wojciechowie (woj. lubelskie)

8 sport
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W Ustce (woj. pomorskie)

26.05.2015 – 1.06.2015 r. Konkurencje: aerobic (zajęcia rytmiczne), Test Coopera, Halowy Turniej Piłki Nożnej, Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej, pokazy sztuk walki – Taekwondo, Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, gry i zabawy rekreacyjne (Gimnazjalny Marsz
na Orientację)

26.05.2015 r. Boisko Orlik w Szczuce.
Organizator: Gmina Brodnica, współorganizator: Gimnazjum w Szczuce
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Brodnica

W Żmigrodzie (woj. dolnośląskie)

Materiał opracowała Elżbieta Jaworska
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European Week of Sport – Toolbox
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich partnerem w projekcie
European Week of Sport – Toolbox
W czerwcu 2014 r. Androulla Vassiliou, ówczesna komisarz UE odpowiedzialna za sport ogłosiła plan
organizacji we wrześniu 2015 r. pierwszego Europejskiego Tygodnia Sportu, powołując się na wyniki badania
Eurobarometru, które wskazywały na
potrzebę podjęcia działań w celu nakłonienia wszystkich do „wstania z kanapy” i włączenia sportu oraz ruchu
fizycznego w swoje codzienne życie.
Komisarz Vassiliou podkreśliła kluczowe znaczenie aktywności nie tylko ze
względu na zdrowie i dobrostan obywateli, ale również z powodu znacznych kosztów gospodarczych, które
wynikają z braku aktywności fizycznej.
Komisja Europejska podjęła się
działania i koordynacji wydarzeń w całej Europie w czasie trwania planowanego Tygodnia Sportu.
Pomysł ustanowienia Europejskiego Tygodnia Sportu narodził się w Parlamencie Europejskim w wyniku sprawozdania Fisasa z 2012 r., którego
nazwa pochodzi od nazwiska autora,
hiszpańskiego posła do PE Santiaga
Fisasa. W tym samym roku państwa
członkowskie wezwały Komisję Europejską do rozważenia ustanowienia Europejskiego Tygodnia Sportu
w celu promowania aktywności fizycznej i uprawiania sportu na wszystkich
szczeblach. Następnie komisja rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje
z państwami członkowskimi i organizacjami sportowymi, aby wyciągnąć
wnioski z istniejących inicjatyw oraz
zapewnić pełne poparcie dla tej inicjatywy.
Nowa perspektywa finansowa na
lata 2014-2020 Unii Europejskiej umożliwiła znacznie większe niż w latach
ubiegłych finansowanie projektów realizowanych w obszarze sportu. Co-
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rocznie ogłaszane konkursy na granty europejskie w ramach programu
Erasmus+ (nowy europejski program
w dziedzinie kształcenia, szkolenia,
młodzieży i sportu), mimo że obwarowane licznymi kryteriami dostępu
do środków, dają możliwość aplikowania o udział w projektach zarówno
w charakterze liderów, jak i partnerów
projektów instytucjom, organizacjom
i stowarzyszeniom sportowym wszystkich państw europejskich.

Realizatorzy projektu

TAFISA – Światowa Organizacja
Sportu dla Wszystkich złożyła wniosek o dofinansowanie projektu stworzenia poradnika stanowiącego narzędzie dla koordynatorów narodowych
wyłaniających i współpracujących
z organizatorami wydarzeń odbywających się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Wniosek został zaakceptowany przez Komisję Europejską.
Jednym z warunków uzyskania
środków było stworzenie międzyna-

rodowej grupy partnerów współpracujących przy realizacji projektu.
TAFISA – The Association for International Sport for All (zarejestrowana
w Niemczech), lider i koordynator projektu zaproponował współpracę następującym partnerom:
 ACES – European Capitals and
Cities of Sport Federation (Stowarzyszenie Europejskich „Stolic
Sportu”), Belgia,
 CNOSF – French National Olympic and Sport Committee (Francuski Komitet Oplimpijski i Sportu),
Francja,
 FESI – Federation of the European
Sporting Goods (Europejskie Stowarzyszenie Produktów Sportowych), Belgia,
 Ministry of Culture and Sport/General Secretariat for Sports, Grecja,
 NISB – Nedherlands Institut for Sport
and Physical Activity, Holandia,
 KFSdW – Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich, Polska,
 IPDJ – Instituto Portugues do Desporto e Juventude, I.P., Portugalia,
 Sport & Citizenship (europejski
think thank w obszarze sportu),
Francja,

Wstępna wersja poradnika w j. ang.
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 ISCA – International Sport and
Culture Association, Dania.

Założenie koncepcyjne

Główne założenie koncepcyjne
projektu European Week of Sport –
Toolbox polegało na opracowaniu zestawu zeszytów, zawierających wytyczne i wskazówki dla organizatorów
imprez sportu dla wszystkich w następującym podziale określającym strukturę tygodnia, narzuconym przez Komisję Europejską:
I. Imprezy o charakterze narodowym (np. inauguracyjne)
II. Imprezy sprofilowane ze względu
na miejsce organizacji i uczestników (tzw. Focus Days):
1. Edukacja (szkoły, uczelnie
wyższe i inne placówki edukacyjne)
2. Miejsca pracy
3. Aktywność na świeżym powietrzu
4. Kluby sportowe i centra fitnessu
Realizację projektu zaplanowano na cały rok 2015, przy czym Komisja Europejska, mając na uwadze przygotowania państw członkowskich do
organizacji wydarzeń zaplanowanych
na okres pomiędzy 7 a 13 września,
wywierała na realizatorów projektu nacisk na przygotowanie wstępnej wersji poradnika już w okresie
przedwakacyjnym, umożliwiając koordynatorom narodowym skorzystanie z wytycznych przed realizacją imprez zaplanowanych na wrzesień.
Wymagało to znacznego nakładu
pracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt, opracowania
szczegółowej koncepcji zawartości
merytorycznej poradnika, precyzyjnego podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy partnerów, wielokrotnych uzgodnień z Wydziałem Sportu
Komisji Europejskiej, spotkań koordynatora z partnerami oraz weryfikacji
zaproponowanych rozwiązań.
Poradnik opracowany przez TAFISA zawiera wytyczne dla organizatorów imprez sportowych oraz
opisy najciekawszych projektów i wy-

darzeń sportu dla wszystkich z różnych państw europejskich. Komisja
Europejska zapewniła, że poradnik
zostanie przetłumaczony na oficjalne języki UE (w tym język polski) natychmiast po zakończeniu realizacji
projektu. Informacja o dacie publikacji
oraz jej formie ukaże się na stronie internetowej KE oraz na stronie internetowej TAFISA.

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Komisja Europejska zaplanowała wydarzenia organizowane na
szczeblach: międzynarodowym, narodowych i lokalnych. I tak inauguracja tygodnia z udziałem Ministra Sportu Luksemburga (z racji prezydencji
Luksemburga w Radzie UE) odbyła się
w Brukseli 7 września 2015 r. Uczestniczyło w niej wielu gości oficjalnych oraz
członków Parlamentu Europejskiego.
Poszczególne państwa europejskie organizowały inauguracje narodowe we własnym zakresie.
W kolejnych dniach Tygodnia
Sportu organizowane były, i będą
w następnych latach, imprezy sprofilowane. Dla poszczególnych rodzajów
wydarzeń sprofilowanych w ramach
Focus Days Poradnik EWoS – Toolbox
zawiera zbiór najważniejszych wytycznych skierowanych do różnych
podmiotów zaangażowanych w organizację i promocję wydarzeń, a także

opisy przykładów rozwiązań sprawdzonych w różnych państwach europejskich.

Informacje na WWW

Aktualnie na stronie internetowej Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu w zakładce: sport/european
week of sport dostępne są wszelkie
informacje o wydarzeniach organizowanych w ramach Tygodnia Sportu
w roku 2015.
Również na facebooku – www.facebook.com (użytkownik: #BeActive
– The European Week of Sport) znajdziecie państwo relacje i komentarze
z imprez zrealizowanych w państwach
unijnych.
Wstępną wersję poradnika opracowaną w ramach projektu koordynowanego przez TAFISA w języku angielskim można znaleźć na stronie
internetowej
http://ec.europa.eu/sport/week/
tools-materials_en.htm

Z niecierpliwością czekamy na
polską wersję językową przygotowanych materiałów.
■ Ewa Suska
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
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VI Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego
Od 27 do 30 października 2015 r. Zamość już po raz szósty stał
się gospodarzem sportowych zmagań oraz miejscem polonijnych
spotkań.

Pokaz historyczny w wykonaniu Towarzystwa Szabli i Miecza.
Miejsce: Bastion VII oraz nadszaniec

Śpiewają dziewczynki
reprezentujące Towarzystwo
Kultury Polskiej im. W. St.
Reymonta na Rówieńszczyźnie

Impreza rekreacyjno-sportowa na Krytej Pływalni

Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego organizowany jest w Zamościu nieprzerwanie od roku 2010,
a jego pomysłodawcą i głównym realizatorem jest Międzyszkolny Klub
Sportowy „Padwa”. Pierwsze edycje festiwalu odbywały się na przełomie listopada i grudnia. Od 2014 r. realizacja
imprezy zsynchronizowana jest z terminem ferii jesiennych na Ukrainie,
przypadających na ostatnie dni października. Dzięki temu młodzież polonijna może uczestniczyć w festiwalu
bez konieczności zaniedbywania obowiązków szkolnych.
Festiwal to spore wyzwanie organizatorskie, ale także doskonały przykład
na to, jak ideę polonijnych spotkań
można celebrować w niedużym i nie-

Od lewej: Marek Gajewski –
doradca prezydenta Miasta
Zamość, Andrzej Zastąpiło –
zastępca prezydenta Miasta
Zamość, Sławomir Tór –
wiceprezes MKS Padwa Zamość

posiadającym takich tradycji mieście.
W scenariusz imprezy wpisane są spotkania integracyjne z miejscową młodzieżą, wizyty w muzeach, wyjścia do

Polonia na Roztoczu. Kościół pw. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu
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kina, zwiedzanie Zamościa i Roztocza,
a przede wszystkim sportowa rywalizacja. Zawody sportowe z udziałem dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych
oraz ich rówieśników z Polski są okazją do spotkania i wzmocnienia więzi
z krajem ojczystym. Festiwal to wydarzenie, na które młodzi ludzie czekają
przez cały rok. Doprowadził do nawiązania wielu przyjaźni i poprawy znajomości języka polskiego. Coroczne spotkanie młodych ludzi daje możliwość
poznania Polski oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
W VI Polonijnym Festiwalu Sportu Powszechnego udział wzięli przedstawicieli polskiej diaspory z Ukrainy,
w tym: Towarzystwa Kultury Polskiej
na Rówieńszczyźnie oraz Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej.
Pierwsze dni festiwalu wypełnił bogaty
program zwiedzania oraz spotkań integracyjnych. Nasi goście z Równego
oraz Mościsk poznawali Zamość, odwiedzili Zwierzyniec oraz wzięli udział
w zajęciach tematycznych zorganizowanych w zagrodzie edukacyjnej Olejarni Świątecznej w Ruszowie. Wyjazd
na Roztocze połączony był z wizytą
w Zespole Szkół w Zwierzyńcu, spotkaniem z jego uczniami zakończonym
wieczornym ogniskiem integracyjnym.
W środę Polonia gościła na terenie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Zamoyskiego w Zamościu. Dla swoich
kolegów z Ukrainy licealiści z „pierwszego” przygotowali kapitalną część
artystyczną, a następnie oprowadzi-

li gości po gmachu szkoły, która wielkimi krokami zbliża się do obchodów
100-lecia swojego istnienia. Kolejnym
ważnym punktem dnia było spotkanie z władzami Miasta Zamość. W sali
Consulatus zamojskiego ratusza Polonię przyjęli wspólnie Andrzej Zastąpiło – zastępca prezydenta Miasta Zamość oraz Marek Gajewski – doradca
prezydenta Miasta Zamość. Spotkanie
upłynęło w miłej atmosferze, a wyrazem sympatii młodzieży polonijnej
była wspólnie zaśpiewana piosenka
„Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”.
Nieszablonowym sposobem poznawania historii „hetmańskiego grodu” był
pokaz historyczny w wykonaniu Towarzystwa Szabli i Miecza. W blasku zachodzącego słońca, w przepięknej scenerii
bastionu VII rekonstruktorzy historyczni zaprezentowali broń oraz stroje typowe dla grodu w XV i XVII w. W ruch poszły szable i włócznie, strzelano z armat
i łuków. Następnie w zabytkowej sali
nadszańca odbyły się pokazy walk bronią białą, także z udziałem dzieci polonijnych. Rzecz jasna w celu zachowania
bezpieczeństwa szable otoczone były
pluszem. Pokaz przyjęty został entuzjastycznie, a chętnych do udziału w walkach pokazowych nie brakowało.
Drugą stroną polonijnego festiwalu były zmagania sportowe. W środę na
obiekcie Krytej Pływalni w Zamościu
zorganizowano imprezę rekreacyjno-

-sportową z udziałem młodzieży polonijnej oraz ich rówieśników z Polski.
Odbywały się konkurencje indywidualne, wyścigi sztafet oraz gry i zabawy
w wodzie. Sportowa rywalizacja nabrała tempa w czwartek (29 października),
kiedy w hali sportowej OSiR odbył się
Integracyjny Festyn Sportowy. Impre-

każdego roku zaskakują młodych ludzi. Atmosfera, miejsce i uczestnicy... To
wszystko sprawiło, że wydarzenie miało charakter nie tylko konkursowy, ale
przede wszystkim głęboko integracyjny. Dla wszystkich startujących drużyn
przygotowano pamiątkowe puchary oraz dyplomy, a dodatkową niespodzianką były zestawy słodyczy dla poszczególnych zespołów.
Realizację VI Polonijnego Festiwalu
Sportu Powszechnego wspierali finansowo: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Miasto Zamość oraz Województwo Lubelskie. Wsparcie merytoryczne i or-

Reprezentanci Towarzystwa Kultury Polskiej im. W.St. Reymonta na
Rówieńszczyźnie. Na zdjęciu m.in. prezes Towarzystwa Kultury Polskiej
im. W. St. Reymonta na Rówieńszczyźnie, Władysław Bagiński

za zgromadziła blisko 600 uczniów (zawodników i kibiców) szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Zamościa
oraz powiatu zamojskiego. Część turniejowa zawodów składa się z pomysłowych i barwnych konkurencji, które

ganizacyjne przedsięwzięcia zapewniła Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich.
■ Beata Bednarz
MKS Padwa Zamość

Reprezentanci Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej. Z lewej strony
Teresa Teterycz – prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej

Dekoracji dokonuje Teresa
Teterycz – prezes Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej
Zdjęcia prezentujemy także
na 2. stronie okładki.
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Krajowe Zrzeszenie LZS – z tradycją w przyszłość

Od kilkudziesięciu lat namawiamy mieszkańców wsi i małych miast
do aktywności fizycznej
Organizujemy setki tysięcy zawodów i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, gdyż „czym skorupka za młodu...”. Zajmujemy się także
sportem wyczynowym – szkolimy
w naszych klubach młodych, zdolnych sportowców. Nie obca jest nam
też działalność turystyczna. W przyszłym roku obchodzić będziemy
70-lecie działalności. Ważnym wydarzeniem będzie także nasz Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, na którym wybierzemy nowe
władze, podsumujemy czteroletnią
działalność i dyskutować będziemy
o planach na przyszłość.
Warto w tym miejscu przypomnieć
o miejscowości Czarnowąsy. Pierwszy
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mecz drużyna LZS Swornica reprezentująca Czarnowąsy rozegrała jesienią 1945 r. w Tułowicach. Na początku
marca 1946 r. Związek Samopomocy
Chłopskiej wydał uchwałę, nakazującą
organizowanie sportu na wsi. 16 marca 1946 r. działacze ze Swornicy złożyli dokumenty i zostali oficjalnie zarejestrowani w delegaturze OZPN w Opolu
jako pierwszy Ludowy Zespół Sportowy w Polsce. Później datę tę uznano
za oficjalną datę powstania Ludowych
Zespołów Sportowych.
Nazwę klub przyjął od płynącej
obok ówczesnego boiska rzeki. Później powstawały w tym klubie kolejne sekcje sportowe, które wychowały
nawet reprezentantów kraju. Największy ich sukces to awans drużyny do

III ligi piłki nożnej. Zespoły sportowe
na wsi tuż po wojnie powstały także
w innych miejscowościach, zorganizowały się nawet czasami wcześniej
niż mieszkańcy Czarnowąsów, ale to
oni otrzymali w numer 1 w rejestrze
Związku Samopomocy Chłopskiej.
I tak przeszli do historii.
Obecnie Ludowe Zespoły Sportowe liczą 245 tys. członków, skupionych w ponad 8 tys. ogniw, w tym
w około 5000 klubów (na wsiach,
w małych i dużych miastach). Jest się
czym chwalić. Wystarczy spojrzeć na
statystyki zamieszczone w „Programie
rozwoju sportu do roku 2020” Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie autorzy piszą: „w 2012 roku funkcjonowało w Polsce 14 307 klubów. Na 100
tys. mieszkańców przypadało więc
37 tego typu organizacji. Warto podkreślić, że lepsza sytuacja pod tym
względem jest na obszarach wiejskich
– 43 kluby na 100 tys. mieszkańców
niż w miastach – 33 kluby na 100 tys.
mieszkańców”. Bez tych 5000 klubów
Krajowego Zrzeszenia LZS ta statystyka wyglądałaby jeszcze marniej.
W kolejnym roku swojej działalności KZ LZS znowu zorganizowało
i przeprowadziło kilkaset tysięcy imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. W artykule przedstawiamy
dwie z nich, organizowane w ramach
„Sportu dla wszystkich”. Piszemy także
o wspólnym projekcie finansowanym

ze środków unijnych, który realizujemy w partnerstwie z Fundacją V4Sport
i islandzką organizacją UMFI.
Radość, emocje, wspólna zabawa
21 listopada 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia
nagród laureatom konkursu „Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych
projektów realizowanych w środowisku wiejskim 2015”. Konkurs odbył się
po raz siódmy. Podobnie jak w latach
ubiegłych w konkursie mogły uczestniczyć kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe i związki stowarzyszeń
sportowych szczebla gminnego.
W bieżącym roku organizatorzy
zgłosili 89 projektów, w których zaplanowali udział prawie 42 tys. osób. Do
finału centralnego Wojewódzkie Komisje zgłosiły 36 inicjatyw, w których
udział wzięło ponad 22 tys. osób.
26 października 2015 r. w siedzibie
Krajowego Zrzeszenia LZS zebrała się
Krajowa Komisja Konkursowa, w której
zasiadało 8 osób. Każdy z jurorów miał
do dyspozycji 150 punktów. Najwięcej
punktów można było zdobyć za: innowacyjność projektu i powszechną dostępność, dokumentację – 25 pkt. oraz
za liczbę uczestników – 20 pkt.
Zwycięzca tegorocznego konkursu
– Gminne Zrzeszenie LZS z Woli Krzysztoporskiej – uzyskał 874 punkty, a plasujący się na 20. miejscu UKS Orkan
Środa Wielkopolska 658 pkt. Miejsce
pierwsze od dziesiątego (KL Kotwica
Brzeg) dzieliło 146 punktów, a „medaliści” konkursu przekroczyli liczbę 800
punktów. Z kolei inicjatywy od miejsca
11. do 20. dzieliły tylko 64 punkty.
Jakie imprezy zorganizowali tegoroczni finaliści? Dominowały festyny sportowo-rekreacyjne, w których

oprócz typowych konkurencji rekreacyjnych, jak strzały na bramkę, rzuty woreczkiem, ringo na palik, do kosza, wyścigi na nartach, w workach,
na szczudłach, przeciąganie liny, organizowano turnieje piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego,
streeballa. Ważne, że wielu organizatorów stara się te proste rekreacyjne zabawy i gry uatrakcyjniać i „udziwniać”.
Popularne były biegi przełajowe i uliczne, ale zawsze towarzyszyły im dodatkowe atrakcje, przede wszystkim marsze nordic walking, które zdobywają
coraz więcej zwolenników w środowisku wiejskim. Jedną z imprez były mistrzostwa powiatu w tej dyscyplinie
(LKS Zantyr Sztum). Nic dziwnego, maszerować potrafi każdy. Niesłabnącym
powodzeniem cieszą się także rajdy rowerowe połączone z różnego rodzaju
testami i zagadkami.
Czy pojawiły się nowe, ciekawe
pomysły? Tak, było ich kilka. Jednym
z nich był Triathlon Sokólski (UKS Batory Sokółka), kolejne to – zbiorowe
bicie rekordu świata w biegu na 10 km
(KL Kotwica Brzeg) czy turniej i pokazy
zapaśnicze na głównym rynku miasta
(LUKS Orły Namysłów).
W organizację prawie każdej imprezy włączyły się samorządy lokalne. Bez ich pomocy finansowej i orga-

nizacyjnej wiele cennych inicjatyw nie
ujrzałoby światła dziennego. Coraz
częściej imprezy sportowe wspierają
prywatne firmy i osoby. W wielu sprawozdaniach organizatorzy podkreślają rolę i udział wolontariuszy. Szkoda
tylko, że nie potrafimy jeszcze wyceniać ich pracy, jak to robią organizacje sportowe z innych krajów europejskich, w których wolontariat sportowy
ma ugruntowaną markę (Dania, Niemcy, Wielka Brytania).
Cenne jest także, że w tych imprezach uczestniczą osoby niepełnosprawne. Podczas festynów i turniejów rad sołeckich zbiera się również
fundusze, np. na zakup wózka inwalidzkiego, wsparcie konkretnej osoby
czy na domy dziecka na Ukrainie.
I na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie – nie ma już praktycznie imprez
organizowanych przez jednego organizatora. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i szkołami,
działającymi w tej samej wsi czy gminie to norma.
Wszystkie nagrody i wyróżnienia
w tym konkursie finansowane są przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nagrody to środki finansowe na zakup sprzętu sportowego: za pierwsze miejsce –
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15 tys. zł, za drugie –13 tys. zł, trzecie
– 12 tys. zł, od czwartego do dziesiątego 8 tys. zł, od jedenastego do dwudziestego – 5 tys. zł. Pozostali „konkursowicze”(16) otrzymają wyróżnienia.
Miejsca na pudle zajęli:
1. Gminne Zrzeszenie LZS Wola
Krzysztoporska (woj. łódzkie)
2. LKS Olimpia Strzyżewko (woj.
wielkopolskie)
3. MLKS Rakowice (Rakowice
Wielkie, woj. dolnośląskie)
„Piłkarska Kadra Czeka”
– turnieje z tradycjami
„Piłkarska Kadra Czeka” to najstarszy w Polsce turniej piłkarski dla młodzieży. W 2014 r. obchodziliśmy 30-lecie jego istnienia. Dziś PKCz to cztery
turnieje – turniej chłopców do lat 15,

Finałowy mecz Akademii Piłkarskiej Gołcza z SP w Goździe (5:1)
oglądali m.in. wójt tej gminy Lesław
Blacha, prezes Akademii Krystyna
Marczewska, radny Mirosław Wójcikowski oraz rodzice zawodników. To
zwycięstwo to największy sukces w historii klubu oraz gminy Gołcza. Drużyna trenowana przez Marka Machnika
i Marcina Dudzińskiego w minionym
sezonie występowała w małopolskiej
lidze młodzików, wygrała też kilka turniejów ogólnopolskich i jest wizytówką klubu.
Lokalny samorząd w sposób szczególny uhonorował młodych piłkarzy
po ich powrocie z turnieju. Zostali zaproszeni 29 lipca na XI sesję Rady Gminy Gołcza, gdzie mogli pochwalić się
swoimi trofeami i dodatkowo zostali

turniej dziewcząt też do lat 15 i tzw.
Mała Piłkarska Kadra Czeka – turnieje
dziewcząt do lat 13 i ich rówieśników.
Ma charakter szczeblowy – odbywają
się turnieje gminne, powiatowe i wojewódzkie, do finału centralnego kwalifikuje się najlepsza drużyna w danym
województwie.
Tegoroczny Finał Centralny 5.
Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt
i Chłopców LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka” U-13 odbył się 22-24 lipca
w Siedlcach. W imprezie wzięło udział
prawie 300 młodych piłkarek i piłkarzy (13 drużyn chłopców i 14 dziewcząt). Wśród dziewcząt zwyciężyła
drużyna KKPK Medyk Konin (wielkopolskie), wśród chłopców pierwsze
miejsce zajęła Akademia Piłkarska
Gołcza (małopolskie).

nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami.
Swoją drużynę dopingował w Siedlcach także wójt gminy Kłoczew, Zenon Stefanowski. Jego zespół, czyli Szkoła Podstawowa w Goździe
(woj. lubelskie) zajmując drugie miejsce, także osiągnęła olbrzymi sukces,
bo też w tak dużym turnieju startowała po raz pierwszy.
W turnieju dziewcząt najlepsze
okazały się przedstawicielki województwa wielkopolskiego – KKPK Medyk
Konin, wygrywając turniej po raz drugi z rzędu. Seniorki tego klubu zdobyły w poprzednim sezonie mistrzostwo
Polski, a także zadebiutowały w Lidze
Mistrzyń. Rosną im następczynie. Na
co dzień trenerką dziewcząt jest znakomita bramkarka Medyka i reprezen-
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tantka Polski Anna Szymańska. W finale
„Medyczki” pokonały UKS Dubler Opole Lubelskie (woj. lubelskie) 2:0. Trenerem Dublera jest Grzegorz Starczynowski, można powiedzieć weteran w tym
zawodzie – szkoleniem młodzieży zajmuje się już 34 lata.
31. Ogólnopolski Turniej Chłopców
LZS „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza, który odbył się 7-13
sierpnia w Słubicach wygrała drużyna LKS Wilga Garwolin (woj. mazowieckie), zdobywając Puchar Ministra
Sportu i Turystyki i tytuł Mistrza Krajowego Zrzeszenia LZS. Zespół z Mazowsza startował w turnieju po raz pierwszy w jego historii, w finale pokonał KS
Polonia Środa Wlkp. (woj. wielkopolskie). Turniej odbywał się pod honorowym patronatem Ambasady Republiki Argentyńskiej, Ambasady Królestwa
Belgii, Ambasady Republiki Czeskiej,
Ambasady Republiki Francuskiej i Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.
Startowało 16 drużyn.
Do najciekawszych i najważniejszych dla uczestników tego turnieju wydarzeń należą zawsze pokazowe
zajęcia treningowe ze znanym trenerem. W tym roku do Słubic przyjechał trener kadry narodowej U-21
Marcin Dorna, od wielu lat zaprzyjaźniony z naszym turniejem. Jak mówili zawodnicy i trenerzy drużyn, zajęcia były interesujące. Z kolei Marcin
Dorna ocenił, że turniej stał na wysokim poziomie, miał kilku wyróżniających się zawodników, ale generalnie
przygotowanie kondycyjne, techniczne i motoryczne zawodników nie budziło zastrzeżeń. Widać, że drużyny trenowane są przez specjalistów od piłki

nożnej. Mecz finałowy oglądał inny
trener kadry narodowej, tym razem
U-16 – Robert Wójcik. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Sebastian
Jankowski z KS Polonia Raczki, w nagrodę otrzymał koszulkę reprezentacji
Argentyny ufundowaną przez JE panią
ambasador Patricię Beatriz Salas. Może
pójdzie w ślady Lionela Messiego?
Piłkarki KKPK Medyk Konin (woj.
wielkopolskie) po raz czwarty z rzędu
wygrały Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt LZS „Piłkarska Kadra Czeka”, który odbył się 1-7
sierpnia 2015 r. w Prószkowie k. Opola. Startowało 13 drużyn. Była to jego
15. edycja (w sumie w piętnastu turniejach startowało ponad 8800 drużyn),
a więc mały jubileusz. Bilans zwycięstw
dziewcząt z Konina jest imponujący –
startowały w 13 turniejach, wygrały go
8 razy, najgorsze miejsce jakie w PKCz
zajęły to szóste (pierwszy turniej). To
dobry prezent dla klubu w 30-lecie
jego istnienia. Zresztą od kilku lat, gdy
inne zespoły startujące w PKCz słyszą, że z Wielkopolski będzie startowała drużyna z Konina, z góry zakładają,
że pierwsze miejsce zarezerwowane
jest dla „Medyczek”. I często nie mylą
się. Ale też nie jest to dla nikogo niespodzianką. W Koninie praca z piłkarską młodzieżą jest bardzo ważna, bo
przecież dziewczęta z drużyn juniorek młodszych i juniorek zasilą szeregi
podstawowej drużyny seniorskiej i trafią do reprezentacji kraju, jak Ewa Pajor
czy Anna Szymańska.
We wszystkich turniejach oglądaliśmy piłkę nożną w najlepszym wydaniu, bez gry na czas, złośliwych fauli
taktycznych i gwiazdorzenia.

Działaczki islandzkiej organizacji
sportowej UMFI
na Krzyżanowskiego
22 września 2015 r. do siedziby Rady
Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS
zawitały dwie przedstawicielki islandzkiej organizacji sportowej UMFI
– Sabína Steinunn Halldórsdóttir
i Svana Hrönn Jóhannsdóttir. Towarzyszył im prezes Fundacji V4Sport
Jakub Kalinowski. Spotkanie miało związek z projektem „Sport otwarty dla kobiet. Pozwól im działać!”, którego KZ LZS jest współpartnerem.
W spotkaniu z islandzkim działaczkami uczestniczyli pracownicy Biura RG
KZ LZS oraz wiceprzewodniczący naszego stowarzyszenia Wacław Hurko.
Nasze islandzkie partnerki przyjechały, by ustalić realizację kolejnych
części projektu. Spotkanie miało charakter informacyjny. Chcieliśmy bliżej
poznać działalność UMFI, a oni – zapoznać się z naszą.
UMFI jest największą islandzką organizacją działająca od 1907 r. w obszarze sportu powszechnego. Oprócz
niej na terenie Islandii działa jeszcze
tylko narodowy komitet olimpijski.
Islandia liczy 325 tys. mieszkańców,
z czego 120 tys. mieszka w stolicy kraju Reykjaviku. W UMFI zrzeszonych
jest ponad 100 tys. osób w 500 ogniwach – ponad 30% członków stanowią kobiety, co jest najwyższym

wskaźnikiem w Europie. Zakres działania UMFI ma podobny do naszego.
Finansowana jest z budżetu państwa.
Otrzymuje na swoje projekty wynegocjowaną z rządem kwotę pieniędzy.
Przeznacza ją na roczną działalność
określoną w statucie. Na jakie projekty wydawane są te pieniądze, decydują działacze. W całym kraju zatrudnia
kilkanaście osób.
Ta wizyta była też podsumowaniem badań dotyczących obecności
kobiet w naszych organizacjach sportowych. My nasze badania, za które
odpowiedzialne były Maria Popielawska, Aleksandra Gołdys i Renata Włoch
przeprowadziliśmy w okresie listopad
2014 – marzec 2015, oni rozpoczęli
w maju tego roku.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację Stefana Batorego we współpracy
z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
z siedzibą w Brukseli. Projekt dotyczy wypracowania polityki antydyskryminacyjnej ze względu na płeć dla
polskich organizacji pozarządowych
działających w zakresie sportu powszechnego i wdrożenie jej w 6 organizacjach. Przygotowany zostanie
także podręcznik wdrażania tej polityki. Czy w polskim sporcie i w organizacjach z nim związanych istnieje dyskryminacja kobiet? Odpowiedź brzmi
najczęściej – nic podobnego nie ma
miejsca. Przeczą temu jednak liczby.
W 17-osobowym prezydium PKOl są
2 kobiety, w 60-osobowym zarządzie
4, podobnie jest w polskich związkach
sportowych, np. w PZPN nie ma żadnej, mimo że piłka nożna kobiet jest
coraz bardziej popularna, 90% polskich trenerów to mężczyźni itp.
Naszym partnerem jest UNFI, bo
równość ze względu na płeć w każdym aspekcie życia społecznego jest
w tym kraju jedną z najważniejszych
wartości.
■ Iwona Derlatka
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COSSz TKKF w Sierakowie – nowe otwarcie
Zapraszamy amatorów czynnego wypoczynku,
kierowników grup sportowych, trenerów, grzybiarzy, wędkarzy
Marek Dziubiński, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego
TKKF w Sierakowie

Podczas ubiegłorocznego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
delegaci z całej Polski z radością i zadowoleniem przyjęli wiadomość o powrocie Centralnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego TKKF w Sierakowie
do Zarządu Głównego TKKF.
Ośrodkowi w Sierakowie poświęciliśmy sporo miejsca w poprzednim
wydaniu naszego periodyku, w materiale „Sieraków – perła nad Jeziorem
Jaroszewskim”, przypominając m.in.,
że w połowie lat 70. i 80. ośrodek TKKF
w Sierakowie słynął w Polsce z organizowanych tu turnusów dla osób
z nadwagą. Dzięki atrakcyjnym zajęciom sportowym i diecie przedstawiciele różnych zawodów i profesji mogli poprawić swą sprawność fizyczną
i zrzucić zbędne kilogramy. Ośrodek
nie stracił na atrakcyjności i w latach
następnych. Popularne stały się obozy
rodzinne z bogatym programem rekreacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki układu krążenia –
program „Serce” oraz obozy dla dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Powrót ośrodka do Zarządu Głównego TKKF i powierzenie funkcji dyrektora Markowi Dziubińskiemu stwarza ośrodkowi nowe szanse i nadzieje
nie tylko polskiemu sportowi masowemu, ale także sportowi wyczynowemu, wszystkim, bo jest tu miejsce
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także dla grzybiarzy i wędkarzy. Ci, co
dobrze znają Sieraków i Ośrodek TKKF
z racji częstego pobytu i walorów mówią, że Sieraków to „płuca odległego
zaledwie około 76 kilometrów Poznania, a nawet Wielkopolski”.
O zadaniach i ambitnych planach
ośrodka informuje nas dyrektor, Marek Dziubiński.
– Dobiega końca pierwszy sezon działalności COSSz, wchodzącego po kilkuletniej przerwie na nowo w struk-

tury Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej. Tym samym nastąpił powrót
do zadań, jakie nakreślone zostały
w programie TKKF, m.in. organizacja:
 obozów sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci oraz
młodzieży z klubów sportowych
i stowarzyszeń kultury fizycznej,
środowisk o niskim statusie materialnym,
 obozów rodzinnych i rekreacyjno-zdrowotnych promujących prozdrowotne formy aktywności ruchowej,
 obozów dla osób III wieku i osób
dorosłych z nadwagą,
 imprez sportowo-rekreacyjnych
o różnej treści programowej i różnym zasięgu,
 integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych, a także turystycznych,
 szkolenia wolontariuszy sportu
dzieci i młodzieży oraz instruktorów rekreacji ruchowej różnych
specjalności.
Wszystkie zadania realizowane
są w myśl zasady „Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek
nie zastąpi ruchu” wygłaszanej przez
Wojciecha Oczko – doktora medycyny
i filozofii, nadwornego lekarza królów
polskich, który propagował uprawianie
kultury fizycznej, widząc w niej korzyści
zarówno dla ciała, jak i dla ducha.
Wprowadzenie w czyn wymienionych założeń w tym sezonie na pewno nie w pełni się powiodło, ale dzięki
skromnej za to sprawnej załodze i mojej determinacji oraz pomocy wielu

osób większość z tych założeń udało
się zrealizować.
Był to sezon bardzo trudny zarówno pod względem organizacyjnym, jak
i finansowym. Jednak dzięki ogromnej
przychylności i wsparciu wielu osób
udało się zrealizować w tak krótkim
czasie najważniejsze zadania. W tym
miejscu chciałbym podziękować Panu
Julianowi Mazurkowi – Staroście Międzychodzkiemu i Panu Witoldowi Maciołkowi – Burmistrzowi Gminy Sieraków, którzy okazali dużo zrozumienia
w trudnym starcie ośrodka do sezonu,
wspierając konkretnymi działaniami.
Włączyli się czynnie we wspólne przedsięwzięcia organizowane przez COSSz.
Szczególne podziękowanie chciałbym
skierować do Pana Józefa Kubanka –
Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego „Pojezierza”, który doprowadzając
do zawiązania konsorcjum, dopomógł
w udzieleniu kredytu na rozruch ośrodka. Wszystkim tym panom dziękuję,
tym bardziej że nie jest to współpraca
jednorazowa, ale cały czas trwa i przynosi pozytywne efekty.
Jest jeszcze liczna grupa osób
z różnych środowisk szczególnie związanych z rekreacją i sportem, którym bliska jest idea TKKF i prawidłowe funkcjonowanie ośrodka. Do
takich na pewno należą wolontariusze z wyższych uczelni poznańskich:
Wojciech Wiess – dyrektor Centrum
Sportu Politechniki Poznańskiej, Karol

Telenga, Piotr Szafarkiewicz – kierownik Studium Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
i wielu innych oraz nauczyciele w-f
ze szkoły podstawowej, gimnazjum
i liceum w Sierakowie. Dziękuję im
wszystkim za dotychczasową pomoc.

Mimo że przygotowania do sezonu rozpoczęliśmy bardzo późno, udało się zorganizować dwa turnusy rodzinne, na które przybyli również
uczestnicy, którzy (jak sami mówili)
przerwali pobyty urlopowe w innych
miejscach, aby choć kilka dni uczestniczyć w turnusach rodzinnych w naszym ośrodku. Przyjechały kluby sportowe i rekreacyjne na zorganizowane
dla dzieci i młodzieży obozy. Przebywali w ośrodku młodzi adepci piłki
nożnej, tenisiści, karatecy, lekkoatleci.

Poza tym udało się zorganizować:
 inaugurację ogólnopolskiego VII
Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich i XXI Sportowego
Turnieju Miast i Gmin,
 Wakacyjny Festiwal Sportu i Zdrowia,
 Światowy Dzień Marszu TAFISA,
 obóz dla osób niepełnosprawnych,
 Majówkę z TKKF-em,
 obozy studenckie,
 Samochodowy Rajd Maliniaka,
 Rajd Miłośników Przyrody,
 Klonowy Liść – rajd dla abstynentów,

 rajd samochodowy miłośników
przyrody,
 ogólnopolski zlot TKKF,
 zlot wielkopolski TKKF,
 rajd zmodyfikowanych aut Dropped Familia,
 triathlon.
Wiele z tych imprez było dofinansowane przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
Obecnie myślimy już o nowym
sezonie 2016 r., do którego przygotujemy się jeszcze lepiej, jeszcze
sprawniej. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, poczyniłem
starania, aby jeszcze w tym roku uruchomić stronę internetową, na której każdy będzie mógł dowiedzieć
się o ośrodku i aktualnych propozycjach. Przygotowane są już konkretne oferty dla osób indywidualnych,
grup sportowo-rekreacyjnych oraz
tzw. Zielonych Szkół. W przygotowa-
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nieczynna kryta pływalnia, ale dzięki
inicjatywie dyrektora Marka Dziubińskiego zaczyna się dyskusja w gronie
samorządowym na temat wspólnego
prowadzenia basenu. Mam przekonanie, że współpraca dyrekcji COSSz
TKKF-u z samorządami w kwestii basenu i innych planów rozwijających
ośrodek przyniesie pozytywne efekty.

Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki. Rok 2015
Rok 2015 był szczególny dla naszego związku. To rok jubileuszu
25-lecia działania Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki.

Julian Mazurek
– Starosta Powiatu Międzychodzkiego

niu są oferty dla osób niepełnosprawnych i seniorów 50+.
W swoich propozycjach wychodzimy naprzeciw stowarzyszeniom kultury fizycznej, instytucjom, firmom, które miałyby ochotę połączyć rekreację
z naradami, szkoleniami, seminariami
itp. Na terenie ośrodka będą organizowane „Weekendy z TKKF”, z programem
promującym zdrowy styl życia, m.in.
dla samotnych matek z dziećmi, dla seniorów 50+, dla studentów oraz inne
przedsięwzięcia służące promowaniu
aktywności ruchowej. Aby zrealizować
powyższe zadania, czeka nas wiele pracy. Priorytetem będzie lepsze przygotowanie bazy noclegowej i obiektów
sportowych, odświeżenie hali sportowej, wyremontowanie pomostów na
basenach w jeziorze Jaroszewskim czy
uruchomienie krytej pływalni.
Zadań wiele, ale jak przed laty jestem pełen optymizmu. W okresie
mojego poprzedniego zatrudnienia,
szczególnie w latach 1997–2006 powstały nowoczesne obiekty sportowe
na skalę europejską. Mam nadzieję, że
i tym razem przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu
Marszałkowskiego, samorządów lokalnych i innych instytucji, takich jak
WFOŚiGW czy stowarzyszeń, np. Lokalne Grupy Działania, jak również
dzięki pozyskaniu funduszy unijnych
powiodą się nasze plany.
Wzbogacony tegorocznymi doświadczeniami wiem, że w ogromnej rodzinie TKKF i wśród jego sympatyków jest wiele osób, które także
przyczynią się do realizacji opisanych
przedsięwzięć.
Mam nadzieję, że zaciekawiłem
planem działań na 2016 r. osoby orga-
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nizujące obozy sportowe i rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży, jak również osoby indywidualne. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy preferują czynny wypoczynek do
COSSz TKKF w Sierakowie.
Marek Dziubiński, dyrektor Centralnego Ośrodka
Sportowo-Szkoleniowego TKKF w Sierakowie

Warto dodać, że dyrektor Marek
Dziubiński przykłada wielką wagę do
owocnej współpracy z władzami Powiatu Międzychodzkiego i Gminy Sieraków. O podjęciu takiej współpracy
z Ośrodkiem TKKF mówią Starosta Powiatu Międzychodzkiego – Julian Mazurek i Burmistrz Gminy Sieraków –
Witold Maciołek.
Środowisko sportowo-turystyczne powiatu międzychodzkiego podziela radość z powrotu obiektów sportowych
w Sierakowie pod zarząd Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie. Jestem przekonany, że przejęcie obiektów sportowo-rekreacyjnych
będzie gwarantowało ich prawidłowe
wykorzystanie oraz możliwość szerszego wykorzystania przez mieszkańców powiatu. Z moich obserwacji wynika, że już w tegorocznym sezonie
letnim ośrodek tętnił życiem i było widać młodzież uprawiającą sport oraz
obozowiczów. Mankamentem jest

Cieszymy się niezmiernie, że COSSz
wrócił do Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej i zdecydował się
wrócić pan Marek Dziubiński, nasz
dyrektor. Już pierwsze miesiące pod
nową-starą dyrekcją dało się odczuć
mieszkańcom Sierakowa, a szczególnie młodzieży i dzieciom. Bramy ośrodka zostały dla nas otwarte
i obiekty sportowe dostępne. Zaczęliśmy normalnie współpracować. Udało
się zorganizować kilka wspólnych imprez sportowo-rekreacyjnych i tak ma
być w następnych latach. Życzę Zarządowi TKKF, prezesowi TKKF – Jerzemu Kowalskiemu i dyrektorowi COSSz
TKKF – Markowi Dziubińskiemu zrealizowania zamierzeń, jakie przyjęli na
najbliższe lata względem ośrodka.
Witold Maciołek – Burmistrz Gminy Sieraków

Dziękujemy dyrektorowi Markowi
Dziubińskiemu za obszerną informację i życząc realizacji ambitnych planów, mamy wielką nadzieję, że amatorzy aktywnego wypoczynku nie
tylko z Poznania i Wielkopolski skorzystają z zaproszenia, bo do Sierakowa
i COSSz TKKF, „perły nad Jeziorem Jaroszewskim warto przyjechać.
■ Witold Kubicki

To właśnie w Toruniu w lutym 1990 r.
powołano do życia związek, którego
większość członków władz pochodzi
z Torunia, a siedzibą do dziś jest miasto Toruń. Szczegółowy opis minionych lat będzie można znaleźć w przygotowywanej na tę okazję „Monografii
25-lecia”. W bieżącym roku, jak na rok
jubileuszowy przystało, miało miejsce
wiele wydarzeń, w tym najważniejsze
– zorganizowane w marcu w Toruniu,
zakończone ogromnym sukcesem organizacyjnym i sportowym X Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów
Lekkiej Atletyki.
Z ważniejszych imprez poza HME
należy wymienić: XXIV Halowe Mistrzostwa Polski, XXV Letnie Mistrzostwa Polski, XIV Mistrzostwa Europy
Weteranów Non Stadia, XXI Mistrzostwa Świata Weteranów LA, które
w sierpniu br. odbyły się w Lyonie oraz
III Europejska Olimpiada Weteranów
rozegrana w Nicei w październiku.

gotowań, zabiegów o jak najliczniejszy
udział sportowców, o stworzenie optymalnych warunków do rozegrania zawodów. To wielkie emocje, czy wszystko zafunkcjonuje zgodnie z naszymi
planami. I oto już wszystko za nami.
Emocje opadły, z ulgą i wielkim zadowoleniem odbieraliśmy gratulacje od
uczestników i goszczących w Toruniu
przedstawicieli europejskich i światowych władz weterańskiej lekkoatletyki.
Pora na krótkie podsumowanie.
Do startu w Mistrzostwach zgłosiło
się i dokonało opłat startowych 2380
lekkoatletów, ponad 200 osób to-

warzyszących oraz około 50 przedstawicieli mediów. Zgłoszenia napłynęły z 37 państw Europy. Wśród 10
dotychczasowych edycji HME jest to
trzeci wynik pod względem frekwencji, po Gent w Belgii i San Sebastian
(Hiszpania). Najwięcej zgłoszeń, oczywiście poza Polską (545 zgłoszeń) napłynęło z Niemiec (350), Wielkiej Brytanii (240), Włoch (150) i po ponad 100
z Francji oraz Hiszpanii.
Poza Czechami, których zgłosiło się
prawie 100, zawiedli pozostali nasi sąsiedzi ze wschodu i południa Europy.
Dziwi zupełny brak zawodników z Bułgarii i bardzo nieliczny udział z państw
półwyspu bałkańskiego. Z wiadomych
powodów nie dziwi niska frekwencja
zawodników z Ukrainy i Rosji. Ostatecznie w Toruniu wystartowało ponad
2100 zawodniczek i zawodników
z 36 krajów w tym 452 Polaków. Rozbieżność między liczbą zgłoszonych
i startujących wynika z faktu bardzo
poważnego traktowania przez weteranów mistrzostw i niestety mniejszej
odporności na kontuzje niż u zawodników wyczynowo trenujących i objętych stałą opieką medyczną.
Do startu zgłosiło się 28 byłych
olimpijczyków (w tym aż 24 z Polski)
i 7 aktualnych jeszcze rekordzistów
Polski. Niestety, chyba zbyt wielkie
ambicje i zmniejszona odporność organizmów spowodowana przerwami w wyczynowym uprawianiu lekko-

Triumfujący Stanisław Kowalski ze Świdnicy, który w kwietniu 2015 r.
ukończył 105 lat

X Halowe Mistrzostwa Europy
Weteranów Lekkiej Atletyki
To była dla naszego związku najważniejsza impreza w historii. Trzy lata przy-
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atletyki spowodowały wiele kontuzji,
które wyeliminowały połowę zgłoszonych byłych olimpijczyków.
Mistrzostwa rozegrano w 20 konkurencjach indywidualnych kobiet
i mężczyzn oraz w trzech zespołowych
(sztafety 4x200 m, cross i chód na
5 km w klasyfikacji zespołowej). Każdy
zawodnik lub zawodniczka startowali średnio w ponad 2 konkurencjach
– odnotowano prawie 5 tys. osobostartów. Rywalizacja przebiegała
w 12 kategoriach wiekowych. Najstarsza wśród kobiet – 85+, wśród mężczyzn – 100+. Odbyły się 472 ceremonie medalowe indywidualnie i 48
drużynowych. Indywidualnie złotymi medalami udekorowano 472 osoby, a zespołowo medalami udekorowano 48 drużyn narodowych. Łącznie
zawodnicy wywalczyli 1689 medali
(634 + 564 + 491), z tego indywidualnie 1290 (472+427+391).
Polacy ze 162 (56 + 58 + 48) medalami zajęli w klasyfikacji generalnej III

miejsce, za Niemcami (253) i Anglikami (155). Mimo że zdobyliśmy o 7 medali więcej niż Anglicy, to jednak oni
zajęli II miejsce, gdyż zdobyli o 3 złote
medale więcej niż Polacy.

Zawody stały na bardzo wysokim
poziomie sportowym. Świadczą o tym
pobite rekordy: 16 świata, 27 Europy i 112 rekordów Mistrzostw Europy.

Polacy również wnieśli swój wkład do
tych osiągnięć: rekordy świata – Genowefa Patla (W 50) w rzucie oszczepem 45,27 oraz Stanisław Kowalski (M
100) w rzucie dyskiem 7,14 i pchnięciu
kulą 3,65 oraz w biegu na 60 m 20,27 s.
Z kolei rekordy Mistrzostw Europy
– Barbara Madejczyk (W 35) w rzucie
oszczepem z wynikiem 54,18, Joanna
Wiśniewska (W 40) w rzucie dyskiem
55,84, Lech Kowalski (M 50) w rzucie młotem 56,94 i rzucie ciężarkiem
20,33 oraz Mariusz Walczak (M 40)
w rzucie młotem 63,75. Nasi zawodnicy ustanowili 57 nowych rekordów
Polski.
Sukces organizacyjny i sportowy
oraz bardzo wysokie oceny zawodników i oficjeli zmobilizowały nas do
złożenia aplikacji o prawo organizacji tym razem Halowych Mistrzostw
Świata w 2019 r. O wyborze zdecydują delegaci Walnego Zgromadzenia

WMA podczas XXII Mistrzostw Świata,
które rozegrane zostaną na przełomie
października i listopada 2016 r. w australijskim Perth.

Inne ważne wydarzenia

W XXIV Halowych Mistrzostwach Polski, które rozegrano w nowej hali sportowej w Toruniu, wystartowała rekordowa liczba (ponad 300) zawodniczek
i zawodników. W mistrzostwach ustanowiono 35 rekordów Polski i 56 halowych rekordów Polski.
W XXV Letnich Mistrzostwach Polski, które po raz szósty rozegrano w To-
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runiu, wystartowała także rekordowa
liczba (379) zawodniczek i zawodników. W tych Mistrzostwach ustanowiono 80 rekordów Polski i rekordów Mistrzostw Polski.
W XXIV HMP i XXV LMP oraz w X
HME wystartował Stanisław Kowalski
ze Świdnicy, który w kwietniu 2015 r.
ukończył 105 lat. Nowe rekordy świata, Europy i Polski były dla pana Stanisława tylko formalnością.
W maju 2015 r. we włoskim Grosseto odbyły się III Mistrzostwa Europy
w konkurencjach niestadionowych,
w których 8 naszych reprezentantów wywalczyło 5 medali (0 + 2 + 3).
W sierpniu w Lyonie rozegrano XXI Mistrzostwa Świata, w których wystartowało ponad 8000 zawodniczek i zawodników. Nasza 68-osobowa ekipa
przywiozła z Lyonu 34 medale, w tym

14 złotych, 12 srebrnych i 8 brązowych. W październiku rozegrano III Europejską Olimpiadę Weteranów. Z tej
imprezy 7 naszych zawodników przywiozło 14 medali (7 + 4 + 3).
Jak wynika z przedstawionych zestawień, w sumie w bieżącym roku weterani zdobyli na zawodach międzynarodowych 215 medali (77 + 76 +
62). Byłoby ich znacznie więcej, nawet
na poziomie zbliżonym do mistrzostw
w Toruniu. Niestety, na przeszkodzie
staje brak środków finansowych na
pokrycie kosztów związanych ze startami za granicą. Weterani sami finansują koszty swojego uczestnictwa
w zawodach i dlatego na zawodach

zagranicznych jesteśmy tak skromnie
reprezentowani. Jadą tylko ci, których
na to stać. Wystarczy spojrzeć na licz-

bę startujących naszych zawodników
w Toruniu i poza granicami Polski. Im

droższy wyjazd, tym mniej startujących. A szkoda.

Podsumowanie sezonu

Jak co roku, tym razem 29 listopada
w Toruniu odbyła się gala związana
z podsumowaniem sezonu i rozstrzygnięciem konkursów dla najlepszych
lekkoatletów: „Złote kolce” i „Laur Królowej Sportu”. Od kilku lat w gali tej
biorą udział również weterani. W roku
2015 „Laur Królowej Sportu” dla najlepszych weteranów odebrali multimedaliści Mistrzostw Europy i Świata:
olimpijka Genowefa Patla oraz Wojciech Seidel.
Więcej informacji oraz wszystkie
wyniki na www.pzwla.eu oraz na facebooku.
■ Wacław Krankowski

Olimpijki startujące w X HME w Toruniu. Od lewej: Urszula Kielan, Barbara Madejczyk,
prezes Wacław Krankowski, Genowefa Patla i Ludwika Chewiń
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Z aren sportów intelektualnych
Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych niemal od ćwierćwiecza
propaguje sporty intelektualne na terenie całego kraju we
współpracy z licznymi instytucjami i związkami sportowymi.
Jak powszechnie wiadomo, sportem są wszelkie formy aktywności
służące poprawie kondycji fizycznej
i psychicznej obywateli. Masowy udział
społeczeństwa w różnych imprezach
rekreacyjno-sportowych przyczynia się
do poprawy stanu zdrowia obywateli.
Szczególnie młode organizmy w procesie rozwoju powinny być poddane
zrównoważonym działaniom fizycznym i intelektualnym. Rozwój ten powinien przebiegać równolegle. W okresie dojrzałym organizmu ludzkiego
należy dalej dbać o właściwą kondycję
fizyczną i intelektualną. Rekreacja ruchowa, sport, ćwiczenia procesu myślowego są nieodzownym czynnikiem
funkcjonowania obywateli w życiu codziennym niezależnie od wieku.

Mecz Polska – Litwa kobiet

Mecz towarzyski Polska – Litwa kobiet
14:10 (6:6) w warcabach 100-polowych
rozegrano 27.06.2015 r. w Warszawie.
W pierwszej części dwumeczu Polki objęły prowadzenie za sprawą Marty Bańkowskiej, która jako pierwsza
skończyła swoją partię z Digna Jonikaitė. Litwinki szybko jednak wyrównały za sprawą Romualdy Šidlauskienė, która pokonała Katarzynę
Stańczuk. Nasze zawodniczki po raz
kolejny wyszły na prowadzenie dzięki
zwycięstwu wicemistrzyni świata Natalii Sadowskiej nad Veroniką Vilčinską. Ale przegrana Klaudii Zaborniak
spowodowała, że na tablicy wyników
znów pojawił się remis. Dwie najdłużej trwające partie trzymały w napięciu
do samego końca. Ostatecznie dziewczyny podzieliły się punktami, chociaż
Marta Stangret przeoczyła wygrywającą kombinację. Do przerwy 6:6.
W drugiej części meczu zawodniczki po zmianie kolorów przystąpi-
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ły do partii rewanżowych. Pierwsza
partia została zakończona po blisko
trzech godzinach i ponownie Marta
Bańkowska była lepsza od swojej rywalki. Natalia Sadowska również wygrała. Obie zawodniczki w dwumeczu
zdobyły komplet punktów. Natomiast
pozostałe polskie zawodniczki swoje
rewanżowe partie zremisowały.

Szachy i warcaby z okazji
Święta Niepodległości Polski

Kolejną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości miliony rodaków uczciły, biorąc udział w imprezach patriotycznych, sportowych, kulturalnych i na wypoczynku. TMGU od
kilku lat z tej okazji organizuje rozgrywki w szachach i warcabach.
Szachy – turniej klasyfikacyjny do
12 lat (system szwajcarski, 6 rund)
1. Jan Gawiński (KSSS Ursynów Warszawa)
2. Mateusz Żmuda (UKS 14 Warszawa)
3. Tomasz Alseifi (Pruszków)
4. Przemysław Zdybel (TMGU – Klub
Szachowy Warszawa)
5. Jan Jaskulski (TMGU – Klub Szachowy Warszawa)
6. Stanisław Brodacki (TMGU – Klub
Szachowy Warszawa)

7. Filip Jabłoński (UKS Łady)
8. Tomasz Jaszczuk (Pruszków)
9. Jakub Alseifi (Pruszków)
10. Szymon Zdybel (TMGU – Klub Szachowy Warszawa)
W turnieju wzięło udział 28 zawodników. Aż 13 wypełniło normy na wyższe kategorie szachowe. Gratulujemy.
Szachy – turniej open
(system szwajcarski, 7 rund)
1. Adam Kojro
2. Rafał Szymczak (SzUKS Gostmat
83 Gostynin)
3. Sławomir Kędzierski (UKSz Hetman Warszawa)
4. Ryszard Cegłowski (UKSz Hetman
Warszawa)
5. Piotr Zbrzeski (KS Entropia NZSPW
Warszawa)
6. Andrzej Kwiatkowski
7. Paweł Siekierski (LKS Wrzos Międzyborów)
8. Leszek Jagłowski (Milanówek)
9. Mateusz Janowicz (KSz Maraton
Łomża)
10. Maciej Budnicki
Startowało 20 zawodników.
Warcaby klasyczne – turniej open
(system szwajcarski, 5 rund)
1. Mateusz Janowicz
2. Arkadiusz Słomski
3. Agata Wojtasik
4. Amelia Zaraś
5. Dominika Mickiewicz
6. Kamil Bański
7. Maciej Runo

8. Patryk Leszczyński
9. Maja Osadowska
10. Mateusz Gryglicki
Startowało 19 zawodników.

Aerobic umysłu dla osób 50+

OSiR Ochota i Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych wspólnie realizują od wiosny 2015 r. pilotażowy program „Aerobic umysłu” dla osób 50+
poprzez bezpłatne zajęcia szlachetnej
rozrywki, rywalizację w szachach i brydżu, miłe spędzanie czasu wolnego,
sprzyjające integracji i poprawy samopoczucia psychofizycznego. Zajęcia
te są doskonałym uzupełnieniem już
prowadzonych zajęć „Aerobic w wodzie” i „Ćwiczenia na sali gimnastycznej”. Przyczynią się do usprawnienia
procesów myślowych i zapobiegania
chorobie Alzheimera, poprawy stanu
zdrowia i kondycji psychofizycznej.
W programie uczestniczy ponad
160 osób, chociaż na początku planowano 80 uczestników i ciągle zgłaszają się następni chętni. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w przypadku
brydża i szachów, w postaci turniejów.
Organizatorzy na prośbę zainteresowanych planują rozszerzenie zajęć
o wykłady z nauki i doskonalenia gier.

Bartosz Socha
najlepszy po turecku

I Otwarte Mistrzostwa Polski w warcabach tureckich odbyły się 4.10.2014 r.
w OSiR Warszawa Ochota. Zwyciężył
gość z Turcji – Ali Kadir Benzer, prezydent tamtejszej federacji. Tytuł Mistrza Polski zdobył drugi w turnieju
Bartosz Socha (Zuch Rychlik). Walka
o pierwsze miejsce w Polsce była niezwykle zacięta. O podziale medali decydowały dogrywki super-blitza.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody, czołowa czwórka medale i puchary.
1. Ali Kadir Benzer (Turcja)
2. Bartosz Socha (Zuch Rychlik)
3. Damian Jakubik (Lokator Gniezno)
4. Magda Pawłowska (Roszada Lipno)
5. Jacek Pawlicki (Admirał Szczecin)
II Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane 5.12.2015 r.
Z ostatniej chwili: Katarzyna Stańczuk reprezentująca klub Olymp Błonie wywalczyła tytuł mistrzyni świata
w warcabach tureckich 2015.

Biblioteka i archiwum,
specjalistyczny zbiór
piśmiennictwa z zakresu
gier, zabaw i rozrywek
umysłowych

Rok temu TMGU dokonało uroczystego otwarcia i udostępnienia dla
wszystkich zainteresowanych specjalnej biblioteki o tematyce wiodącej
gier, zabaw i rozrywek umysłowych.
Przez ten rok nasze zbiory wzrosły do
6 tys. pozycji książkowych, 4 tys. pozycji czasopism i kilku tysięcy druków
ulotnych. Zbiory to podręczniki do nauki i doskonalenia umiejętności w różnych grach, relacje z zawodów sportowych i kongresów naukowych, rozwój
gry na przestrzeni wieków i kontynentów, sylwetki graczy, trenerów,
sędziów, publicystów i badaczy. Systematycznie wzrasta też liczba osób
korzystających ze zbiorów.
Miło nam poinformować o zaproszeniu do udziału w I Kongresie Archiwów Społecznych, który odbył
się 24.10.2015 r. w Warszawie. Uczestniczyło w nim blisko 200 osób, w tym
140 archiwistów społecznych z całej
Polski, przedstawiciele Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego, Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych, pracownicy
archiwów państwowych, bibliotek publicznych, muzeów, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz
instytucji naukowych. Było to wydarzenie o randze historycznej, które zapoczątkowuje nowy etap w rozwoju polskich archiwów społecznych.
– Podczas kongresu zaprezentowaliśmy systemowy model działania, który wspiera organizacje społeczne prowadzące archiwa. Jego elementem jest
– dedykowany organizacjom zajmującym się archiwizacją dokumentów
życia społecznego – system dofinansowania, którego operatorem będzie
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Dzięki niemu inicjatywy z obszaru archiwistyki społecznej przestaną
być efemeryczne i będą miały szansę rozwoju oraz stabilizowania swojej działalności – powiedział dr Artur
Jóźwik, dyrektor Ośrodka KARTA.
Na kongresie odbyła się również
prezentacja programu Otwarty System Archiwizacji (OSA).
Kolejnym punktem było zaproszenie uczestników kongresu do dołączenia do sieci archiwów społecznych.
Zwieńczeniem tej części było przedstawienie i przyjęcie przez aklamację wypracowanej przez środowisko
archiwistyki społecznej Karty Zasad
Archiwów Społecznych, definiującej
misję i zadania archiwów społecznych
oraz ogólne zasady ich współpracy
z otoczeniem − państwem, samorządem, innymi instytucjami, społecznościami lokalnymi, ludźmi.
■ Cezary Domińczak
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Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej

z życia federacji

SALOS RP

Salezjański sport wychowawczy
Wydarzenia w Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 przebiegały w klimacie
obchodów jubileuszu 200. rocznicy urodzin założyciela
Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko.
Zorganizowano wiele różnorodnych imprez, które miały zasięg międzynarodowy i krajowy oraz różny
charakter. Wśród nich były igrzyska
i rozgrywki sportowe, ale także konferencje i sympozja naukowe.
Warto wymienić następujące: XIX
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Rumi, XXVI Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
w Turynie, XXIII Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej w Gliwicach/
Świętochłowicach/Zabrzu, XVIII Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich Animatorów Sportowych w Suwałkach,
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
nt. Kultura fizyczna a polityka w Warszawie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Salezjańska koncepcja sportu dzisiaj w Warszawie. Zostały wydane
drukiem dwie obszerne monografie –
praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego „Kultura fizyczna a polityka”,
Warszawa, AWF/SALOS RP, 355 stron
oraz autorska praca Zbigniewa Dziubińskiego „Sport i turystyka w Kościele
rzymskokatolickim (na przykładzie Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP),
Warszawa, AWF/SALOS RP, 380 stron.
14 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się VII Walne Zebranie Członków Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, podczas którego dokonano zmian w statucie
SALOS RP oraz wybrano władze stowarzyszenia na czteroletnią kadencję.

XIX Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej
w Futsalu

6-8 lutego odbyły się w Rumi XIX Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsa-
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lu. Wzięło w nich
udział ponad 200
młodych sportowców z całej Polski,
z następujących
stowarzyszeń: SL
SALOS Dobieszczyzna, SL SALOS Dzierżoniów, SL SALOS Ełk, SCS Amico Lubin, SL SALOS
Łódź, SL SALOS Połczyn Zdrój, SL SALOS Poznań, SL SALOS Przeczno, SL SALOS Rzeszów, SL SALOS Suwałki, SL SALOS Szczecin.
Uroczystego otwarcia igrzysk dokonał prezes SALOS RP Zbigniew
Dziubiński. Głos zabrali również burmistrz miasta Rumi Michał Pasieczny
i ks. Edward Pleń sdb, krajowy duszpasterz sportowców. Wystąpił zespół
ETTA z Salezjańskiego Liceum w Rumi
oraz zespół SPIN. Tradycyjnie otwarcie
zakończono modlitwami i słówkiem

Dekoracja zwycięzców igrzysk
w Rumi
Źródło: Z archiwum organizatorów

wieczornym. Mszy św. w parafii salezjańskiej św. Krzyża przewodniczył
i wygłosił Słowo Boże wikariusz księdza inspektora ks. Jarosław Pizoń.

W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli: kat. A (1998-99): SCS Amico
Lubin, kat. B (2000-01): SL SALOS Szczecin, kat. C (2002-03): SL SALOS Poznań.
Pucharem Fair Play prezesa Polskiego
Komitetu Olimpijskiego został nagrodzony zespół SL SALOS Łódź.

XXVI Światowe Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej

Od 29 kwietnia do 4 maja
2015 r. w Turynie (Piemont, Włochy) odbywały
się XXVI Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej (Giochi Internazionali Della Gioventu Salesiana).
W igrzyskach wzięło udział blisko 2 tysiące sportowców (dziewcząt i chłopców) z 11. krajów: Austria, Belgia,
Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Polska, Słowacja, Słowenia i Włochy. Sportowcy podzieleni na
dwie kategorie wiekowe rywalizowali w pięciu dyscyplinach sportowych:
koszykówka, piłka nożna 11-osobowa,
piłka nożna 5-osobowa, piłka siatkowa i tenis stołowy. Igrzyska miały uroczysty i podniosły charakter ze względu na dwa fakty: 200. rocznicę urodzin
św. Jana Bosko, który swoje wielkie
dzieło o światowym zasięgu rozpoczął właśnie w Turynie, na Valdocco
oraz ponieważ miasto Turyn w 2015 r.
było europejską stolicą sportu.
Poza braniem udziału w rozgrywkach sportowych uczestnicy igrzysk
mieli okazję poznać miejsca związane
z ks. Bosko: Colle Don Bosco, Valdocco i inne. Wyjątkowym przeżyciem dla
wszystkich uczestników było odwiedzenie turyńskiej katedry i zobaczenie z bliska Całunu. Do uczestników
igrzysk przesłania skierowali m.in. ge-

nerał salezjanów ks. Ángel Fernández
Artime sdb i matka generalna salezjanek s. Yvonne Reungoat cmw. 2 maja
w Bazylice pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych odbyła się uroczysta
Msza św. dla uczestników igrzysk.
W sobotę 2 maja 2015 r. na Valsalice odbyło się posiedzenie zarządu PGSI. Podjęto decyzję o przyznaniu organizacji kolejnych igrzysk.
I tak w roku 2016 igrzyska odbędą
się w Wiedniu i Bratysławie (Austrii
i Słowacji), w roku 2017 w Słowenii,
a w roku 2018 w Hiszpanii. W posiedzeniu wzięli udział ks. bp Marian Florczyk, delegat Konferencji Episkopatu
Polski ds. duszpasterstwa sportowców
i delegacja SALOS RP: prezes Zbigniew
Dziubiński oraz wiceprezesi – s. Maria
Kapczyńska fma i ks. Edward Pleń sdb.
W igrzyskach wzięła udział blisko
200-osobowa reprezentacja Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP. Pierwsze miejsca zajęli: Milena Dyja, tenis
stołowy kat. B (SL SALOS w Płocku),
Bartosz Paszkowski, tenis stołowy (debel) kat. B (SL SALOS w Dzierżoniowie),
siatkarki kat. B (SL SALOS w Ełku), siatkarze kat. A (SL SALOS w Rzeszowie).
Drugie miejsca zajęli: Bartosz Paszkowski, tenis stołowy kat. B (SL SALOS
w Dzierżoniowie), siatkarki kat. A i B (SL
SALOS w Lublinie), siatkarze kat. A (SL
SALOS w Płocku). Trzecie miejsca zajęli:
Maciej Kościak, tenis stołowy kat. A (SL
SALOS w Dzierżoniowie), Bartosz Krajewski, tenis stołowy kat. B (SL SALOS
w Suwałkach), Kamila Nowosadko, tenis stołowy kat. A (SL SALOS w Suwałkach), Stanisław Zdybel i Kamila Nowosadko, mikst (SL SALOS w Lublinie
i SL SALOS w Suwałkach), siatkarze kat.
A (SL SALOS we Wrocławiu), piłkarki
nożne kat. A (SL SALOS w Oświęcimiu).

XXIII Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej

18-20 września 2015 r. w Gliwicach,
Świętochłowicach i Zabrzu odbyły się
XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. Wzięło w nich udział
blisko 800 zawodników z całej Polski, z pięciu inspektorii: krakowskiej,
warszawskiej, pilskiej, wrocławskiej

i warszawsko-wrocławskiej sióstr i 30
stowarzyszeń lokalnych, które zakwalifikowały się do
świętochłowickiego finału w wyniku całorocznych eliminacji. Uczestnicy
(dziewczęta i chłopcy) rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych (kat. A – 1998 i młodsi, kat. B
– 2000 i młodsi, kat. C – 2002 i młodsi)
w następujących dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna 11-osobowa, piłka
nożna 6-osobowa, piłka siatkowa i tenis stołowy.
Organizatorem igrzysk było Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salesia” w Świętochłowicach, zaś personalnie ks.
Mirosław Niechwiej sdb – dyrektor
Domu Zakonnego pw. św. Jana Bosko
oraz Michał i Rafał Strzeleccy, wielce
oddani animatorzy.

Trofea do zdobycia

Źródło: Z archiwum organizatorów

Uroczyste rozpoczęcie igrzysk poprzedził przemarsz uczestników z Placu Krakowskiego w Gliwicach do auli
Politechniki Śląskiej. Podczas otwarcia wystąpił chór uczniów ze Szkoły Salezjańskiej w Zabrzu, odbyły się
pokazy gimnastyków, a następnie
otwarto igrzyska zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Całość pod przewodnictwem inspektora ks. Dariusza
Bartochy sdb tradycyjnie zakończyła się modlitwami i słówkiem na dobranoc.
19 września 2015 r. w katedrze
w Gliwicach odbyła się uroczysta
Msza św. dla uczestników igrzysk, której przewodniczył i Słowo Boże wy-

głosił ordynariusz gliwicki ks. bp Jan
Kopiec. Po Mszy św. uczestnicy wysłuchali koncertu zespołu New Day.
Najcenniejszy Puchar Fair Play
prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego został
przyznany drużynie dziewcząt (piłka
nożna 6-osobowa) z SL SALOS w Pogrzebieniu. Puchar wręczył ks. Edward
Pleń sdb, krajowy duszpasterz sportowców.
Pierwsze miejsca zajęli: SL SALOS
Słupsk (koszykówka dziewcząt kat. A),
SL SALOS Ostrów Wlkp. (koszykówka dziewcząt kat. B), SL SALOS Ełk (koszykówka chłopców kat. A), SL SALOS
Świętochłowice (koszykówka chłopców kat. B), SL SALOS Szczecin (piłka nożna chłopców 11-osobowa kat.
A), SL SALOS Szczecin (piłka nożna
chłopców 11-osobowa kat. B), SL SALOS Suwałki (piłka nożna chłopców
6-osobowa kat. A), SL SALOS Suwałki (piłka nożna chłopców 6-osobowa
kat. B), SCS Amico Lubin (piłka nożna chłopców 6-osobowa kat. C, piłka nożna chłopców 6-osobowa kat.
A), SL SALOS Pogrzebień (piłka nożna
dziewcząt 6-osobowa kat. A), SL SALOS Pogrzebień (piłka nożna dziewcząt 6-osobowa kat. B), SL SALOS Rzeszów (piłka siatkowa chłopców kat.
A), SL SALOS Lublin (piłka siatkowa
dziewcząt kat. A), SL SALOS Lublin (piłka siatkowa dziewcząt kat. B), Bartosz
Paszkowski, SL SALOS Dzierżoniów
(tenis stołowy chłopców kat. A), Marcel Bednarz, SL SALOS Dzierżoniów
(tenis stołowy chłopców kat. B), Kamila Nowosadko, SL SALOS Suwałki (tenis stołowy dziewcząt kat. A), Patrycja
Drobińska, SL SALOS Chojnice (tenis stołowy dziewcząt kat. B), Bartosz
Paszkowski, Kajetan Grabowski, SL SALOS Dzierżoniów (tenis stołowy chłopców, debel, kat. A), Marcel Bednarz,
Mikołaj Stodolica, SL SALOS Dzierżoniów (tenis stołowy chłopców, debel,
kat. B), Kamila Nowosadko, Kamila Hołubowicz, SL SALOS Suwałki (tenis stołowy dziewcząt, debel, kat. A), Patrycja Drobińska, Agata Chrapkowska, SL
SALOS Chojnice (tenis stołowy dziewcząt, debel, kat. B).
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Ringo ponad podziałami

XVIII Ogólnopolskie
Rozgrywki Salezjańskich
Animatorów Sportowych

9-11 października 2015 r. w Suwałkach odbyły
się XVIII Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich Animatorów Sportowych. Organizatorem
rozgrywek było Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
w Suwałkach, a personalnie prezes Dariusz Ułanowicz. Do Suwałk przyjechało ponad 130 salezjańskich animatorów sportowych (prezesów, członków
zarządów, trenerów, księży i sióstr)
z następujących stowarzyszeń: SL SALOS Czaplinek, SL SALOS Debrzno, SL
SALOS Dobieszczyzna, SL SALOS Dzierżoniów, SL SALOS Ełk, SL SALOS Kraków, SL SALOS Kutno, SL SALOS Lublin,
SL SALOS Łódź Wodna, SL SALOS Łódź
św. Teresa, SL SALOS Ostrów Wlkp., SL
SALOS Pieszyce, SL SALOS Poznań, SL
SALOS Sułów, SL SALOS Stare Jabłonki, SL SALOS Szczecin, SL SALOS Środa
Śląska, SL SALOS Świętochłowice, SL
SALOS Tolkmicko, SL SALOS Warszawa,
SL SALOS Wrocław.
Rozgrywki rozpoczęły się 9. października w auli Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Podczas otwarcia
swoje umiejętności artystyczne zaprezentowało Niepubliczne Przedszkole
Sportowe „Zielony Zakątek”.
Prezes Zbigniew Dziubiński w swoim wystąpieniu mówił, że wybór Suwałk jako organizatora nie jest przypadkowy. Bowiem jest to miejsce
wyjątkowe, pełne dobrej energii, tryskające nowatorskimi inicjatywami i charakteryzujące się mądrością
w działaniu. Tutaj są wspaniali ludzie,
którzy najlepiej wiedzą, czym jest społeczeństwo obywatelskie i jak należy
wykorzystać energię społeczną. W sobotę (10.10.2015 r.) odbyła się wzruszająca prelekcja ze świadectwami trenera i zawodniczek „Wychowawca, trener
w oczach dzieci”, następnie uczestnicy
odwiedzili suwalskie Muzeum Okręgowe. W niedzielę (11.10.2015 r.) uroczystej Mszy św. w kościele salezjanów pw.
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„Sport uczy wygrywać, sport uczy przegrywać, a życie składa się ze
zwycięstw i porażek, a więc sport uczy nas życia” – Stanisław Skalski

Uroczystość rozpoczęcia rozgrywek. Źródło: Z archiwum organizatorów

Matki Bożej Miłosierdzia przewodniczył i wygłosił Słowo Boże inspektor ks.
Andrzej Wujek sdb.
We wszystkich spotkaniach uczestniczyły władze miasta, sponsorzy oraz
krajowy duszpasterz sportowców,
ks. Edward Pleń sdb. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty
i pamiątkowe medale. Zwycięzcy natomiast medale złote, srebrne i brązowe
oraz puchary.
Rywalizacja sportowa przyniosła następujące rozstrzygnięcia: piłka
siatkowa – 1. SL SALOS Pieszyce, 2. SL
SALOS Debrzno, 3. SL SALOS Dobieszczyzna, tenis stołowy – 1. Adam Zarzycki (SL SALOS Szczecin), 2. Andrzej
Rosiński (SL SALOS Debrzno), 3. Kamil
Pękowski (SL SALOS Warszawa).

VII Walne SprawozdawczoWyborcze Zebranie Członków
Salezjańskiej Organizacji
Sportowej RP

14 marca 2015 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie odbyło
się VII Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Salezjańskiej
Organizacji Sportowej RP. Wzięło w nim
udział blisko 70 delegatów z całej Polski. Obrady zostały poprzedzone Mszą

św. w intencji salezjanek i salezjanów
oraz Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, której przewodniczył inspektor
krakowski ks. Dariusz Bartocha sdb.
Sprawozdanie w imieniu ustępującego zarządu złożył prezes Zbigniew
Dziubiński, a w imieniu Komisji Rewizyjnej – jej przewodniczący Zdzisław
Szyszka wraz z wnioskiem o udzielenie
absolutorium ustępującemu zarządowi. Walne Zebranie udzieliło absolutorium. Dokonano także zmian zapisów
w statucie SALOS RP i wyboru nowych
władz na kadencję 2015-2019.
Skład nowego zarządu: Zbigniew
Dziubiński (prezes), ks. Edward Pleń
(wiceprezes), s. Maria Kapczyńska (wiceprezes), Dorota Kacperska (sekretarz
generalna), ks. Kazimierz Drozd (skarbnik), członkowie: ks. Tadeusz Balicki,
Marianna Barlak, ks. Dariusz Bartocha,
ks. Piotr Dziubczyński, s. Maria Jędrak,
ks. Mirosław Łobodziński, Mariusz Nowak, ks. Wojciech Strzelecki, ks. Sławomir Szczodrowski, Dariusz Ułanowicz.
Skład Komisji Rewizyjnej: Zdzisław
Szyszka (przewodniczący), ks. Andrzej
Kurto (zastępca przewodniczącego),
Maria Bazak (sekretarz).
■ Zbigniew Dziubiński

Zarząd i Komisja Rewizyjna SALOS RP. Źródło: Z archiwum organizatorów

Na łamach biuletynu „Sport dla
wszystkich” dzielę się wspomnieniem
o Wspaniałym Człowieku, Patriocie,
Sportowcu, o którego 100-leciu zapomniano w mediach. „Nie zawsze wróg
w walce jest twoim wrogiem” – tak napisał we wspomnieniach o Bitwie o Anglię legendarny generał pilot, urodzony
100 lat temu, największy as polskiego
myślistwa, polityk i pisarz Stanisław
Skalski. Aresztowany w 1950 r., osądzony jako szpieg, osadzony w celi śmierci
na 6 lat. Dożył szczęśliwie wieku 90 lat
(1915-2004). Ponieważ jego życie składało się z wielu zwycięstw i porażek,
a uprawiał wiele dyscyplin sportu i miał
specjalność pilota sportowego, właśnie
w dziedzinie sportu przekazał potomnym bardzo syntetyczne przesłanie:
„Sport uczy wygrywać, sport uczy przegrywać, a życie składa się ze zwycięstw
i porażek, a więc sport uczy nas życia”.
W taki sposób uczymy się postępować, aby porażek było jak najmniej,
lecz nie umiemy ich całkowicie wykluczyć. W trakcie gry w ringo po przeciwnej stronie boiska nie powinniśmy
widzieć wroga, chociaż z nim walczymy, ale godnego przeciwnika, którego musimy traktować jak partnera – i z nim wygrać. To daje znacznie
większą satysfakcję.
Takiego rozumienia idei sportu, niedzielenia zawodników na obozy, uczył
twórca ringo Włodek Strzyżewski
i miejmy nadzieję, że nowe władze Polskiego Towarzystwa Ringo będą kontynuatorami szlachetnych idei w sporcie.
Nowe władze PTR zostały wybrane
podczas Walnego Zjazdu Delegatów
23.08.2014 r. w Warszawie i podjęły
kontynuowanie szkoleń zawodników,
organizatorów i sędziów.

wiceprezes, kier. Zespołu Naukowo-Metodycznego
– Włodzimierz Starosta (Warszawa)
wiceprezes ds. sportowych
– Mariusz Wangryn (Mogielnica)
wiceprezes ds. szkolenia kadr
– Ryszard Śpiewak (Rzeszów)
wiceprezes ds. współpracy
międzynarodowej
– Antoni Stasch (Poznań/Stuttgart)
skarbnik
– Andrzej Rakowski (Warszawa)
sekretarz – Sylwia Smilgin-Kamińska
(Lelis k. Ostrołęki)
członkowie: Maciej Brzeski (Lelis k.
Ostrołęki), Andrzej Osak (Słupsk),
Alicja Godlewska (Warszawa), Michał Suszczyński (Warszawa), Andrzej Teklak (Mogielnica), Dominik
Trawczyński (Mogielnica), Piotr Bril
(Jedlicze).
Komisja Rewizyjna
przewodniczący
– Józef Krakowiak (Warszawa)
wiceprzewodniczący
– Piotr Kęsek (Kraków)
sekretarz – Jadwiga Kłodecka-Różalska
(Warszawa)
Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Jan Steć (Słupsk)
zastępca – Grzegorz Łapiński (Ełk)
sekretarz – Grzegorz Majerski (Kraków)

Ringo na świecie

Z wydarzeń międzynarodowych
w roku 2014 odnotowano Międzynarodowy Turniej Ringo rozegrany w Republice Południowej Afryki 30 marca,
który przeprowadzili Białorusini. Startowało 38 ringowców z Białorusi, Niemiec,
Indii i RPA. Wysokie koszty podróży
uniemożliwiły start naszym zawodnikom. Pod nieobecność Polaków tryumfowali nasi wschodni sąsiedzi z Białorusi.
Polska reprezentacja młodzieżowa tradycyjnie w listopadzie 2014 r.
startowała w Mińsku (BL) w XIII Międzynarodowym Turnieju Ringo.
Uczestnikami byli zawodnicy z Białorusi, Niemiec, Rosji i Polski. Wystawiliśmy reprezentację młodzieżową,
która dzielnie się spisała, wygrywając
w kategoriach dwójkowych dziewcząt
do lat 14. i do lat 18. Skład reprezentacji – dziewczęta: Jagoda Biskup, Oliwia
Bril, Katarzyna Gładysz, Monika Wangryn, Alicja Godlewska, Paulina Wangryn, chłopcy: Kacper Gęsiak, Hubert
Komorowski, Paweł Wangryn, trenerzy: Mariusz Wangryn i Piotr Bril.
W roku 2015 w XIV Międzynarodowym Turnieju Ringo w Mińsku
(BL) startowali reprezentanci Białorusi, Kenii, Polski i Rosji. Nasza 9-osobowa
ekipa wywalczyła 4 medale. Natomiast
w maju 2015 r. z Międzynarodowych
Mistrzostw Białorusi w Ringo rozegranych w Śmiłowiczach przywieziono do Polski 11 medali.
Z kolei 20-21 listopada 2015 r.
19-osobowa reprezentacja Polski wywalczyła bukiet medali podczas II Międzynarodowych Mistrzostw Czech
w Ringo.

XVII Światowe Igrzyska Polonijne w Chorzowie 2015.
Zawodniczki kategorii 6-12 lat

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ringo
prezes – Krystyna Anioł-Strzyżewska
(Warszawa)
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Najlepiej zorganizowaną i nagłośnioną w mediach międzynarodową
reklamę gry w ringo przeprowadziło
8 sędziów PTR w Chorzowie, podczas
XVII Światowych Letnich Igrzysk
Polonijnych. Dzień 5 sierpnia 2015 r.
zarezerwowano dla ringo, dla zgłoszonych ponad 200 Polonusów z 38 krajów świata. Ostatecznie do sklasyfikowania przystąpiło 114 osób z 15
państw. Reprezentowali: Australię,
Austrię, Białoruś, Bułgarię, Czechy,
Hiszpanię, Kanadę, Kazachstan, Litwę, Niemcy, USA, Szwecję, Ukrainę, Wielką Brytanię i Węgry. Zawodnicy startujący pierwszy raz w turnieju
wywieźli zdobyte nowe umiejętności gry w ringo na 4 kontynenty z zapewnieniem, że za dwa lata, podczas
następnej edycji igrzysk, postarają się
wygrać z tegorocznymi zwycięzcami.
XVII Światowe Igrzyska
Polonijne w Chorzowie 2015.
Zwyciężczynie kategorii
30-40 lat

Ringo w Polsce

W roku 2014 poza głównymi imprezami, jak XLII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski oraz XIII Memoriał
Włodzimierza Strzyżewskiego, które
zorganizowano w Warszawie, rozegrano siedem ogólnopolskich otwartych
zawodów ringo, dwa turnieje halowe,
jeden turniej drużynowy oraz reaktywowano Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski w Ringo. Na podstawie wyników osiągniętych w wymienionych zawodach ustalany jest ranking zawodników w 8 kategoriach wiekowych.
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Ranking zawodników 2015
Kategoria: młodziczka
Gromek Amelia – Kurpiowskie Towarzystwo Ringo – 430 pkt.
Kategoria: kadetka
Pędzich Izabela – Kurpiowskie Towarzystwo Ringo – 270 pkt.
Kategoria: juniorka
Kot Adriana – UKS Mogielnica – 230 pkt.
Kategoria: otwarta kobiet
Wangryn Paulina – UKS Mogielnica
– 270 pkt.
Kategoria: młodzik
Stępień Bartosz – UKS Goszczyn
– 340 pkt.
Kategoria: kadet
Urbańczyk Kacper – Warmińsko-Mazurskie Tow. Ringo – 300 pkt.
Kategoria: junior
Wangryn Paweł – UKS Mogielnica
– 300 pkt.
Kategoria: otwarta mężczyzn
Teklak Andrzej – UKS Mogielnica
– 270 pkt.
W 2015 r. XLIII Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w Ringo odbyły
się w Krakowie, poprzedzone występami na trawie grup gimnastyczno-tanecznych Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga”. Zawody zgromadziły
czołówkę zawodników z Anglii, Białorusi, Czech, Słowacji, Niemiec i Polski.
Rywalizowano o medale w 18 kategoriach gier indywidualnych, w 4 kategoriach dwójkowych oraz grach trójkowych dzieci do lat 13.
XIV Memoriał Włodzimierza
Strzyżewskiego w Ringo, tradycyjnie rozgrywany we wrześniu, stanowił
przegląd popisów sportowych, technicznych i taktycznych najlepszych zawodników z Polski i Białorusi.
Przegląd poziomu sportowego młodych zawodników miał miejsce pod-

czas Drużynowych Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w Ringo 2015, które po raz pierwszy rozegrano w pięknej
hali sportowej w Gminie Goszczyn.
Ponieważ w roku 2014 upłynęło
25 lat od założenia Polskiego Towarzystwa Ringo – ufundowany okazjonalny baner był ozdobą wszystkich zawodów.
Polskie Towarzystwo Ringo uczestniczyło w roku 2014 w uroczystym
otwarciu VI Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich oraz XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin, organizowanego corocznie przez Krajową
Federację Sportu dla Wszystkich, pod
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gra w ringo była prezentowana
na dwóch boiskach przez zawodników
w biało-czerwonych strojach, na rozległym terenie trawiastym nad jeziorem w Ełku i przyciągnęła do gry osoby
z widowni oraz dawnych graczy ringo,
z których jeden, obywatel Ełku, został
wybrany do aktualnych władz PTR.
26 września 2014 r. zorganizowano XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy
i innych Profesji Ochrony Zdrowia
w Ringo w Warszawie. Zawody były
tłem sportowym dla Naukowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, której obrady toczyły
się w Centrum Olimpijskim. Na przylegającym do centrum stadionie Klubu Sportowego Spójnia Warszawa lekarze, lekarze-dentyści, pielęgniarki,
masażyści i farmaceuci walczyli o puchary Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w 8 kategoriach
wieku i płci.

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Polski w Ringo 2015 w Krakowie

18. września 2015 r. na terenie AWF
w Białej Podlaskiej odbyły się XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy i innych
Profesji Ochrony Zdrowia, w ramach
Konferencji Naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki
Sportowej. Zawodnicy walczyli o zdobycie 12 pucharów i kompletów medali.
Szczególnym turniejem (22.10.2014 r.)
były XVI Integracyjne Mistrzostwa
Zabrza w Ringo, którym patronowała prezydent miasta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, a organizacyjnie
przeprowadzili je Michał Wilk i Robert Profus. Turniej ten dopuszcza do
gry osoby sprawne i niepełnosprawne mentalnie na równych prawach, jedynie z niewielką modyfikacją przepisów sędziowskich. Miasto od 16
lat udostępnia na turniej reprezentacyjną halę widowiskowo-sportową,
doceniając rangę tego wydarzenia.
W pierwszych mistrzostwach Zabrza
startowało około 100 zawodników,
a w roku 2014-650 zawodników.
W kwietniu 2015 r. udało się przeprowadzić szkolenie animatorów i sędziów gry w ringo w Krakowie, którzy
mieli wspomóc obsługę sędziowską
w czerwcu, podczas Mistrzostw Polski.
Z grupy ponad 30 uczestników 14 osób
wzięło również czynny udział w rozgrywkach, a wśród nich była zwyciężczyni najstarszej kategorii kobiet, która
otrzymała Puchar Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet.

Krzysztof Szajek z Legnicy w padzie po kółko

rom i nauczycielom, sędziom i wolontariuszom serdecznie dziękuję
za wkład pracy oraz własnej inwencji w przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich turniejów ringo
w minionej kadencji oraz oczekuję podobnego zaangażowania nowych władz PTR.
Serdecznie zapraszam wszystkich
sympatyków ringo do czynnego uprawiania tej polskiej gry sportowej dla
wszystkich oraz do tworzenia warunków rozwoju idei ringo w przyszłości.

Michał Cygal z Krakowa w przewrocie ze
schwytanym prawidłowo kółkiem ringo

■ dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ringo
Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Białorusi – 2015

***

Wszystkim sportowcom i działaczom, organizatorom, instrukto-
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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – niezbędne numery telefoniczne
 Ministerstwo Sportu
i Turystyki
00-082 Warszawa
ul. Senatorska 14
Kancelaria Główna
tel. 22 244 32 28
kontakt@msport.gov.pl
www.msport.gov.pl

 Minister Sportu
i Turystyki
Witold Bańka

Sekretariat Ministra:
tel. 22 244 31 42, faks 22 244 32 55

 Sekretarz Stanu
Jarosław Stawiarski

Sekretariat Sekretarza Stanu:
tel. 22 244 31 08, faks 22 244 32 09

 Podsekretarz Stanu
Ryszard Szuster

Sekretariat Podsekretarza Stanu:
tel. 22 244 31 44, faks 22 244 32 09

 Podsekretarz Stanu
ul. Senatorska 12, II p.

Dorota Dulińska

Sekretariat Podsekretarza Stanu:
tel. 22 244 21 70, faks 22 244 31 71

 Gabinet Polityczny
Szef gabinetu: Ryszard Krzeszowiak
Sekretariat:
tel. 22 244 31 42
faks 22 244 32 55

 Rzecznik Prasowy

Ministra Sportu i Turystyki
tel. 22 244 31 11, 22 244 31 61
faks 22 244 32 55
rzecznik@msport.gov.pl

 Dyrektor Generalny
Alicja Omięcka

Sekretariat:
tel. 22 244 31 40, faks 22 244 32 55
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 Biuro Ministra (BM)

Dyrektor: Marcin Palcewicz
Sekretariat:
tel. 22 244 31 51, faks 22 244 32 47
bm@msport.gov.pl

 Biuro Dyrektora
Generalnego (BG)

Dyrektor: Anna Pawłowska
Sekretariat: Agnieszka Hynek
tel. 22 244 31 18, faks 22 244 32 72
bg@msport.gov.pl

 Departament Sportu
Wyczynowego (DSW)

Dyrektor: Kajetan Broniewski
Zastępca dyrektora: Wojciech Kudlik
Sekretariat: Joanna Tomasiewicz
tel. 22 244 31 46
faks 22 244 32 56
dsw@msport.gov.pl

 Departament Sportu
dla Wszystkich (DS)

ul. Senatorska 12, II p.
Dyrektor: Dariusz Buza
Sekretariat: Katarzyna Głowacka
tel. 22 244 31 03, faks 22 244 32 00
ds@msport.gov.pl

 Departament Turystyki

ul. Senatorska 12, II p.
Dyrektor: Maria Napiórkowska
Zastępca dyrektora:
Elżbieta Wyrwicz
Sekretariat:
tel. 22 244 31 72, faks 22 244 71 71
turystyka@msport.gov.pl

 Departament Infrastruktury
Sportowej (DIS)
ul. Senatorska 12, I p.
Dyrektor: Aleksandra Plucińska
Zastępca dyrektora:
Remigiusz Ludwig
Sekretariat:
tel. 22 244 31 37, faks 22 244 32 37
dis@msport.gov.pl

 Departament Strategii
i Współpracy
Międzynarodowej (DWM)

ul. Senatorska 12, II p.
Dyrektor: Joanna Żukowska-Easton
Zastępca dyrektora: Rafał Piechota
Sekretariat:
tel. 22 244 31 23, faks 22 244 32 17
dwm@msport.gov.pl

 Departament Prawny (DP)

Dyrektor: Piotr Kudelski
Sekretariat:
tel. 22 244 31 49, faks 22 244 32 57
dp@msport.gov.pl

Mateusz Widłak prezesem Europejskiej Federacji Amp Futbolu
Szef Stowarzyszenia Amp Futbol
Polska Mateusz Widłak podczas kongresu założycielskiego Europejskiej
Federacji Piłki Nożnej Osób po Amputacjach w Dublinie wybrany został na
jej prezesa.
– Amp Futbol to fantastyczny sport,
który w ostatnich latach niezwykle dynamicznie się rozwija. Cieszę się, że
nasza trzyletnia praca w Polsce zosta-

ła doceniona. Wierzę, że dzięki wsparciu UEFA już niedługo dołączą do nas
nowe kraje i nowi zawodnicy z całej
Europy. Liczymy również na wsparcie federacji piłkarskich z poszczególnych krajów, dla których wzorem do
naśladowania mogą być irlandzki FAI
czy turecki TFF. Naszym celem jest
szerzenie idei Amp Futbolu i wprowadzenie go do programu paraolimpia-

Husaria najlepsza w Polsce

 Departament Kontroli (DK)
Dyrektor: Michał Farmas vel Król
Sekretariat:
tel. 22 244 31 59, faks 22 244 32 83
dk@msport.gov.pl

 Departament
Ekonomiczno-Finansowy
(DEF)

Dyrektor: Anna Klimek-Krypa
Sekretariat:
tel. 22 244 31 39, faks 22 244 32 32
def@msport.gov.pl

 Biuro Administracyjne (BA)
Dyrektor: Grzegorz Mroczek
Sekretariat:
tel. 22 244 31 32, faks 22 244 32 18
ba@msport.gov.pl

 Uwaga: osoby posługujące się ję-

zykiem migowym, które chcą załatwić sprawę w Ministerstwie Sportu i Turystyki, proszone są o wysłanie
swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej Ministerstwa: kontakt@msport.gov.pl, co najmniej 3
dni przed planowaną wizytą, w celu
umówienia się z pracownikiem posługującym się tym językiem.

Fot. Tomasz Seidler

4 turnieje, 20 meczów, 50 zawodników, 73 gole i wiele połamanych
kul. Pierwszy sezon Amp Futbol Ekstraklasy, czyli polskiej ligi piłkarzy po
amputacjach zakończył się sukcesem
Husarii Kraków, która wywalczyła tytuł w fantastycznym stylu. Druga lokata przypadła Gryfowi Szczecin przed
GKS Górą i Lampartem Warszawa.
Największym sukcesem rozgrywek
jest jednak to, że Amp Futbol w Polsce
nadal dynamicznie się rozwija, a dzięki
lidze do powstających w różnych miastach klubów dołącza coraz więcej nowych zawodników.
– Liga Amp Futbol to przede wszystkim wielkie serce i wielka waleczność.
My, jako zawodowi sportowcy możemy brać przykład z zawodników Amp

Futbol. Jestem pod niesamowitym
wrażeniem ich gry – powiedział kapitan warszawskiej Legii i ambasador
Amp Futbolowego Lamparta Warszawa, Jakub Rzeźniczak.
Rozgrywki Amp Futbol Ekstraklasy w pierwszym sezonie zdominowała Husaria Kraków, w barwach której
gra wielu czołowych reprezentantów
Polski. Sporą niespodzianką okazała
się za to świetna postawa Gryfa Szczecin, który po pierwszym z czterech
turniejów zajmował ostatnie miejsce
w rozgrywkach z bilansem bramkowym – 15. Mało kto wierzył wówczas,
że szczecinianom uda się wydostać
z dna tabeli. Tymczasem po uzupełnieniu składu Gryf był sensacją kolejnych turniejów, dzięki czemu zdobył

dy – powiedział po wyborze Mateusz
Widłak.
Amp Futbol to piłka nożna dla
osób po amputacjach i osób z wadami
kończyn. Rywalizacja jest niezwykle
dynamiczna i widowiskowa. W ostatnich mistrzostwach świata, których
areną był Meksyk, biało-czerwoni
uplasowali się na czwartym miejscu.
Triumfowali Rosjanie.
tytuł wicemistrza Polski i jako jedyny
pokonał mistrzowską Husarię.
Wiele dobrego można powiedzieć
również o grze zawodników GKS Góra
(zespół spod Płocka), którzy do ostatnich minut walczyli z Gryfem o drugie miejsce w lidze, jak również o Lamparcie Warszawa, który po pierwszym
turnieju dzięki twardej i mądrej grze
zajmował sensacyjne drugie miejsce.
Cały pierwszy sezon rozgrywek obfitował w wiele wyrównanych i stojących na wysokim poziomie meczów,
co przełożyło się na formę zawodników i kilka udanych debiutów w Amp
Futbolowej reprezentacji Polski.
Do ostatniej chwili toczyła się również rywalizacja o tytuł Króla Strzelców Ekstraklasy, na czoło której wysunęli się dwaj reprezentacji Polski.
Ostatecznie grający w Husarii Tomasz
Miś (12 goli) minimalnie wyprzedził
szczecinianina Bartosza Łastowskiego (11 bramek).
Co ciekawe w rozgrywkach Amp
Futbol Ekstraklasy występowali również obcokrajowcy, m.in. mający za
sobą występy w Amp Futbolowym Pucharze Narodów Afryki Nigeryjczyk
Bamgbopa Yomi (Lampart Warszawa)
czy najlepszy piłkarz reprezentacji Niemiec Marco Reinecke (Gryf Szczecin).
Amp Futbol w Polsce rozwija się
dopiero od 4 lat, a pierwsze kluby zaczęły powstawać na początku 2014 r.
Dzięki organizacji ligi Polska dołączyła
do elitarnego grona krajów, w których
toczą się zorganizowane rozgrywki
klubowe. Wiele europejskich krajów
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ma jedynie pojedyncze drużyny rywalizujące na arenie międzynarodowej. Na przeciwnym biegunie znajduje się np. Turcja, gdzie w dwóch ligach
rywalizują ze sobą 24 kluby. W klubach dochodzi do transferów, piłkarze
otrzymują pensje, a skróty wszystkich
meczów danej kolejki pokazywane są
w publicznej telewizji. Mimo tej dysproporcji, również dzięki Amp Futbol
Ekstraklasie Polacy byli ostatnio bardzo blisko pokonania Turków w finale międzynarodowego turnieju Amp
Futbol Cup.
– Ta liga, to najlepsze co nas spotkało od chwili stworzenia reprezentacji

Amp Futbol – podsumował Marek Zadębski, kapitan Husarii Kraków i najlepszy bramkarz sezonu ligowego. –
Rywalizacja była bardzo emocjonująca
i nie zabrakło w niej kilku niespodzianek, do których przede wszystkim należy zaliczyć świetną postawę Gryfa
Szczecin. Mistrzostwo krakowskiej Husarii to wynik naszej ciężkiej pracy na
treningach i świetnej atmosfery w klubie, w którym od samego początku stawiamy na pozytywne emocje. Cieszę
się, że dzięki stworzeniu ligi do klubów
dołączyło wielu nowych zawodników.
Już wiadomo, że w przyszłym sezonie do rywalizacji w Amp Futbol Eks-

traklasie dołączy co najmniej jeden
nowy klub – Kuloodporni Bielsko-Biała. Wszystkie Amp Futbolowe kluby zapraszają na swoje treningi nowych zawodników, którzy chcieliby rozpocząć
przygodę z Amp Futbolem i powalczyć
o tytuł Mistrza Polski w sezonie 2016.
Najlepsi w roku 2015
Król strzelców – Tomasz Miś (Husaria
Kraków)
Najlepszy bramkarz – Marek Zadębski
(Husaria Kraków)
Najlepszy piłkarz – Mateusz Kabała
(Husaria Kraków)
Nagroda Fair Play – Gryf Szczecin

Kalendarz ze sportowcami niepełnosprawnymi

ma zachęcić sponsorów
Kalendarz wydrukowany w nakładzie 300 egzemplarzy, na którym
figurują sportowcy niepełnosprawni
ma pomóc w znalezieniu sponsorów
i zachęcić ich do współpracy. Większość egzemplarzy kalendarza trafiła do przedstawicieli władz państwowych, świata mediów i zarządów
największych firm, a jeden z nich

z autografami sportowców osiągnął
cenę tysiąca złotych. Pieniądze zebrane ze sprzedaży zapewnią roczną opiekę trenerską tenisistki stołowej Doroty Bucław (UKS Top Solec
Kujawski).
W kalendarzu prezentują się: Katarzyna Rogowiec – biegaczka narciarska (styczeń), Karolina Hamer –

pływaczka (luty), Tomasz Hamerlak
– maratończyk na wózku (marzec),
Małgorzata Asajewicz – pływaczka
(kwiecień), Łukasz Wietecki – triatlonista (maj), Tomasz Rosik – pływak
(czerwiec), Daria Bielska – rugbistka
(lipiec), Mirosław Madzia – dyskobol
(sierpień), Anna Omielan – pływaczka (wrzesień), Patrycja Haręza – szermierz (październik), Maciej Krężel –
narciarz alpejski (listopad) i Janusz
Rokicki – kulomiot (grudzień).
Informacje przygotował: Jerzy Jakobsche

Chrzest jachtu Empatia Polska
dla osób niepełnosprawnych
Oceaniczny jacht przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych
przeszedł w gdyńskiej marinie chrzest.
Jednostką o nazwie Empatia Polska
może żeglować 6-7 osób, w tym 4-5
osób z niepełnosprawnością.
Jacht powstał dzięki staraniom
poznańskiej Fundacji na Rzecz Integracji Społecznej „Empatia”. Głównym budowniczym był prezes fundacji Andrzej Walczak. – Budowałem go
przez siedem lat z własnych pieniędzy i dzięki pomocy sponsorów. Przez
ostatnie cztery lata towarzyszyli mi
niepełnosprawni żeglarze, którzy nie
tylko bardzo interesowali się samą budową, ale też podpowiadali, jak dostosować go do ich potrzeb – powiedział
Andrzej Walczak.
Wyjaśnił, że wśród specjalnych
udogodnień na jachcie znalazły się
m.in. wyjątkowo mocne relingi, które sprawiają, że nie w pełni sprawni
żeglarze czują się na pokładzie bezpiecznie nawet w niesprzyjających
warunkach pogodowych. – Na pokładzie, np. przy kole sterowym i w pomieszczeniach pod nim, znajduje się
też mnóstwo dodatkowych uchwytów i poręczy – podkreślił Walczak. Jak
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dodał, kolejnym udogodnieniem jest
też przyjazny niepełnosprawnym, bo
miękki, a jednocześnie odpowiednio
szorstki pokład z drzewa tekowego.
W konsultacjach pomagających
w przystosowaniu jachtu do potrzeb
osób niepełnosprawnych brała udział
m.in. mistrzyni Polski w żeglarstwie
paraolimpijskim Olga Górnaś-Grudzień, która została matką chrzestną
jednostki. Powiedziała, że jacht jest
rzeczywiście bardzo dobrze przystosowany do tego, by mogły nim pływać
osoby z różnymi niepełnosprawnościami, poza osobami poruszającymi
się na wózkach.
Oceaniczny jacht Empatia Polska
ma nieco ponad 14 m długości i 18 ton
wyporności. Jest to pierwszy w Polsce
oceaniczny jacht przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstał na bazie konstrukcji typu Bruce
Roberts 44 amerykańskiego projektanta Bruce’a Robertsa. Jednostki tego
typu doskonale sprawdzają się nawet
w najtrudniejszych rejsach, w skrajnie trudnych warunkach sztormowych i lodowych. Kadłub jest stalowy,
a jacht ożaglowany jest jako 2-masztowy ketch.

Rekord Europy
na stadionie
1005 kibiców
niepełnosprawnych

z opiekunami

Rekord Starego Kontynentu, jeśli
chodzi o obecność widzów niepełnosprawnych na stadionie został ustanowiony 18 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu.
Mecz 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, w którym zmierzyły się Śląsk
Wrocław – Lechia Gdańsk obejrzało 1005 kibiców niepełnosprawnych
z opiekunami. Wygrali gospodarze
3:0. Do tej pory najwięcej osób niepełnosprawnych obserwowało mecz rugby w Szkocji – 700.
Z pomysłem bicia rekordu wystąpił Klub Kibiców Niepełnosprawnych z Wrocławia, który od lat wspiera
piłkarzy Śląska nie tylko na meczach
na własnym stadionie, ale także wyjazdowych. W ten sposób KKN chciał
włączyć się do akcji CAFE, która odpowiedzialna jest z ramienia UEFA za
poprawę dostępności stadionów piłkarskich dla osób o ograniczonych
możliwościach ruchowych.

Trzy złote medale Barbary Niewiedział
1 listopada 2015 r. wróciła do
Warszawy z Kataru reprezentacja
Polski, która uczestniczyła w Doha
w lekkoatletycznych mistrzostwach
świata Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC). Mistrzostwa te stanowią jeden z ostatnich
ważnych sprawdzianów kandydatów
do medali w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Znakomicie
spisała się w nich skromna dziewięcioosobowa ekipa stowarzyszenia
„Sprawni-Razem”. Trzy złote medale wywalczyła Barbara Niewiedział
(400, 800 i 1500 m), Karolina Kucharczyk w skoku w dal i Ewa Durska w pchnięciu kulą.
1500 m kobiet, chwila po
dekoracji. Od lewej: Meloch
Arleta i Niewiedział Barbara
Fot. Kazimierz Żuromski

Paraolimpijskich w Sydney „króluje”
niepodzielnie w Międzynarodowej Federacji INAS w pchnięciu kulą; zdobyła w Sydney zloty medal, na ostatnich
igrzyskach w Londynie też złoty medal. Wielkim odkryciem ostatnich lat
jest Karolina Kucharczyk, złota medalistka w skoku w dal paraolimpiady
w Londynie, rekordzistka świata w tej
konkurencji. W Katarze srebrny medal
na 1500 m wywalczyła Arleta Meloch,
która specjalizuje się przede wszystkim
w biegach długodystansowych.

Kula kobiet. Od lewej:
2. Baranowa A. (RUS),
1. Durska Ewa, 3. Mysnyk A.
(UKR). Źródło: Internet

400 m kobiet. Od lewej:
2. Jezłowetska N. (UKR),
1. Niewiedział Barbara,
3. Mohamad Ariffin (Malezja)
Fot. Kazimierz Żuromski

– Jedną z bohaterek mistrzostw świata
była Barbara Niewiedział – mówi towarzyszący polskiej reprezentacji trener
Kazimierz Żuromski. – Polka zdobyła trzy złote krążki, w tym dwa na dystansach objętych programem igrzysk
w Rio, w biegach na 400 i 1500 m, bijąc jednocześnie rekordy mistrzostw
świata (odpowiednio 57,78 i 4.28,45).
Bardzo wysoko należy ocenić występy innych naszych czołowych lekkoatletek. Ewy Durskiej, która od Igrzysk
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Kazimierz Żuromski z jednym z ogromnej liczby organizatorów więcej niż
doskonale zorganizowanych mistrzostw świata
Fot. Kazimierz Żuromski

W mistrzostwach w stolicy Kataru Doha startowało 3000 zawodniczek i zawodników z 90 państw,
najlepsi z najlepszych. Lekkoatleci
w tych zawodach za pierwsze i drugie miejsce zdobywali punkty dla
swoich krajów na Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro. Kto wystartuje za rok w Rio, zadecydują rankingi światowe i limity punktowe
przyznawane m.in. na zawodach
w Katarze. Mamy jednak nadzieję,
że w reprezentacji Polski na Rio znajdzie się miejsce nie tylko dla Barbary
Niewiedział, ale także dla Ewy Durskiej, Karoliny Kucharczyk, Arlety
Meloch oraz dla Sabiny Stenki, która
w Katarze nie startowała, ale wygra-

ła Igrzyska Światowe Globas Gemes
INAS w biegu na 400 m.
A teraz kilka ciepłych słów o Barbarze Niewiedział, z pewnością najwybitniejszej w historii stowarzyszenia „Sprawni-Razem” sportsmence.
Ta dzielna młoda kobieta łączy sprawy rodzinne i opiekę nad dwojgiem
dzieci z uprawianiem sportu na najwyższym światowym poziomie. Z jej
wielkich sportowych sukcesów, obok
licznych medali na mistrzostwach
świata i Europy, godne odnotowania są złote medale paraolimpijskie:
w Sydney na 800 m (wówczas jako
Barbara Bieganowska) i w Londynie
na 1500 m. Barbara jest zawodniczką
Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Korfantów w województwie opolskim, a jej trenerem jest Mariusz Żabiński.

1500 m kobiet. Biegną od prawej: Niewiedział Barbara, Meloch Arleta
i Danylyna L. (UKR). Źródło: Internet

22 medale Polaków w piekle Quito
Międzynarodowa
Federacja
Sportowa INAS, która organizuje imprezy sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zbyt często w ostatnich latach na miejsca
mistrzostw świata i Igrzysk Światowych Global Games wybiera Amerykę
Południową lub Środkową. Po Brazy-
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lii, gdzie odbyły się mistrzostwa świata w koszykówce kobiet i mężczyzn
i w lekkiej atletyce, w stolicy Ekwadoru Quito we wrześniu odbyły się IV
Igrzyska Światowe Global Games.
Dla ekip z Europy wyprawy do
Ameryki Południowej to zawsze były
poważne problemy logistyczne. Re-

prezentacja Polski na mistrzostwa
świata w koszykówce leciała z Monachium do Sao Paulo dwanaście godzin. We wrześniu długi przelot dla
40-osobowej reprezentacji Polski nie
był tak wielkim problemem jak sam
start w zawodach rozgrywanych na
wysokości 2850 m nad poziomem

Krzysztof Kaczmarek

morza. Stolica Ekwadoru Quito to najwyżej położone miasto ze wszystkich
stolic na świecie.
– W najtrudniejszych warunkach
przyszło startować lekkoatletom
i kolarzom – mówi dr Zenon Jaszczur,
towarzyszący polskiej ekipie i uczestniczący w spotkaniach władz INAS.
Zenon Jaszczur, założyciel stowarzyszenia „Sprawni-Razem” jest bardzo
ceniony przez działaczy INAS, a najlepszym tego dowodem jest przyznanie mu Złotej Odznaki INAS za wybitne osiągnięcia w promowanie sportu,
szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Z naszych informacji wyniki, że
wielu zawodników nie ukończyło
swoich konkurencji. Jak w tych arcytrudnych warunkach spisywali
się reprezentanci Polski, a przede
wszystkim lekkoatleci – kandydaci do medali na przyszłorocznych
Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio
de Janeiro?
Zenon Jaszczur: – Tak, to prawda, wielu zawodników nie dobiegło
do mety. W tych warunkach skromna
40-osobowa ekipa polska spisała się
bardzo dobrze. Zdobyliśmy w sumie
22 medale, w tym 10 złotych, 5 srebrnych i 7 brązowych. W ogólnej klasyfikacji medalowej Polska zajęła IV miejsce, za Australią – 37 medali (20 + 10
+ 7), Hongkongiem – 37 medali (13 +

11 + 13) i Portugalią – 25 medali (11 +
7 + 7), przed Koreą Południową – 15
medali (8 + 3 + 3) i Francją – 27 medali (8 + 9 + 10).
W centrum zainteresowania zawodów w Quito znalazły się konkurencje lekkoatletyczne objęte programem Igrzysk Paraolimpijskich w Rio
de Janeiro. Nasze największe gwiazdy – Karolina Kucharczyk, Ewa Durska,
Arleta Meloch, Sabina Stenka, Barbara Niewiedział, Daniel Pek i Krzysztof
Kaczmarek potwierdzili swój wysoki poziom sportowy, choć przyszło
im startować szczególnie dla lekkoatletów w bardzo złych warunkach
związanych z wysokością. W konkurencjach paraolimpijskich złote medale dla Polski zdobyli: Ewa Durska
w pchnięciu kulą (13,41), Karolina Kucharczyk w skoku w dal (5,47) i Daniel
Pek na 1500 m (4.09,8). Srebrne medale: Sabina Stenka na 400 m (59,5) i Mariusz Pietruch w skoku w dal (6,78).
Brązowe medale: Arleta Meloch na
400 m (60,09) i Krzysztof Kaczmarek
w kuli (12,53).
Ponadto Ewa Durska wygrała rzut
dyskiem (36,90), Karolina Kucharczyk
bieg na 100 m przez płotki (14,3), Arleta Meloch bieg na 800 m (2.10,48)
i Sylwester Jaciuk na tym samym dystansie (2.03,33). Drugi był Krzysztof
Kaczmarek w dysku (30,37), a trzeci
Mariusz Pietrucha w trójskoku (12,39).
Warto dodać, że nasze dziewczęta
(Stenka, Meloch, Pieczychlebek i Niewiedział) wygrały sztafetę 4x400 m
(4.07,57), a nasi mężczyźni (Drogi, Pietrucha, Jaciuk, Pek) na tym samym dystansie wywalczyli III miejsce.
Kto będzie walczył o medale w Rio
de Janeiro, zadecydują rankingi światowe w biegach na 400 i 1500 m,
w skoku w dal i pchnięciu kulą. Mamy
nadzieję, że w tym doborowym towarzystwie znajdą się miejsca dla
Ewy Durskiej, Arlety Meloch, Sabiny
Stenki i Barbary Niewiedział, a także
dla Daniela Peka, Mariusza Pietruchy
i Krzysztofa Kaczmarka.
A teraz o występach innych reprezentantów w Igrzyskach Światowych
Global Games w Quito. Jedna z najbar-

dziej zasłużonych sportowców Stowarzyszenia „Sprawni-Razem” Danuta Poznańska, która zdobyła pierwsze
brązowe medale w biegach narciarskich na paraolimpiadzie w Nagano,
w Ekwadorze startowała w kolarstwie
szosowym, gdzie wygrała rywalizację
zarówno na krótkim, jak również na
dłuższym dystansie. Srebrne medale na tych samych dystansach wywalczyła Agata Jakubik.
W grach zespołowych Polacy walczyli ze zmiennym szczęściem. W turnieju futsalu nasi piłkarze przegrali
mecz o brązowy medal z Portugalią
i zajęli IV miejsce. Koszykarze też za
podium – na V miejscu.
***
Podczas posiedzenia Egzekutywy
INAS w Quito postanowiono, że Jubileuszowe Igrzyska Światowe Global
Games zorganizuje zwycięzca klasyfikacji medalowej IV Igrzysk Australia.
Miejscem V Igrzysk Światowych Global Games w czerwcu 2019 r. będzie
Brisbane.
Karolina Kucharczyk

Informacje przygotował: Witold Kubicki
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Obiekty i urządzenia sportowe dla wszystkich
Baza sportowa jako podstawa rozwoju sportu, rekreacji i turystki
masowej – to szczególnie ważne dla miejscowości wokół wielkich
aglomeracji miejskich.

Początki sportowego życia – ul. Mickiewicza w Warszawie

W ostatnich latach, w ramach
ogólnonarodowej dyskusji o przedłużeniu wieku emerytalnego naukowcy
wykazali, że Europejczycy, w tym Polacy, żyją znacznie dłużej, a 65-latek to
człowiek w wieku średnim. Wynika to
z zachodzących zmian w stylu zacho-

wania, zmian cywilizacyjnych, świadomej rezygnacji z palenia tytoniu
i nadużywania alkoholu, lepszego odżywiania, a przede wszystkim z aktywności ruchowej ludzi dorosłych. Nawet
„przyspawany” do komputera młody
człowiek ma szansę żyć dłużej, jeśli
będzie się ruszał.
Aby żyć dłużej, musimy sobie pomóc. Co zatem robić? Uprawiać jakiś
sport, po prostu się ruszać.

Kilka słów refleksji

Niemal każdy dorosły człowiek,
młodszy czy starszy, sięga czasami
pamięcią wstecz i wspomina dziecięce igraszki na łące, leśnej ścieżce

czy na przydomowym podwórku. Już
wówczas uprawialiśmy sport. Chłopcy grali w piłkę, dwa ognie czy palanta lub berka, a dziewczęta w klasy, gumę. Wynikało to z naturalnej
potrzeby ruchu, chęci rywalizacji czy
pokazania swoich umiejętności... Teraz jest podobnie, z tą jednak różnicą,
że warunki uprawiania sportu bardzo
się zmieniły.
Na dawnych podwórkach i przydomowych placykach pojawiły się napisy „zabrania się grać w piłkę”. Oznacza to także, że zabrania się wszelkich
zabaw z piłką.
Przyspieszona urbanizacja, rozwój
wielkich aglomeracji, zwarta zabudowa miast – to wszystko doprowadziło
do likwidacji wolnych przestrzeni wokół nas, zmuszając do poszukiwania
nowych rozwiązań.
W lepszej sytuacji znajdują się
mieszkańcy małych miast i podmiejskich osiedli, gdzie łatwiej jeszcze
o kawałek miejsca na plac zabaw czy
boisko. W wielkich miastach budowane są stadiony, hale sportowe, pływalnie czy lodowiska, ale tak naprawdę to
te obiekty służą nam doraźnie, głównie jako widzom.
Dlatego musimy poszukiwać nowych form i rozwiązań dla zaspokojenia
potrzeby poruszania się i sportowego
wyżycia. Sądzę, że należy wypracować
i systematycznie wdrażać nowy model
sportowego życia w innych warunkach
społeczno-ekonomicznych.

Siłownia terenowa nad Zalewem Zegrzyńskim
Park linowy przy
Wisłostradzie na
Bielanach
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Kompleks sportowy w gminie Goszczyn, laureata Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich (zwycięzca w kategorii do 5 tys. mieszkańców)

Jakie są możliwości?

Wynikają one zarówno z warunków
terenowych, klimatu, jak też tradycji.
W dobie globalizmu tradycyjne, środowiskowe sporty są wypierane przez
nowe, modne, podpatrzone w telewizji lub przywiezione z zagranicznych
wczasów, np. bardzo przyjemna gra
w bule. Wymagają one niewielkiego
terenu, który łatwiej można znaleźć
w pobliskim parku, na przydomowym
trawniku, na plaży, czy na wydeptanej
ścieżce.
Jak już wspomniałem, stadiony piłkarskie, hale sportowe czy inne
duże obiekty przeznaczone dla sportu
wyczynowego są prawie niedostępne
do codziennego uprawiania sportu.
Wyjątek stanowią okazjonalne imprezy masowe, festyny czy młodzieżowe
spartakiady. Wykorzystywanie tych
obiektów podporządkowane jest klubom sportowym oraz prowadzeniu
komercyjnej działalności pomagającej
w ich utrzymaniu.

Co zatem robić?

Otóż należy podjąć starania o budowę małych, osiedlowych czy gminnych zespołów obiektów sportowych
przeznaczonych do uprawiania sportu przez wszystkich mieszkańców najbliższej okolicy. Dobrze byłoby wypracować i upowszechnić model takiego
ośrodka sportowego.
Idąc dalej, należałoby w porozumieniu z popularnymi, masowymi
dyscyplinami sportowymi stworzyć
przepisy dla organizowania rozgrywek sportowych na tych obiektach.
Chodzi tutaj o boiska i areny sportowe
o zmniejszonych wymiarach.
Boisko piłkarskie o wymiarach
50-60x30-40 m, ewentualnie bieżnia

okólna 250-300 m, pływalnia czterotorowa o długości 16,67 m, lodowisko 50x24 m. Instalację mrożeniową
można ułożyć pod sztuczną trawą boiska, aby w okresie jesienno-zimowym
mogło być tam lodowisko. W takim
kompleksie o powierzchni 1,5-2,0 ha
można zmieścić boisko piłkarskie dla
maluchów o wymiarach 40x20 m, kort
na kometkę lub placyk na wspomnianą grę w bule.
Takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby budowę gminnych, osiedlowych
ośrodków sportowych. Niskie nakłady
inwestycyjne, znacznie tańsza eksploatacja. Tym sposobem można osiągnąć
to, co najważniejsze: powszechną dostępność, silniejszą więź emocjonalną
mieszkańców z takim obiektem, traktowanym jak społeczna własność.
Służyć to będzie pełniejszej integracji środowiska, całej społeczności lokalnej. Taki model będzie także
sprzyjał zaangażowaniu całej rodziny:
dzieci, rodziców i dziadków w życie
sportowe, a tym samym wpływał pozytywnie na rozwój sportu masowego. To działanie uważam za podstawowe i najważniejsze. Powinien to być
system taki jak orliki, wspierany przez
władze centralne i wojewódzkie.

Inne propozycje działania

W okresie od wiosny do jesieni
mieszkańcy dużych miast masowo wyjeżdżają poza miasto, głównie w weekendy, ale także w słoneczne popołudnia. Dla nich to właśnie samorządy
gmin podmiejskich mogą przygotować
propozycję aktywnego wypoczynku.
W podmiejskich parkach czy na
nadrzecznych łąkach można niewielkim nakładem finansowym stworzyć
zespoły boisk do piłki nożnej, siatkówki plażowej czy kometki, a także
siłownie terenowe i konstrukcje wspinaczkowe. Należy jednak pamiętać
o parkingach i zapleczu sanitarnym.
Takie rozwiązania tu i ówdzie już istnieją, ale jest ich o wiele za mało w stosunku do stale rosnących potrzeb.
Inna propozycja to możliwość wykorzystania opuszczonych hal fabrycznych i magazynów. Niektóre
z nich z powodzeniem można przystosować na potrzeby codziennego sportu dla wszystkich. We wszystkich takich
obiektach można na okres jesienno-zimowy stworzyć lodowisko-ślizgawkę,
którego wymiary nie są znormalizowane. Wystarczy ułożyć instalację i usta-

Miejskie lodowisko

Dla rozwoju i uatrakcyjnienia sportu masowego można i należy podejmować także inne działania. Są to
propozycje wynikające ze stale zachodzących zmian w naszym życiu:
urbanizacji, wprowadzania nowych
technologii w przemyśle powodujących likwidację wielu zakładów przemysłowych czy preferencji w komunikacji, gdzie transport masowy
wypierany jest przez indywidualny.
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Otwarty basen w wersji składanej

wić zestaw mrożeniowy, doprowadzić
wodę i oświetlić obiekt. W takich budynkach zawsze znajdzie się dość miejsca na sanitariaty i punkt gastronomiczny. Odpowiedni nastrój muzyczny
uatrakcyjni całe przedsięwzięcie.
Rozejrzyjmy się zatem wokół siebie. Takich hal magazynowych jest wiele w każdym mieście, a niektóre są położone w centralnych częściach miast.
Praktycznie nie wiadomo, co z nimi zrobić, koszt rozbiórki jest znaczny, łatwiej
więc można je przejąć i zaadaptować
na nasze potrzeby. Lodowisko-ślizgawka nie wymaga ogrzewania, trybun ani
kosztownego zaplecza. Najważniejsze,
aby było zadaszenie, bo przedłuża to
okres eksploatacji i praktycznie od października do kwietnia można mieć dobry lód do ślizgania.
Jak już wcześniej wspomniałem,
rozwój indywidualnego transportu
spowodował m.in. likwidację wielu linii kolejowych. W niektórych regionach od lat po istniejących torach nie
jeżdżą żadne pociągi. Czy można wykorzystać stare szlaki kolejowe? Takie inicjatywy spotykane są w Europie
Zachodniej, ale także na Dolnym Śląsku. Wzdłuż nieczynnych szlaków kolejowych można stworzyć infrastrukturę sportowo-turystyczną.
Po zdjęciu torów i utwardzeniu
podłoża można przecież na szlakach
kolejowych wybudować ścieżki pieszo-rowerowe, a w budynkach nie-
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czynnych stacji stworzyć infrastrukturę
do obsługi użytkowników, np. punkty gastronomiczne, toalety, punkty naprawy, wypożyczania i sprzedaży rowerów, zaplecze dla pól namiotowych,
a także realizowanie innych usług –
w tym pomocy medycznej.
Takie przedsięwzięcia mogłyby
uatrakcyjnić turystycznie wiele regionów, szczególnie w okresie od wiosny
do jesieni, kiedy wędrówki piesze i rowerowe są atrakcją sportową dla wielu chętnych. Wiemy dobrze, że jazda rowerem czy wędrówka piesza po
naszych drogach jest bardzo niebezpieczna.
Na Dolnym Śląsku wykorzystuje się
nieczynne tory do wyścigów na drezynach, to jest specjalnych pojazdach
szynowych napędzanych ręcznie lub
nożnie. Takie pojazdy można wykonać
we własnym zakresie, np. wykorzystując podwozia starych wagonów.
Z taką inicjatywą adresowaną do samorządów lokalnych wyszły: Fundacja
Promocji Gmin Polskich i Polskie Koleje Państwowe SA. Analizowane są możliwości zrealizowania tego pomysłu na
Mazurach. Może znajdą się inni chętni?
Z ciekawą inicjatywą wyszedł Bałtycki Instytut Gmin. Przygotowuje on
trasę konno-pieszą z Gdańska do Berlina. Na tej trasie, na terenie województwa pomorskiego wytyczono i oznakowano drogi polne i dukty leśne.
Sporządzono mapę stanic i zajazdów

konnych, wskazano stadniny koni i gospodarstwa agroturystyczne, gdzie będzie można przenocować, wynająć konia i uzupełnić zapasy na drogę. Sądzę,
że takich tras w Polsce może być dużo
więcej. Znane są mi podobne zamierzenia na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i na Ziemi Lubuskiej.
Pojawiają się nowe pomysły, np.
w miejscowościach pozbawionych
akwenów wodnych, pływalni czy rzek.
Są to małe letnie baseny, wykonane
na konstrukcji stalowej, których ściany
i dno pokryte są specjalną folią, o wymiarach niecki 25x12 m i głębokości
130-140 cm, postawione na wyrównanym gruncie. Niecka obudowana jest
drewnianą promenadą i wyposażona
w kilka wejść. W przypadku zainstalowania podgrzewania obiekt może służyć użytkownikom od maja do końca
września.

Apel do wszystkich

Istnieją ciągle możliwości na realizację
nowych pomysłów i ciekawych propozycji. Także Państwo macie zapewne wiele przykładów i sugestii wzbogacających ofertę, na co bardzo liczy
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich. A Fundacja Promocji Gmin Polskich czeka na nowe propozycje. Upowszechnimy je i będziemy promować.
Szczególną rolę mają tutaj organizatorzy sportu i rekreacji z miejskich
i gminnych ośrodków, a także animatorzy ruchu turystycznego z organizacji pozarządowych czy centrów hotelowo-konferencyjnych.
W obecnej dobie turystyka to nie
tylko dobra gastronomia i zwiedzanie
ciekawych miejsc, ale także możliwość
intensywnego ruchu przy wykorzystaniu: roweru, kijków w marszu nordic walking, gry w bule, ringo, kometki lub ćwiczenia na zorganizowanej na
powietrzu siłowni.
Czekam na inne interesujące propozycje do wykorzystania przez nas
samych, dla dobra sportu masowego,
sportu dla wszystkich.
■ Lech Adam Bartnik

Witold Bańka ministrem sportu i turystyki
16 listopada 2015 r. resort sportu
i turystyki objął Witold Bańka. – Czuję się jak w blokach startowych. Będę
walczyć, aby bieg zakończył się powodzeniem – powiedział były lekkoatleta. 31-letni Witold Bańka jest drugim przedstawicielem tej dyscypliny
sportu, który stanął na czele resortu.
Jego największym sukcesem na bieżni
jest brązowy medal mistrzostw świata
w Osace w 2007 r., w sztafecie 4x400 m.
Jak powiedział dziennikarzom,
jego jednym z najważniejszych zadań
będzie propagowanie sportu dzieci
i młodzieży. Bardzo istotne są dla niego także sprawy zawodników niepełnosprawnych oraz rozwój nowoczesnej i promującej Polskę turystyki.
W ministerstwie sportu Witold
Bańka zastąpi byłego wioślarza Adama Korola. Ustępujący minister Adam
Korol wyraził radość, że Witold Bańka
jest człowiekiem wywodzącym się ze
środowiska sportowego. – Znam jego
dokonania i uważam, że będzie bardzo dobrze kierował polskim sportem przez najbliższe lata – powiedział
Adam Korol.

Minister udziela pierwszego
wywiadu
Fot. Mieczysław Kopczyński

Witold Bańka, który urodził się 3
października 1984 r. w Tychach, jest
absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył politologię ze specjalnością samorządową.

W 2009 r. był najmłodszym delegatem
na wybory władz krajowych Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki. Miał wówczas zaledwie 24 lata. Jego trenerami byli m.in. zmarły w 2008 r. Jan Dera
oraz Józef Lisowski.
Karierę sportową Witold Bańka zakończył oficjalnie trzy lata temu, kiedy nie wywalczył miejsca w reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie
w Londynie. Rozpoczął wówczas pracę w branży public relations, realizując szkolenia z zakresu relacji z mediami i wizerunku.
Pochodzi z lekkoatletycznej rodziny. Jego matka Jolanta Harasimowicz
biegała na 1500 m, ojciec Ryszard trenował 800 m i był nawet w juniorskiej
reprezentacji Polski.
– Rodzice nie zdobyli medali na
światowych arenach, ale najlepsze
geny dziecku przekazali – mówił kilka lat temu w jednym z wywiadów
Witold Bańka. Przygodę ze sportem
zaczynał od piłki nożnej, ale później
rodzice zaprowadzili go do trenera
Jana Dery. Od tamtej pory poświęcił
się całkowicie Królowej Sportu.

Forum Nordicum po raz pierwszy w Polsce
Szklarska Poręba gościła 12-15
października 2015 r. uczestników 36.
Forum Nordicum – międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego
dziennikarzy prasy, radia, telewizji,
agencji prasowych, mediów elektronicznych i fotoreporterów, specjalizujących się w narciarstwie klasycznym
oraz biathlonie. Organizację powołali do życia w 1980 r. dziennikarze Austriak Willy Ahstl oraz Niemcy Bruno Moravetz i Werner Kirchhofer,
a pierwszym organizatorem spotkania było austriackie Ramsau.
Gościem zorganizowanego perfekcyjnie przez miasto 36. FN i pierw-

szego w Polsce był prezydent Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS),
Szwajcar Gian Franco Kasper.

– Wrócimy do Polski z Pucharem
Świata, drzwi są otwarte. Szklarska
Poręba już dwa razy gościła impre-

Forum Nordicum w Szklarskiej Porębie. Od lewej: Thorsten vom Wege,
Heinz Prugger, Jerzy Jakobsche, Angelo Corradini i Rolf Arne Odiin
Fot. Eberhard Thonfeld
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Laureaci nagrody Werner Kirchhofer Trophy, od lewej: Angelo Corradini
i Heinz Prugger. Fot. Eberhard Thonfeld

sprawami – powiedział szef narciarskiej centrali.
Zdaniem Kaspera Forum Nordicum
pełni bardzo ważną rolę w propagowaniu biegów narciarskich i biathlonu,
a obecność na nim czołowych dziennikarzy z Austrii, Czech, Finlandii, Iranu,
Niemiec, Norwegii, Słowenii, Szwajcarii, Rosji, Włoch i Polski świadczy o pełnionej przez nich roli w popularyzowaniu tych dyscyplin.
Do Szklarskiej Poręby przyjechała
także sekretarz generalny FIS, Brytyjka
Sarah Lewis oraz reprezentanci konkurencji: skoków, biegów i kombinacji
norweskiej.
Tradycyjną nagrodę Werner Kirchhofer Trophy, honorującą dziennikarzy, którzy najbardziej przyczynili się do
popularyzacji narciarstwa, a fundowaną przez dziennikarza Redakcji Sportowej PAP SA Jerzego Jakobschego,
otrzymali za 2014 rok Austriak Heinz
Prugger oraz Włoch Angelo Corradini.

zy cyklu. Zmiany w organizacji zawodów są widoczne i odczuwalne przez
zawodników. Jestem pewien, że po
spełnieniu dodatkowych warunków,
a przede wszystkim lepszego kom-

fortu oglądalności dla widzów Szklarska Poręba pojawi się wśród miast organizujących rywalizację najlepszych
biegaczy narciarskich świata. Jestem
przekonany, że uporacie się z tymi

Złoty Krzyż Zasługi

VI Światowe Igrzyska Wojskowych

dla Jerzego Jakobsche

Fot. Tadeusz Gajda

Redaktor Jerzy Jakobsche uhonorowany został przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne zasługi w propagowaniu sportu i kultury
fizycznej oraz idei olimpijskiej Złotym
Krzyżem Zasługi.
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Reprezentacja Polski z dorobkiem 42 medali (10 + 13 + 19) zajęła
V miejsce w klasyfikacji VI Światowych
Igrzysk Wojskowych, które przez 10
dni odbywały się w Korei Południowej
(2-11 października 2015 r.).
Złote medale zdobyli:
– szer. Tomasz Polewka (WZS Wrocław/AZS AWF Katowice) – pływanie, 50 m st. grzbietowym
– szer. Tomasz Polewka – pływanie,
100 m st. grzbietowym
– kpr. Aleksandra Socha (AZS AWF
Warszawa/WZS Zegrze) – szermierka, szabla
– szer. Anna Dowgiert (WZS/WKS
Śląsk Wrocław) – pływanie, 50 m st.
grzbietowym
– st. szer. Oktawia Nowacka (WZS Zegrze/SPP CWKS Legia Warszawa) –
pięciobój nowoczesny
– st. szer. Robert Kubaczyk (WZS
Wrocław/AZS Poznań), st. szer. Ka-

–

–
–

–

mil Masztak (WZS/WKS Grunwald
Poznań), szer. Dariusz Kuć (WZS/
CWZS Zawisza Bydgoszcz SL), szer.
Grzegorz Zimniewicz (WZS/UKS
Achilles Leszno) – lekkoatletyka,
4x100 m
st. szer. Oktawia Nowacka (WZS Zegrze/Stowarzyszenie Pięciobój Polski CWKS Legia Warszawa), szer. Jarosław Świderski (WZS Zegrze/UKS
G-8 Bielany) – pięciobój nowoczesny, sztafeta mieszana
szer. Iwona Lewandowska (WZS Poznań/LKS Vectra Włocławek) – lekkoatletyka, maraton
szer. Lewandowska, st. szer. Stefanowicz, szer. Olga Ochal (WZS Poznań/LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża) – maraton drużynowo
st. mar. Chabowski, st. szer. Henryk Szost (WZS/WKS Grunwald Poznań), st. szer. Błażej Brzeziński
(WZS/WKS Śląsk Wrocław) – maraton drużynowo

Srebrne medale:
– szer. Anna Kiełbasińska (WZS Poznań/AZS AWF Warszawa) – lekkoatletyka, 200 m
– st. kpr. Piotr Małachowski (WZS/WKS
Śląsk Wrocław) – lekkoatletyka, dysk
– st. mar. Kinga Kubicka (WZS/WKS
Flota Gdynia), szer. Arleta Podolak
(WZS Wrocław/GKS Czarni Bytom),
szer. Agata Ozdoba (WZS/ AZS AWF
Wrocław), mar. Halima Mohamed
Seghir, mar. Karolina Tałach i st. mar.
Daria Pogorzelec (wszystkie WZS
Gdynia/ Stowarzyszenie Gwardyjski
KS Wybrzeże Gdańsk) – judo, turniej
drużynowy
– szer. Bogna Jóźwiak (WZS Zegrze/
AZS Poznań) – szermierka, szabla
– st. szer. Krzysztof Mikołajczak (WZS
Zegrze/Stowarzyszenie Szermiercze
Legia Warszawa), st. szer. Radosław
Zawrotniak (WZS Zegrze/AZS AWF
Kraków), szer. Radosław Glonek
(WZS Zegrze/Sietom AZS AWFiS
Gdańsk) i szer. Mateusz Nycz (WZS
Zegrze/Piast Gliwice) – szermierka,
szpada drużynowo
– mat Jacek Śliwiński – pięciobój morski
– st. mar. Daria Pogorzelec – judo
(78 kg)
– mat Śliwiński, st. mar. Mateusz Szurmiej, mar. Mateusz Kierzkowski, st.
mat Karol Morek i st. mar. Maciej Janiszewski (wszyscy WZS Gdynia) –
pięciobój morski
– szer. Artur Noga (WZS Gdynia/SKLA
Sopot) – lekkoatletyka, 110 m ppł
– szer. Anna Dowgiert (WZS/WKS
Śląsk Wrocław) – pływanie, 100 m
st. grzbietowym

– kpr. Damian Janikowski (WZS/WKS
Śląsk Wrocław) – zapasy, st. klasyczny (85 kg)
– st. szer. Agnieszka Jerzyk (WZS Poznań/Klub Sportowy 64-STO Leszno) – triathlon
– st. mar. Marcin Chabowski (WZS
Gdynia/STS Pomerania Szczecinek)
– lekkoatletyka, maraton
Brązowe medale:
– st. szer. Paweł Wojciechowski (WZS/
CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) – lekkoatletyka, tyczka
– szer. Marcin Lewandowski (WZS/
CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) – lekkoatletyka, 800 m
– mar. Angelika Cichocka (WZS Gdynia/
SKLA Sopot) – lekkoatletyka, 800 m
– st. szer. Gruchała (WZS Zegrze/AZS
AWFiS Gdańsk) – szermierka, floret
– szer. Arleta Podolak (WZS Wrocław/
GKS Czarni Bytom) – judo (57 kg)
– szer. Ewa Nelip (WZS Poznań/AZS
AWF Warszawa) – szermierka, szpada
– mar. Karolina Tałach – judo (70 kg)
– st. szer. Danuta Dmowska-Andrzejuk (WZS Zegrze/AZS AWF Katowice), Magdalena Piekarska (WZS Zegrze/AZS AWF Warszawa), st. szer.
Martyna Synoradzka (WZS Zegrze/
AZS AWF Poznań) i szer. Ewa Nelip
(WZS Poznań/AZS AWF Warszawa) –
szermierka, szpada drużynowo
– st. szer. Marika Popowicz-Drapała
(WZS/CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)
– lekkoatletyka, 100 m
– st. szer. Dominik Bochenek (WZS/
CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) – lekkoatletyka, 110 m ppł

– szer. Kacper Klich, szer. Mikołaj
Machnik, szer. Tomasz Polewka,
szer. Michał Poprawa (wszyscy WZS
Wrocław/AZS AWF Katowice) – pływanie, 4x100 m st. zmiennym
– szer. Karol Zaczyński (WZS/WKS
Śląsk Wrocław) – pływanie, 400 m
st. zmiennym
– st. szer. Adrian Świderski (WZS/WKS
Śląsk Wrocław) – lekkoatletyka, trójskok
– st. szer. Sylwia Gruchała (WZS Zegrze/Sietom AZSiS Gdańsk), st. szer.
Martyna Synoradzka, st. szer. Małgorzata Wojtkowiak (obie WZS Zegrze/
AZS AWF Poznań), szer. Katarzyna
Kędziora (WZS Zegrze/OŚ AZS Poznań) – szermierka, floret drużynowy
– st. sierż. Wojciech Kowalski, sierż.
Wojciech Dwojak (obaj WZS/WKS
Śląsk Wrocław), st. mar. Mateusz
Wensław (WZS Gdynia/UKS Azymut 45 Gdynia), szer. Michał Olejnik i szer. Bartosz Pawlak (obaj WZS/
WKS Grunwald Poznań) – drużynowy bieg na orientację
– st. szer. Agnieszka Jerzyk (WZS Poznań/Klub Sportowy 64-STO Leszno), szer. Hanna Matysiak, szer. Maria
Cześnik (obie WZS Poznań/Elemental Team) – triathlon drużynowy
– st. szer. Łukasz Banak (WZS/WKS
Śląsk Wrocław) – zapasy, styl klasyczny (130 kg)
– szer. Kacper Klich (WZS Wrocław/
AZS AWF Katowice) – pływanie, 400
m st. dowolnym
– st. szer. Monika Stefanowicz (WZS/
WKS Grunwald Poznań) – lekkoatletyka, maraton

Najszybszy na desce

Białe Orly CUP

33-letni Francuz Antoine Albeau został rekordzistą
świata prędkości na desce z żaglem, osiągając 53,27 węzła
(ponad 98 km/h) na Oceanie Atlantyckim, u wybrzeży Luederitz w Namibii. Poprzednie osiągnięcie należało do niego i wynosiło 52,05 węzła.
Francuz, wielokrotny rekordzista świata i 22-krotny
mistrz globu w różnych odmianach windsurfingu czekał
kilka tygodni w Namibii na korzystne warunki wietrzne.
Wreszcie przeprowadził aż 32 próby, w tym 13 powyżej 52
węzłów i cztery powyżej 53.

Zawodnicy drużyny AS Roma okazali się najlepsi w rozegranym w Warszawie międzynarodowym turnieju piłkarskim Białe Orly CUP. Druga lokata przypadła FCB Escola
Warszawa, a trzecie Kosie Konstancin. Druga drużyna FCB
Escola uplasowała się na piątym miejscu. Przed nią znalazła
się Baltic Football Academy.
Mianem najlepszego zawodnika uhonorowano Almavivę Mattie (AS Roma). Za najlepszego bramkarza uznano
Kacpra Orlickiego (FCB Escola), a królem strzelców został
Daniel Mikołajewski (Lechia Gdańsk). Rywalizowało ponad 400 młodych piłkarzy.
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MŚ w taekwon-do ITF
Z 40 medalami wrócili reprezentanci Polski z mistrzostw świata
w taekwon-do ITF we włoskim Jesolo. Seniorzy wywalczyli 21 krążków,
a juniorzy o dwa mniej. W łącznej
klasyfikacji medalowej Polska zajęła III lokatę. Lepszy dorobek miały
Nowa Zelandia i Rumunia.
Juniorzy byli bezkonkurencyjni,
zajmując I lokatę, natomiast Jakub
Gadzała został uznany za najlepszego zawodnika zawodów, w których startowało 1019 sportowców
z 52 państw. Mazurek Dąbrowskiego był odgrywany łącznie 8 razy,
przy czym dwukrotnie dla seniorek startujących w walkach – Ilony
Działy (MKS Lewart AGS Lubartów,
56 kg) i Ilony Omiecińskiej (LKS
Matsogi Ciechanów, 62 kg).
Wśród juniorów złote medale zdobyli: Jakub Gadzała (+75 kg),
Zuzanna Gadzała (oboje MKS Lewart AGS Lubartów, 60 kg), Patrycja Piętak (WSKT Wrocław, 50 kg),
Oliwia Podwysocka (GKT Gdańsk,
45 kg) oraz zawodnicy w drużynowych walkach i układach.

Kolejny rekord Guinnessa

Krystiana Herby
Krystian Herba, 33-letni nauczyciel z Rzeszowa, ponownie wpisał się na listę rekordzistów w Księdze Guinnessa, wjeżdżając rowerem
po 3139 stopniach mierzącego 500
m wysokości wieżowca Taipei 101
w stolicy Tajwanu. Potrzebował na
to 133 minuty. Poprzedni rekord
także należał do niego, w lutym
2014 r. pokonał 2919 stopni obiektu
w australijskim Melbourne.
Wieża Taipei 101 była w latach
2004-2010 najwyższym budynkiem
świata. Teraz palmę pierwszeństwa
dzierży znajdująca się w Dubaju
i mierząca 829 m Burdż Chalifa.
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Solidarni w sporcie 2014

Nagroda Skok Roku 2014

Luiza Złotkowska, srebrna i brązowa medalistka zimowych igrzysk
olimpijskich w Soczi i Vancouver w łyżwiarskim wyścigu drużynowym, zawodniczka Sparty Grodzisk Mazowiecki, a w poprzednim sezonie LKS
Poroniec Poronin, wyróżniona została przez Region Małopolski NSZZ Solidarność tytułem Solidarni w sporcie
2014. Nagrodą honoruje się działaczy
sportowych i zawodników, którzy potrafią łączyć sport z nauką, pracą, innymi pasjami i wykazują się niebywałym
hartem ducha.
Obok Luizy Złotkowskiej w 20.
edycji konkursu nagrodzono złotą
medalistkę mistrzostw świata w ka-

rate kyokushin i kata Annę Lisowską
(Klub Karate YMCA Kraków), Szymona Kulkę (lekkoatletyka, ULKS Lipinki),
Henryka Łabędzia (działacz społeczny i sportowy z Tarnowa), Marzenę Łazarz (podnoszenie ciężarów niepełnosprawnych, Start Tarnów), Józefa
Marka (działacz społeczny z Pustkowa), Bogdana Pieruckiego (były siatkarz Wandy Kraków, obecnie sędzia),
Tadeusza Stasielaka (wyróżniony pośmiertnie, były kolarz, współtwórca
biegowego Memoriału Bogdana Włosika), Wojciecha Wojdaka (pływanie,
UKP Unia Oświęcim) i Wojciecha Zycha (zawodnik i trener ju-jitsu, FSR-Obi Zakopane).

Peter Prevc zdobył nagrodę
Skok Roku za największą łączną długość wszystkich prób w zawodach
Pucharu Świata w roku 2014. Słoweniec triumfował także w 2013 r.
Skok Roku to suma wszystkich rezultatów w indywidualnych konkursach Pucharu Świata w danym roku
kalendarzowym. W 2014 rozegrano 29 konkursów. Po podliczeniu
wszystkich odległości okazało się,
że w 53 próbach Peter Prevc uzyskał
7232,5 m.

Rekord Guinnessa
na Zimowym Narodowym

Jury w składzie: prof. Józef Lipiec
– przewodniczący, członkowie: prof.
Halina Zdebska-Biziewska, dr hab.
Ewa Kałamacka, prof. Zbigniew Krawczyk, prof. Zbigniew Dziubiński oraz
dr Krzysztof Zuchora zadecydowało o przyznaniu nagród w VI Konkursie Polskiej Akademii Olimpijskiej na
prace naukowe z zakresu olimpizmu
i edukacji olimpijskiej dla:
– Agnieszki Banickiej za pracę magisterską „Dysfunkcje współczesnego

342 obroty na minutę – to oficjalnie najszybszy piruet na łyżwach
w historii. Wyczyn jedenastolatki Olivii Rybickiej-Oliver dokonany 19
stycznia 2015 r. na jednym z lodowisk
Zimowego Narodowego został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.
Dochód z charytatywnej gali Rekord z Fantazją przeznaczony został
na realizację marzeń podopiecznych
Fundacji Dziecięca Fantazja. Kiedy
11 lat temu urodziła się Olivia Rybicka-Olivier, jej rodzice z wdzięczności
za zdrowie córki powołali Fundację
Dziecięca Fantazja. Olivia, podobnie
jak jej rodzice, angażuje się w pomoc
dzieciom. Kilka lat temu okazało się
też, że ma wyjątkowy talent łyżwiarski, a najlepiej wykonuje... piruety.
Przez wiele miesięcy Olivia ćwiczyła po kilka godzin dziennie, aby bijąc rekord świata i rekord Guinnessa, pomóc podopiecznym fundacji

– dzieciom zmagającym się z chorobami zagrażającymi życiu lub nieuleczalnymi.
Dotychczasowy rekord należał do
26-letniej Rosjanki Natalii Kanonnikowej i wynosił 308 obrotów na minutę. Ustanowiła go w 2006 r. w nowojorskim Rockefeller Center.
– W 2014 r. zorganizowaliśmy na
Stadionie Narodowym blisko pół tysiąca różnych wydarzeń. Obok imprez
sportowych, kulturalnych czy biznesowych na Stadionie Narodowym odbyło się 100 wydarzeń społecznych.
Nie bez przyczyny naszym flagowym
hasłem jest „Nasze Miejsce”. Stadion
Narodowy to miejsce otwarte, wspierające interesujące inicjatywy różnych
środowisk. Lubimy i chcemy pomagać, szczególnie, gdy chodzi o dzieci
– podkreślił Tomasz Półgrabski, prezes
spółki PL.2012+, operatora Stadionu
Narodowego.

Słoweniec w 2014 r. startował we
wszystkich indywidualnych konkursach.
Najdalej skoczył w austriackim Bad Mitterndorfie – 199 m, a najbliżej w norweskim Trondheim – 116,5 m. Drugie miejsce w konkursie zajął Austriak Stefan
Kraft – 6967 m, a trzecie – kolejny Austriak Michael Hayboeck – 6708 m. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był szesnasty (5119 m), a Kamil Stoch 21. (4694 m).
W 2014 r. w indywidualnych konkursach Pucharu Świata wystąpiło 146
zawodników. Najdalej w jednym kon-

kursie zawodnicy skakali 11 stycznia
2014 e. w Bad Mitterndorf – 12226,5
m, a najkrócej 4 marca w Kuopio –
9403,5 m.
Nagroda Skok Roku, której pomysłodawcą jest dziennikarz Polskiego Radia Tomasz Zimoch, została przyznana
po raz trzynasty. Poprzednimi laureatami byli: Austriacy Andreas Widhoelzl (2002), Thomas Morgenstern (2005,
2008, 2011) i Gregor Schlierenzauer
(2009), Norwegowie Roar Ljoekolsoey
(2003) i Bjoern Einar Romoeren (2006),
Fin Janne Ahonen (2004), Adam Małysz (2007), Szwajcar Simon Ammann
(2010), Niemiec Richard Freitag (2012)
oraz Peter Prevc (2013).

VI Konkurs Polskiej Akademii Olimpijskiej
sportu w kontekście zasady fair play. Na
podstawie literatury przedmiotu”, napisanej na Wydziale Nauk Społecznych
w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem
ks. dr. hab. Jana Szymczyka, prof. KUL,
– Ilony Zając za pracę magisterską
„Igrzyska olimpijskie w czasie zimnej
wojny: Moskwa 1980 i Los Angeles
1984”, napisanej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pod kierunkiem dr. hab. prof. UP Andrzeja Essena,

Olek Doba u prezydenta
– Dziękuję za niezwykły wyczyn,
który rozsławił imię Polski na całym
świecie – mówił prezydent RP Bronisław Komorowski, wręczając zasłużonemu podróżnikowi Aleksandrowi
Dobie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Order został nadany za
wybitne zasługi w promowaniu Polski,
za osiągnięcia sportowe i działalność
na rzecz rozwoju kajakarstwa. Prezydent wręczył jeszcze Aleksandrowi
Dobie, zwycięzcy plebiscytu publiczności na Podróżnika Roku 2015 „Na-

tional Geographic People’s Choice
Adventurer of the Year” flagę Polski
z certyfikatem.
– Chcę serdecznie pogratulować,
ale również serdecznie podziękować za
niezwykły wyczyn, który rozsławił polskie imię, imię naszego kraju na całym
świecie. Pana wyczyn wywołał ogromne zainteresowanie i ogromny podziw
– podkreślił Bronisław Komorowski
podczas uroczystości w Belwederze.
W spotkaniu uczestniczyła też małżonka prezydenta Anna Komorowska.

– Adama Omorczyka za pracą magisterską „Igrzyska olimpijskie a metamorfozy miast. Studium socjologiczne”, napisanej w Zakładzie Socjologii Rozwoju
Lokalnego i Regionalnego Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem prof. zw.
dr. hab. Marka S. Szczepańskiego.
Wśród nagrodzonych znalazła się także
książka Honoraty Jakubowskiej „Gra
ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Jak dodał prezydent, wszystkim
potrzebny jest tego rodzaju wyczyn,
który potwierdza, że świat jest ciekawy, że świat warto poznawać, przeżywać, a czasami się z nim mierzyć.
– Dzięki tego rodzaju ambitnym zamysłom nasza polska wyobraźnia
sięga coraz dalej, sięga coraz ambitniej i sięga w sposób coraz ciekawszy i coraz piękniejszy – mówił
prezydent. Wspomniał, że sam jako
kajakarz śródlądowy z ogromnym
zainteresowaniem i podziwem czytał
o tej niezwykłej wyprawie Aleksandra Doby, który jako pierwszy przepłynął kajakiem Atlantyk z Europy do
Ameryki.
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Tour de Pologne z nagrodą za aplikację roku Opłatek w Fundacji
Pomocy Sportowcom
„Olimpijczyk”

Lang Team oraz appMotion
otrzymali prestiżową nagrodę Mobile Trends Awards za oficjalną aplikację 71. Tour de Pologne – najlepszą
aplikację 2014 r. w kategorii sport
i zdrowie. Mobile Trends Awards to
prestiżowe nagrody dla najlepszych
firm i instytucji z branży mobilnych
technologii. Przyznano je po raz
czwarty.
Aplikacja została przygotowana
na ubiegłoroczną edycję Tour de Pologne. Dzięki niej kibice mogli zdo-

być ciekawe informacje o kolarzach,
a także śledzić na bieżąco sytuację
w peletonie. Na podstawie sygnału
GPS w aplikacji pokazywane były nie
tylko wyniki na żywo, ale też ucieczki.
Dodatkowym elementem urozmaicającym aplikację był dynamiczny wysokościowy przekrój trasy, wzbogacony
o dużą liczbę animacji wykorzystujących najnowsze trendy w systemach
iOS i Android. Aplikacja była bezpłatna i dostępna również w języku angielskim.

Kolarze startowali w wyścigu
na Monte Cassino
Tadeusz Mytnik, trzykrotny medalista szosowych mistrzostw świata w jeździe drużynowej (złoto 1973,
1975, brąz 1977) był jednym z prominentnych polskich kolarzy, którzy
uczestniczyli w wyścigu na Monte
Cassino. Nie on jednak był jego zwycięzcą. Imprezę wygrał Piotr Bieliński, wyprzedzając Piotra Wronę, Czesława Langa, Sławomira Krawczyka,
Czesława Rajcha, Pawła Grota oraz Tadeusza Mytnika.

Na wymagającą trasę z miasta Cassino wyruszyło pół tysiąca zawodników
w wieku od dwudziestu do siedemdziesięciu lat, jeżdżących w amatorskich
i profesjonalnych grupach. Impreza upamiętniła urodzonego się około 480 r.
w Nursji świętego Benedykta, założyciela w 529 r. klasztoru na Monte Cassino
w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium oraz polskich żołnierzy II Korpusu zdobywców, którzy polegli w bitwie
o Monte Cassino w maju 1944 r.

Rekordowa obsada Herbalife
IRONMAN 70.3 w Gdyni
Rekordową obsadę będą miały zawody ludzi z żelaza – Herbalife
IRONMAN 70.3 w Gdyni, które odbędą
się 5-7 sierpnia 2016 r.
Dla uczestników organizatorzy
przygotowali 2500 pakietów startowych na dystansie IRONMAN 70.3,
1000 na sprinterskim, 100 dla sztafet
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oraz 5000 na imprezę Itaka IRONKIDS.
Sportowcy wyjadą na 90-kilometrową
pętlę po Kaszubach. Nowa trasa to nie
tylko większy komfort rywalizacji, ale
także gwarancja przepięknych widoków. Start z Plaży Miejskiej w Gdyni,
tam też zlokalizowana zostanie przeniesiona ze Skweru Kościuszki meta.
Rubrykę opracował: Jerzy Jakobsche

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ryszard Szuster w towarzystwie trenera piłkarskiej
reprezentacji Polski Adama Nawałki
oraz byłych szkoleniowców narodowej
jedenastki: Henryka Apostela, Jerzego
Engela, Wojciecha Łazarka, Andrzeja
Strejlaua i Janusza Wójcika byli w Warszawie honorowymi uczestnikami wigilijnego spotkania zorganizowanego
przez Fundację Pomocy Sportowcom
„Olimpijczyk”, pomagającą sportowcom niepełnosprawnym, uzależnionym oraz znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej.
Fundacja założona w 2006 r.
współpracuje z profesjonalnymi poradniami psychologicznymi oraz wysoko wyspecjalizowanymi ośrodkami
terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi.
Działania jej pracowników, ambasadorów i przyjaciół stworzyły system
skutecznej pomocy, przywracając
podopiecznych fundacji do aktywnego życia sportowego.
Głównym celem fundacji jest
otworzenie najlepszego w kraju ośrodka terapeutycznego dla sportowców.
Część środków pochodzących od darczyńców oraz z jej akcji przeznaczona
zostanie na budowę tego ośrodka. Innymi równie ważnymi celami działalności jest organizacja dla sportowców
kursów trenerskich, instruktorskich
i językowych, przygotowujących ich do
wyjazdów zagranicznych, przeprowadzanie meczów oraz turniejów, a także
edukacja w zakresie historii i osiągnięć
polskiego sportu.
Od lewej: podsekretarz stanu w MSiT Ryszard
Szuster, Henryk Apostel, Andrzej Strejlau, Adam
Nawałka, Wojciech Łazarek, Michał Listkiewicz,
Dariusz Górski, Maciej Wójcik, Jerzy Jakobsche
Fot. Tadeusz Klepczyński

Zagórzańscy taekwodziści VI Turniej Orlika
na zawodach w Puławach i na Litwie

o Puchar Premiera RP

w Mszanie Górnej

podium. Srebrny medal Mistrzostw
Polski Juniorów młodszych wywalczyła Sabina Kornaś, a brązowy trafił do
Maksymiliana Śmieszka. Pozostali
zawodnicy zajęli 5. miejsca.
W tym samym czasie Patrycja
Kornaś i Kacper Piaskowy pod opieką drugiego szkoleniowca zagórzańskich taekwondzistów Zbigniewa
Karpierza wzięli udział w Mistrzostwach Europy Juniorów rozgrywanych na Litwie. Startowali jako najmłodsi juniorzy i wywalczyli 17.
miejsce, ale zdobyte doświadczenie
na pewno zaprocentuje w nadchodzącym Pucharze Świata w Chorwacji.

11 i 14 września 2015 r. na Orliku
przy Zespole Placówek Oświatowych
w Mszanie Górnej odbyły się eliminacje gminne w VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. Celem turnieju jest
promowanie wśród dzieci sportowej
aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz
zachęta do wspólnego organizowania
różnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach projektu Moje boisko – Orlik 2012.

Mini Puchar Świata w Rugby

Zmagania sportowe przeprowadzono oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach
wiekowych: 10–11 lat oraz 12–13 lat.
Klasyfikacja końcowa: dziewczęta
młodsze – I miejsce UKS Promyk Lubomierz, chłopcy młodsi – I miejsce
KS Raba (Raba Niżna), dziewczęta starsze – I miejsce KS Raba (Raba Niżna),
chłopcy starsi – I miejsce Gimnazjum
nr 4 Mszana Górna klasa IA.

23-25 października 2015 r. w Puławach rozegrano Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych w taekwondo
olimpijskim. Wystartowało w nich 360
zawodników i zawodniczek z 57 klubów z całego kraju. Była to najważniejsza impreza dla tego rocznika w kraju.
UKS KORYO Mszana Dolna reprezentowało na niej pięcioro zawodników:
Sabina Kornaś, Maksymilian Śmieszek, Gabriela Dara, Wiktoria Pacholik
i Kamil Skolarus. Na zawody pojechali

z trenerem Wojciechem Aksamitem.
Z Puław wrócili z dwoma medalami,
troje zawodników znalazło się tuż za

na Stadionie Narodowym
13 października 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Turniej Rugby Tag Mini Puchar
Świata. Wzięło w nim udział 20 najlepszych drużyn szkolnych z całej Polski,
podzielonych na cztery grupy eliminacyjne. Każda drużyna wylosowała nazwę państwa uczestniczącego
w Pucharze Świata, które miała reprezentować. Wszystko zgodnie z regułami, jak na prawdziwym Pucharze

Świata, lecz w formule bezkontaktowej Rugby Tag. Zwyciężyli Walijczycy,
w ich barwach występowała SP nr 1
z Kasinki Małej, pokonując w finale 4:2
drużynę Kanady, barwy której reprezentowała szkoła z Lubnia. Bardzo dobrze spisała się również SP nr 2 z Lubomierza (w turnieju Japonia) i pewnie
wygrała 4 mecze w fazie grupowej.
Niestety w ćwierćfinale musiała uznać
wyższość Anglików z Czeczewa.
Klasyfikacja końcowa
Mini Pucharu Świata
1. Walia (SP Kasinka Mała)
2. Kanada (SP Lubień)
3. Tonga (SP nr 54 Łódź)
4. Anglia (SP Czeczewo)

5-8. Szkocja (SP nr 58 Łódź), Namibia
(SP nr 1 Kurowice), Francja (SP nr 52
Częstochowa), Japonia (SP nr 2 Lubomierz)
Zdjęcia:
Marek Kalisz i Krzysztof Lewandowski

Informacje zredagowała Elżbieta Jaworska
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Kajakowy Weekend Dziecka 2015

witryna

Kultura fizyczna a polityka

Przez zabawę do sportu...
Kajakowy Weekend Dziecka to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, promujący zdrowy styl życia, a w szczególności
kajakarstwo jako jedną z form ruchu –
w 2015 r. zorganizowany po raz drugi przez kluby zrzeszone w Polskim
Związku Kajakowym. Przez 3 dni (29
maja, 30 maja i 1 czerwca) w 6 różnych
częściach naszego kraju dzieci i młodzież rywalizowały ze sobą, przy okazji
poznając zasady bezpieczeństwa nad
wodą i na wodzie. W imprezie wzięło
udział ponad 600 uczestników w wieku 6-16 lat.
Cztery konkurencje były wspólne
dla wszystkich odbywających się w ramach projektu imprez w Polsce. Były to
2 konkurencje sprawnościowe na wodzie (slalom między bojkami, wyścig
w kajaku z piłką) oraz 2 na lądzie (wyścig z wiosłem, na którym umieszczony
był kubeczek z wodą, przysiady z wiosłem). Punkty zdobyte w tych 4 konkurencjach decydowały o zwycięstwie
uczestników w 6 kategoriach, w podziale na płeć (dziewczęta i chłopcy)
oraz wiek: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat.
Kajakowy Weekend Dziecka 2015
rozpoczął się w piątek, 29 maja 2015 r.,
w Tomaszowie Mazowieckim nad rzeką
Pilicą. Uczniowie szkół podstawowych
oraz gimnazjalnych z radością podjęli rywalizację sportową. Ubrani w żółte koszulki z logo MSiT (kadra opiekunów również) chętnie uczestniczyli
w każdej konkurencji, dopingując kolegów z klasy i szkoły. Największym zainteresowaniem starszych dzieci cieszyły
się konkurencje na wodzie – cierpliwie

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego. Pozycja przedstawia
socjologiczne aspekty kultury fizycznej,
kulturę fizyczną z pozycji filozofii i peda-

przechodziły na koniec kolejki, żeby
jeszcze raz spróbować swoich sił.
W sobotę 30.05.2015 r. impreza
rozgrywana była w czterech miejscach
Polski, nad rzekami Barycz, Wisła, Elbląg i nad jeziorem Schodno. Zadanie realizowane nad rzeką Barycz składało się z dwóch części: w pierwszej
uczestnicy odbyli spływ kajakowy na
trasie Milicz – Sułów, w drugiej rozgrywane były konkurencje kajakowe na
wodzie i lądzie. W Krakowie nad Wisłą
zaproponowano bogaty program dodatkowy, w tym różne atrakcje, m.in.
spotkanie z mistrzami kajakarstwa,
przejażdżki po Wiśle katamaranem
oraz łodzią motorowodną. W Elblągu przeprowadzono dodatkową konkurencję na wodzie, która polegała
na pokonaniu w jak najkrótszym czasie odcinka 100 m bez wiosła, czyli
wiosłując samymi rękami. Z kolei nad
jez. Schodno największą dodatkową
atrakcją okazał się turniej strzelecki ze
snajperki pneumatycznej.
Ostatnią rywalizację przeprowadzono 1 czerwca 2015 r. na Śląsku,
nad Stawem Śmieszek Duży w Żorach.
Urozmaicony program konkurencji na

lądzie obejmował m.in.: slalom między kajakami, skok nad wiosłem, strzelanie z wiatrówki (trafienie sylwetki
dzika w skrzyni strzeleckiej), rzut linką
ratowniczą do koła.
Projekt Kajakowy Weekend dziecka organizowany była po raz drugi i ponownie okazał się „strzałem w dziesiątkę” – jak oceniali opiekunowie. Dzieci
aktywnie uczestniczyły we wszystkich
konkurencjach, nawet jeśli nie udało im
się osiągnąć oszałamiających wyników.
Dla wielu był to pierwszy kontakt z kajakarstwem, dlatego tak cenne okazały się prezentacje zasad bezpiecznego
pływania, konkurencje oparte na poprawnym zakładaniu kamizelki asekuracyjnej, umiejętności posługiwania się
rzutką kajakową itp.
Widząc entuzjazm, a także powracające pytania o możliwości uprawiania kajakarstwa wierzymy, że ta dyscyplina zyskała nowych adeptów,
a impreza w kolejnych latach nabierze
jeszcze większego rozmachu.
Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy tak wspaniałego ducha walki, a klubom zaangażowanym
w organizację: KTK Druzno (Elbląg),
SK Wodniak (Gdańsk), UKS Olimp
(Kraków), KS Amber (Tomaszów Mazowiecki), KTK Ptasi Uskok (Wrocław)
i ŚKTK Neptun (Żory) dziękujemy za
wszczepianie wśród najmłodszych miłości do tej pięknej formy aktywności
fizycznej, jaką jest kajakarstwo.
■ Elżbieta Jaworska
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Zdjęcia z imprez prezentujemy także na 3. stronie okładki.

księgarska

gogiki oraz historyczne, prawne i organizacyjne ujęcia kultury fizycznej.
W opracowaniu dominują prace
o charakterze przeglądowym, zawierające często liczne ilustracje źródłowe
i faktograficzne. Wielu autorów zwróciło uwagę na zagadnienia władzy i podległości, równości i nierówności oraz
zjawisko dyskryminacji (ze względu na
płeć, kolor skóry, wyznanie czy niepełnosprawność) i ich ekspresję w sporcie –
napisał w recenzji prof. dr hab. Michał
Lenartowicz.

Znakomite grono autorów, wielość
perspektyw badawczych, współwystępowanie podejścia opisowego z wartościującym sprawiają, że pozycja „Kultura fizyczna
a polityka” we wszechstronny i wielowymiarowy sposób odnosi się do zachodzących w nowoczesnym sporcie procesów polityzacji kultury fizycznej – zwrócił uwagę
dr Piotr Rymarczyk, recenzent tej interesującej pozycji wydanej przez stołeczną
Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego oraz Salezjańską Organizację Sportową Rzeczypospolitej Polskiej.

Piotr Kunysz

Kitesurfing bezpieczny i łatwy
Zdobywająca coraz większą rzeszę sympatyków na całym świecie
ta nowa dyscyplina sportu jest bezpieczna pod warunkiem, że uprawiający ją posiadają odpowiednią wiedzę
i umiejętności oraz postępują zgodnie
z zasadami. Można je przyswoić wyłącznie na kursie pod kierunkiem wy-

kwalifikowanego instruktora. Książka jest jedynie dopełnieniem wiedzy
przekazywanej na kursach dla początkujących kitesurferów. Można w niej
znaleźć wszystkie potrzebne informacje, jak oswoić się ze sprzętem, jak wykonać pierwsze ślizgi na desce, pierwsze skoki, a co najważniejsze – jak

zachować bezpieczeństwo zarówno
na wodzie, jak i na lądzie.

Robert Forster & Roy M. Wallack

Biegaj bez kontuzji

Robert Forster i Roy M. Wallack
stworzyli niezwykle interesujący pod-

ręcznik dla sympatyków biegania,
który okaże się przydatny wszystkim
niezależnie od ich wieku i poziomu
umiejętności.
Podręcznik pomaga zapobiegać,
a jak się już przydarzą kontuzje – jak najszybciej wrócić do zdrowia. Kontuzje
rujnują plany treningowe, często pro-

wadzą do wcześniejszego zakończenia
kariery sportowej. Autorzy podają, jak
można szybko zrehabilitować prawie
wszystkie kontuzje, a nawet zupełnie
ich uniknąć dzięki prawidłowemu treningowi, ćwiczeniom siłowym, rozciąganiu, odpowiedniej formie treningowej i jakże ważnej strategii odżywiana.

Agent
Naga prawda o kulisach futbolu
Angielska piłka bez fikcji. Mocna książka z pikantnymi szczegółami. Na jej kartach pokazano oszustwa, łapówki, kłamstwa. Tam, gdzie
w grę wchodzą milionowe kontrakty, pojawiają się oni – agenci pozbawieni skrupułów. Jeden z nich posta-

nowił wreszcie przerwać milczenie,
opowiadając jak wyglądała jego praca
w angielskiej Premier League. Korumpowanie trenerów i prezesów, manipulowanie mediami, podchody pod
nastoletnich zawodników, przekupywanie ich rodziców – to ich chleb po-

wszedni. Robią to wszystko, aby zdobyć kolejny lukratywny kontrakt.
Recenzje przygotował: Jerzy Jakobsche
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członkowie zwyczajni KFSdW

