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Podstawy sportu
dla wszystkich
Nazwa sport dla wszystkich służy do określenia różnych form aktywności człowieka. Taką
formą aktywności jest podejmowanie poza pracą zawodową czy zajęciami domowymi udziału
w czynnym wypoczynku. Efektami uczestnictwa w sporcie dla wszystkich jest pomnażanie zdrowia, ale również samodoskonalenie się w wybranej konkurencji sportowej i jest to też forma rozrywki. To dobrowolny wybór człowieka, forma usytuowania funkcji wypoczynkowej, rozrywkowej i rozwojowej w czasie wolnym.
Dobrowolny wybór daje możliwość akceptacji własnych zamierzeń. Zakres form określenia
dyscypliny uprawiania sportu jest niezmiernie wszechstronny. Zależy to od systemu wartości,
postaw, kultury, wzorców lub zachowań funkcjonujących w społeczności lokalnej, makroregionalnej czy narodowościowej.
Aktywność ruchowa to wybór racjonalnego wypoczynku i obszar realizacji podwalin stawiających sport dla wszystkich jako dobro zdrowotne, kulturowe czy samodoskonalące. Sport powszechny to nie tylko forma czynnego wypoczynku, ale również przedmiot niezależnego od innych wyboru. Poczucie walki ze stresem, swobody, odprężenia, przyjmowanie czy wywoływanie
dodatkowych emocji i również dla wielu osób określenie miejsca i stałego terminu spędzania
czasu wolnego to zalety aktywności ruchowej.
Połączone to jest z wytyczeniem drogi dążenia do równowagi psychicznej, sprawności organizmu, ze względami zdrowotnymi i budową estetycznej sylwetki. Człowiek, który osiągnął zadowolenie z uprawiania sportu dla wszystkich jest uczestnikiem zmian w strukturze potrzeb i zainteresowań. Niekiedy powoduje to nawet zmianę organizacji czasu pracy zawodowej.
Dla takich zmian w wykorzystaniu czasu wolnego powstały stowarzyszenia, które są członkami Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Niektóre z tych stowarzyszeń mają już 60 lat i organizowanie zajęć dla uczestników w milionowych liczbach.
Stowarzyszenia naszej federacji podawały, podają i będą podawać rękę tym osobom, które pragną zagospodarować sportowo swój wolny czas. Członkowie KFSdW różnią się obszarami
działalności, kulturowością, dziedzinami sportu. Łączy ich zamiłowanie do wypracowania ofert
aktywnego spędzania czasu dla osób tego potrzebujących.
Członkowie KFSdW to stowarzyszenia, w których tryumfuje wolontariat, a zaspokojenie potrzeb uczestników zajęć sportowych to ZYSK dla KFSdW. Nie mierzymy tego zysku w finansach,
ale w uśmiechu ludzi, którzy korzystają z naszych usług.
I tak jest od 20 lat...
■ Piotr Grzybowski
prezes zarządu KFSdW
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20 lat w służbie sportu powszechnego
Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego to motto działania
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.
Minęła druga dekada działalności Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. To
szmat czasu i niebagatelne statystyki, jeśli
policzyć liczbę zorganizowanych imprez,
liczbę osób zaangażowanych w ich organizację, liczbę uczestników tych imprez, liczbę sponsorów, patronów itd. – okaże się,
że przez 20-letnią historię KFSdW przewinęło się niemal kilka pokoleń. A tyle jeszcze przed nami...
Uprawianie sportu, turystyki i rekreacji stało się modne. Środki przekazywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
stowarzyszeniom kultury fizycznej, wsparte środkami samorządowymi umożliwiają kreowanie postawy aktywnego, sportowego stylu życia, zapobiegając zjawiskom
patologii zdrowotnej i społecznej. Powszechne i realne staje się twierdzenie, że
złotówka zainwestowana w sport daje kilka złotych oszczędności w służbie zdrowia.
Od roku 2004 Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem I Europejskiej Karty Sportu każdemu
człowiekowi zdrowemu i niepełnosprawnemu należy umożliwić uprawianie sportu,
a sektor publiczny i samorządy lokalne powinny stwarzać do tego odpowiednie warunki. To mocna podstawa, by na niej budować program działania Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich.
Realizując zlecone zadania państwowe w zakresie programów sportu powszechnego, dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych, Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich nie korzystała z dofinansowania jednostek samorządowych.
Nie można jednak nie docenić roli, jaką
odgrywają one w realizacji tych zadań.
Bez ich zaangażowania organizacyjnego,
merytorycznego i finansowego nie odbyłaby się nasza sztandarowa impreza sportu masowego – Sportowy Turniej Miast
i Gmin, której 22. edycję przeprowadziliśmy w 2016 r.
To samo dotyczy innych naszych zadań, takich jak masowe imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz
seminaria, sympozja i konferencje dla działaczy samorządowych, których tematyką jest upowszechnianie kultury fizycznej.
Nasze wydawnictwa, biuletyn informacyjny i poradniki dla działaczy sportowych

służą przede wszystkim samorządowcom.
Bez współpracy z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli nie bylibyśmy
w stanie realizować naszych zadań.

Imprezy sportu
masowego

22 edycje Sportowego Turnieju Miast
i Gmin

Wszystkich. W kolejnych latach KFSdW kontynuowała tę inicjatywę, organizując swoją sztandarową imprezę – Sportowy Turniej
Miast i Gmin w ramach ETSdW. W 2016 r.
odbyła się 8. edycja Europejskiego Turnieju
Sportu dla Wszystkich.

Festiwale Sportu Dzieci
i Młodzieży
■ Sieraków

Sieraków był kolebką Festiwali Gier i Zabaw Rekreacyjnych dla Dzieci i Młodzieży,
później Festiwali Sportu i Zdrowia.

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. XV Sportowy Turniej Miast i Gmin,
26 maja – 1 czerwca 2009 r.
Sportowy Turniej Miast i Gmin rozgrywany jest w Polsce od 1995 r. Celem głównym
imprezy jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa. To największa impreza sportu masowego w Polsce, obejmująca tak
różne oblicza sportu i tak wiele ośrodków
w Polsce.
Trzy pierwsze edycje zorganizowane
zostały przez ZG TKKF, a od 1998 r. organizację Turnieju przejęła Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich. W 2009 r. z inicjatywy stowarzyszenia TAFISA (Trim and Fitness
International Sport for All Association), polegającej na przeprowadzeniu Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich w terminie
od 26 maja, czyli Dnia Matki do 1 czerwca,
czyli Dnia Dziecka – jako pierwsza zorganizowała taki tydzień Polska, a koordynację działań Ministerstwo Sportu i Turystyki
powierzyło Krajowej Federacji Sportu dla

Głównym celem festiwali była aktywizacja ruchowa społeczeństwa poprzez
przypomnienie starych, często zapomnianych gier i zabaw na świeżym powietrzu,
w hali i nad wodą, jak również pokazanie
nowych form rekreacji ruchowej. Oferta,
którą można wykorzystać na koloniach,

III Ogólnopolski Festiwal Sportu
i Zdrowia, Sieraków 2008 r.
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obozach, festynach i podczas tzw. wyjazdów za miasto, przeznaczona jest nie tylko dla dzieci i młodzieży. Do gier i zabaw
można włączać całe rodziny.
Na terenie pięknie zmodernizowanego
Centralnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego TKKF w Sierakowie w szranki stawały
reprezentacje stowarzyszeń kultury fizycznej oraz akademii wychowania fizycznego.
Areną zmagań były boiska ze sztuczną trawą, tartanowa bieżnia, hala sportowa, kryta
pływalnia oraz akwen jeziora Jaroszewskiego. Festiwal otwierał barwny korowód ekip
biorących w nim udział, niosących transparenty, flagi, herby reprezentowanych przez
siebie miast. Na festiwale zjeżdżali się entuzjaści z całej Polski.

■ Zamość

Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Sportu
Dzieci i Młodzieży w Zamościu, zorganizowany przez zamojskie TKKF w 1994 r., zgromadził na starcie dzieci i młodzież z Lubelszczyzny i Ukrainy. Od 1998 r. w organizację
imprezy włączyła się Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich. Na festiwal przyjeż-

15 Ogólnopolskich Festiwali Sportów
Wodnych
W ramach upowszechniania programu
„Sport
Wszystkich
Dzieci”Tygodnia
organizowaliOgólnopolska
inauguracja „Europejskiego
Sportu dla Wszystkich”
śmy zawody UKS-ów w sportach wodnych
pod nazwą „Festiwale Sportów Wodnych”.
Od 1999 r. festiwale odbywały się w takich
miastach, jak (w kolejności alfabetycznej):
Augustów, Bochnia, Choszczno, Ciechanów, Gorlice, Kudowa Zdrój, Proszówki k.
Bochni, Sierpc, Strzyżów, Ustrzyki Dolne,
Warka, Zamość.
Celem głównym festiwali była popularyzacja sportów wodnych i samego pływania jako podstawowej dyscypliny sportu kształtującej prawidłowy rozwój dzieci
i młodzieży. Zmagania młodych sportowców przeplatane były pokazami ratownictwa wodnego i płetwonurkowania. Ratownicy prezentowali sposoby udzielania
pomocy tonącym na wodzie z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego. W pokazach aktywnie uczestniczyli nie tylko zawodnicy, ale również publiczność – dzieci
i młodzież. Każdy mógł wsiąść do kajaka
i holować „tonącego”, wykonać rzut kołem
ratunkowym lub rzutką ratowniczą, zanuŁomża, 26.05.2010 r.

Relacja na str. 5

XV Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych, Zamość, 2013 r.
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rzyć się pod wodę jak płetwonurek z aparatem do oddychania.

Działalność
wydawnicza

Biuletyn „Sport dla wszystkich”
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VII Ogólnopolski Festiwal Sportu
i Zdrowia, Sieraków 2012 r.

dżali młodzi sportowcy z Białorusi, Holandii, Niemiec, Słowacji, Rosji, Ukrainy i Polski.
Festiwal stał się dorocznym sportowym świętem, które przyczyniało się do
przełamywania barier i nawiązywania dobrych kontaktów między narodami. Po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
wszelkie działania, również na niwie sportu, prowadzące do lepszego poznania się
oraz rozwijania współpracy – zwłaszcza
z naszymi wschodnimi sąsiadami – były
szczególnie cenne.
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Sportowy Turniej Miast i Gmin
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Donansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wydawany od 1997 r. przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich biuletyn
przeznaczony jest dla działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej: organizatorów imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, instruktorów, wolontariuszy, którzy
w praktyce realizują program krzewienia
kultury fizycznej. W biuletynie poruszamy
aktualne problemy organizacyjne, prawne
i finansowe, z którymi stykają się stowarzyszenia pozarządowe, realizujące program
sportu dla wszystkich.
Nasz biuletyn stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń, źródłem informacji i areną propagowania inicjatyw terenowych, które służą rozwojowi masowej
kultury fizycznej. Na jego łamach głos zabierają przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich, prezentując własne osiągnięcia
i programy działania. Zamieszczamy w nim
m.in. porady metodyczno-szkoleniowe dotyczące kultury fizycznej, popularyzujemy
nowe formy rekreacji, publikujemy wyniki
sportowe z imprez masowych.
Publikowaliśmy wywiady z kierownictwem UKFiT, UKFiS, MENiS, a obecnie
Ministerstwa Sportu i Turystyki, w których przedstawiane były plany i zamierzenia resortu dotyczące rozwoju sportu
masowego, jego roli w usportowieniu społeczeństwa. Jednocześnie uaktywnialiśmy

działaczy samorządowych, działających
w sferze kultury fizycznej, którzy współredagowali nasze czasopismo.
Początkowo biuletyn „Sport dla
wszystkich” wydawany był jako dwumiesięcznik, później jako kwartalnik – w nakładzie ok. 4 tys. egz., w formacie broszury.
W 2003 r. zmieniliśmy szatę graficzną i format, przekształcając biuletyn w nowoczesne wydawnictwo. Ze względu na ograniczenie dotacji od 2007 r. wydajemy po
dwa numery w roku, a od 2015 r. – po jednym numerze.
Sygnały dochodzące od naszych czytelników świadczą o potrzebie istnienia
takiej publikacji. Biuletyn dociera nie tylko do organizacji i stowarzyszeń kultury
fizycznej, akademii wychowania fizycznego. Odbiorcami stały się również ogniwa
samorządowe – gminy, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie.
Kwartalnik spełnia ważną rolę integracyjną, otwierając swe łamy nie tylko dla
organizacji zrzeszonych w KFSdW, ale dla
wszystkich, którzy realizują program upowszechniania kultury fizycznej w naszym
społeczeństwie.
Poradniki
Od 1999 r. wydaliśmy 7 edycji poradnika
dla działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, obdarzając go tytułami: „Podstawy
prawne i finansowe działalności UKS-ów”,
„Poradnik dla działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej” oraz „Poradnik dla animatorów sportu dzieci i młodzieży”.
Wydawnictwo służy pomocą w działalności prowadzonej przez organizatorów
i animatorów sportu powszechnego. Trzonem tematycznym wszystkich wydań były
3 zagadnienia:
■ Porady organizacyjno-finansowe. Jak
założyć stowarzyszenie kultury fizycznej, jak prawidłowo prowadzić rachunkowość i rozliczenia itp.
■ Bezpieczeństwo uczestników, szczególnie dzieci i młodzieży, na imprezach sportowych. Prawa i obowiązki
organizatorów i uczestników, jak również przepisy prawne i finansowe regulujące tę dziedzinę.
■ Podstawowe informacje o programie Animator Sportu Dzieci i Młodzieży. Zostały omówione cele, zasady
uczestnictwa, formularze przystąpienia oraz zasady rozliczeń.
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich ma na koncie również kilka innych
publikacji: „Sport dla wszystkich – rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych”,
„Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczest-

ników imprez sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych”, „Gry zespołowe dla najmłodszych”, „Koszykówka uliczna”, „Leksykon sportu dla wszystkich”.

Szkolenia

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
wyspecjalizowała się w organizacji seminariów, sympozjów i konferencji dla działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej i samorządów terytorialnych, dotyczących
ich roli w upowszechnianiu sportu dla
wszystkich.
Seminaria organizowane przez KFSdW
nie miały charakteru typowych szkoleń
na określony temat. Były bardziej spotkaniami działaczy sportu masowego i samorządowców z przedstawicielami resortu sportu. Tematyka spotkań (np. „Sport
dla wszystkich w gminach, miastach i powiatach”, „Rola samorządów lokalnych
i stowarzyszeń kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”)
obejmowała aktualne problemy nurtujące
środowisko, a bezpośredni kontakt zapewniał najbardziej efektywny sposób ich wyjaśnienia i rozwiązania. W 2007 r. tematyka spotkań została poszerzona o „Sport dla
wszystkich w UE”, obejmując przepisy unijne dotyczące kultury fizycznej oraz sposoby finansowania.
Od 1997 r. zorganizowaliśmy ponad
50 ogólnopolskich seminariów i 10 międzynarodowych sympozjów pod hasłem:
„Sport dla wszystkich – edukacją jutra”.
W 2005 r. współpracowaliśmy z Ministerstwem Sportu przy organizacji XIX kongresu TAFISA w Warszawie.
Z prelekcjami wygłaszanymi podczas
seminarium, sympozjum i forum odwiedziliśmy ponad 25 miast, takich jak (w kolejności alfabetycznej): Bochnia, Ciechanów, Dobieszków, Dźwirzyno, Jodłowy
Dwór, Karpacz, Katowice, Łomża, Łódź,
Międzyzdroje, Olsztyn, Przemyśl, Puck,
Rudno, Rytebłota, Rzeszów, Sanok, Serpelice, Sieraków Wlkp., Szczyrk, Szklarska
Poręba, Warszawa, Wisła, Władysławowo,
Zamość.
Przyszłość
Rok 2016, podczas którego powinniśmy
z radością świętować 20 lat działania,
okazał się tragiczny dla Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Zmarł Jerzy
Potentas, jeden z założycieli i przez wiele lat sekretarz zarządu federacji, wybitny działacz sportu dla wszystkich
(wspomnienia o Jurku prezentujemy na
następnej stronie).

Jego działania kontynuować będzie
nowo wybrany zarząd. 7 czerwca 2016 r.
odbyło się V Walne Zgromadzenie Delegatów KFSdW, podczas którego wyłoniono
zarząd w składzie:
■ Grzybowski Piotr – prezes zarządu
KFSdW
■ Abramuk Dariusz – wiceprezes zarządu KFSdW
■ Bączkowski Jacek – wiceprezes zarządu KFSdW
■ Dominiczak Cezary – skarbnik zarządu KFSdW
■ Filipiak Aleksandra-Laura – sekretarz zarządu KFSdW
■ Anioł-Strzyżewska Krystyna – członek zarządu KFSdW
■ Janowicz Stanisław – członek zarządu KFSdW
■ Krankowski Wacław – członek zarządu KFSdW
■ Kraśnicki Krzysztof – członek zarządu KFSdW
■ Kunce Ryszard – członek zarządu
KFSdW
■ Michalak Wacław – członek zarządu
KFSdW
Komisja Rewizyjna
■ Romańczuk Henryk – przewodniczący
■ Wardziak Marek – wiceprzewodniczący
■ Jagos Józef – członek
A jak działalność KFSdW oceniają inni?
Zacytujmy fragment wypowiedzi [patrz
str. 33 – przyp. red.] prezesa Stowarzyszenia „Sprawni-Razem” Darka Mosakowskiego.
– Mam wielką przyjemność i zaszczyt
w imieniu całego środowiska „Sprawnych
– Razem” przekazać wyrazy uznania dla
działalności Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich, która w tym roku obchodzi
piękny jubileusz – dwudziestolecie działalności. Niech to piękne Wasze przesłanie:
„sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego” towarzyszy Waszej dalszej działalności,
masowym imprezom sportowym, na czele
z Turniejem Miast i Gmin, który jest doceniany także w Unii Europejskiej.
■ Elżbieta Jaworska
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Miał jeszcze wiele planów...
16 maja 2016 r. (w wieku 61 lat) odszedł od nas po ciężkiej
chorobie JERZY POTENTAS. Działacz sportu dla wszystkich, jeden
z założycieli i przez wiele lat sekretarz zarządu Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich, miłośnik turystyki kajakowej i sportów
wodnych, wspaniały Człowiek i Przyjaciel.

Jak opisać pustkę, którą pozostawił? Odszedł, a miał jeszcze tyle pomysłów, planów, tyle marzeń...
Zacytujmy fragmenty pożegnania, jakie w imieniu najbliższej rodziny
wygłosił prowadzący uroczystości żałobne ku Jego czci.
„Pan Jerzy zaistniał w życiu każdej z obecnych tu osób. Dla jednych
– serdeczny przyjaciel i kolega, ceniony, dobry współpracownik, funkcjonariusz, a także działacz społeczny. Dla
bliskich – najukochańszy Mąż, Ojciec,
Dziadek, Brat, Wujek i Stryj... niezastąpiony członek rodziny.
Śmierć wydaje się zawsze daleka i nigdy nie jest oczekiwana, jednak
bezradnie godząc się na nią, pragniemy postawić losowi niemożliwe warunki. Niech dzieci żegnając Tatę, same
będą już siwowłose. Lecz los jest głuchy na prośby i ślepy na ból – Pana Jerzego zbyt wcześnie straciliśmy z oczu.
Wszyscy, którym był bliski, z żalem
patrzą dziś na urnę z Jego prochami,
wspominając zdarzenia i słowa sprzed
lat i sprzed tygodni, chwile niezwykłe
i te codzienne, zwyczajne, ale już niepowtarzalne, bo przeżyte razem, razem z Nim.
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Zanim pożegnamy Go na zawsze,
przywołajmy w pamięci Jego obraz.
Wspomnijmy, co było w Jego życiu
ważne, co kochał i czemu poświęcał
swój czas...
Odchodzący na zawsze z naszego
grona Jerzy Potentas urodził się 6 lutego 1955 r. w Legionowie. Lata Jego
dzieciństwa upływały pogodnie w kochającej i szanującej się rodzinie. Matka i ojciec pracowali zawodowo, więc
w ciągu dnia Jurkiem i jego bratem
Stanisławem opiekowała się babcia.
W domu na ulicy Kordeckiego wychowywali się razem ze stryjecznymi siostrami Ewą i Lidką. Dziadek piekarz zaopatrywał rodzinę codziennie w świeże
pieczywo. Pan Jerzy z rodzinnego
domu wyniósł takie wartości, jak poszanowanie pracy i drugiego człowieka.
Pan Jerzy szybko się usamodzielnił. Podjął naukę w Technikum Elektrycznym w Warszawie i po jego
ukończeniu odbył zasadniczą służbę wojskową w Legionowie, po czym
zdecydował się podjąć służbę w Milicji Obywatelskiej, późniejszej Policji, której poświęcił 15 lat aktywności
zawodowej. Zawodowo był związany
z dzielnicą Warszawa – Śródmieście.

Już w czasie pracy jako funkcjonariusz zaangażował się w turystykę kajakową. Został członkiem PTTK
Mazowsze koło numer 8, gdzie pracując społecznie razem z innymi kolegami, zdobywał środki na pierwsze kajaki i wiosła, które potem służyły latami,
również następnemu pokoleniu wodniaków. Początkowo hobby i sposób
spędzania wakacji, wolnego czasu zamienił się w pasję i sposób na życie.
W 1993 r. przeszedł na emeryturę policyjną, ale nie poniechał pracy. Jego dalsze życie zawodowe
związane było z popularyzowaniem
sportu powszechnego. Pracował w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Szczęśliwice, następnie
był jednym z organizatorów i założycieli Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Biura potem Sekretarza Zarządu.
Był organizatorem różnego rodzaju seminariów, imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie całego kraju
(m. in. pomysłodawca corocznego Festiwalu Sportów Wodnych), edytorem
wydawnictw (np. biuletyn Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich). Przez
wiele lat był jednym z organizatorów
Sportowego Turnieju Miast i Gmin –
imprezy angażującej jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju
i popularyzującej sport oraz rekreację
jako sposób spędzania wolnego czasu
przez całe rodziny. W pracy był autorytetem dla innych, uwielbiany i ceniony.
Przy szkole podstawowej w Łajskach, do której uczęszczały jego dzieci, utworzył Uczniowski Klub Sportowy Junior z sekcjami, m.in. rowerową,
biegów na orientację i przede wszystkim kajak-polo (czyli piłki kajakowej).
Był prekursorem kajak-polo w Polsce
i w tę stronę popchnął swoje dzieci, które przez wiele lat uprawiały tę
dyscyplinę sportu. Pozyskiwał sprzęt
sportowy, organizował imprezy sportowe i zarażał pasją do sportu dzieci
i ich rodziców. Organizator wyjazdów
na różnego rodzaju turnieje/mecze
pokazowe kajak-polo, a także biegi/
rajdy na orientację.

Organizator wakacyjnych obozów kajakowych dla dzieci z różnych
środowisk. Pozyskując dofinansowanie z budżetu Państwa umożliwiał aktywne spędzanie wakacji na sportowo
także dzieciom z biedniejszych rodzin.
Pan Jerzy radość i odprężenie
znajdował przede wszystkim w turystyce wodnej, spływach kajakowych
i ogólnie pojętej aktywności fizycznej,
ale nie obce mu było grzybobranie
czy gotowanie – był mistrzem sztuki
kulinarnej, lubił innowacje.
Był również miłośnikiem twórczości
Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Znał na pamięć wszystkie teksty
i piosenki Kabaretu Starszych Panów.
Wielbiciel inteligentnych komedii obyczajowych, filmów Barei, Dobrego Wojaka Szwejka, Wojny Domowej.
Entuzjasta przyrody i astronomii.
Swoje kilkuletnie dzieci wyciągał z łóżek, o 3:00 rano, żeby pokazywać im
gwiazdy. Jechał samochodem 1500
km ciągiem, żeby zdążyć na obserwację zaćmienia słońca nad Balatonem.
Zawsze chciał WIEDZIEĆ, rozumieć
i szukał SZEROKIEGO zrozumienia
świata. Cechował go otwarty umysł,
inteligencja i błyskotliwość. Nietuzinkowy, unikatowy i niezastąpiony człowiek. Kochał życie, kochał ludzi i kochał dobrą zabawę, najlepiej na łonie
natury.
Swe liczne obowiązki zawodowe
i pasje wspaniale łączył z życiem rodzinnym. Z ukochaną Bożenną, z którą 22 września 1979 r. zawarł związek
małżeński i zamieszkał z nią w Michałowie – Reginowie. Był najlepszym na
świecie mężem, był dla swej Ziutki –
jak ją nazywał – światłem, drogowskazem i przyjacielem.
W 1980 r. po raz pierwszy został
ojcem syna Piotra, a po dwóch latach
córki Agaty. Był dobrym i kochającym,
ale wymagającym tatą. Wciągał dzieci
w swoje działania i aktywności, pokazywał swoje pasje i zainteresowania,
sam był aktywny i uczył dzieci aktywności, zapewniał całą moc atrakcji i zabawy na każdym etapie życia – od
dzieciństwa po dorosłość. Inspirował
i stymulował do rozwoju.

Miał szczęście doczekać wnuczek:
Adeli i Alicji, dla których był wspaniałym dziadkiem – trochę surowym,
trochę wymagającym, a trochę rozczulonym. Rodzina miała dla Niego nadrzędną wartość. Chciał zawsze
kultywować więzy i tradycje rodzinne, wnosząc w nie jednak zawsze coś
swojego – nowatorskiego.
Człowiek czynu, akcji i działania,
w pełni zaangażowany w to, co robił,
pracowity. Jak coś robił to z rozmachem, nie szczędząc środków ani wysiłku. Jak się bawił to do upadłego, jak
kochał to na zabój, jak się przyjaźnił to
do grobowej deski. Zrzeszał, zapraszał,
organizował, gotował, śpiewał, tańczył,
stanowił centrum życia rozrywkowego na każdym wyjeździe, skupiał ludzi
wokół siebie. Miał niezwykły dar szybkiego nawiązywania kontaktów i podtrzymywania znajomości. Unikatową
cechą szerokiego kręgu znajomych
i przyjaciół była wielopokoleniowość.
Umiał nawiązać dobry kontakt również z dziećmi swoich przyjaciół czy ze
znajomymi swoich dzieci. Na imprezach przez niego zorganizowanych tak
samo dobrze bawili się młodzi z pokolenia jego dzieci, jak i ich rodzice.
Uwielbiał towarzystwo i zabawę, jego dom był zawsze otwarty dla
wszystkich, którzy mieli ochotę go odwiedzić. W czasie spływów kajakowych,
które były jego sposobem na spędzanie wolnego czasu, koncentrował wokół siebie wszystkich, bo to u niego zawsze był najlepiej zaopatrzony „barek”,
nieograniczona ilość miętówki i najlepsza zabawa, to tam „się działo”.

W sezonie zimowym zwoływał
wszystkich chętnych (sąsiadów, przyjaciół, znajomych i nieznajomych) i organizował mecze hokeja, zarażając
tym sportem kolejne pokolenia. A po
meczu wiadomo – ognisko, jedzenie
i ławka kar dla spragnionych. Po przeprowadzce do Lasek z pomocą syna
własnoręcznie wylewali lodowisko
przed domem, żeby kultywować zimową tradycję.
Zdawać by się mogło, że przed Panem Jerzym jeszcze wiele lat, że doczeka prawdziwej jesieni życia... Miał
jeszcze wiele planów... i nie uskarżał
się na zdrowie, nie chodził po lekarzach. Może dlatego tak niespodziewanie, a zarazem tak przedwcześnie
okazało się, że opowieść o Panu Jerzym już nie ma dalszego ciągu. Nastał
dzień, w którym wszyscy musimy pogodzić się z Jego nieobecnością. Nieobecnością człowieka, którego energii
i hartu ducha będzie nam bardzo brakowało.
Jerzy Potentas zmarł 16 maja 2016 r.
w otoczeniu rodziny, pozostawiając
bliskich i przyjaciół w głębokim smutku i gasnącym niedowierzaniu”.
***
24 maja 2016 r. po uroczystościach żałobnych w Domu Pogrzebowym na
Wólce Węglowej w Warszawie nastąpiło złożenie urny na Cmentarzu Parafialnym w Hornówku-Izabelinie. Pożegnali Jerzego Jego Bliscy i cała rodzina
oraz grono serdecznych przyjaciół, koledzy z pracy, znajomi i sąsiedzi.

Jerzy Potentas (pierwszy z prawej) podczas uroczystego zakończenia swojego
ukochanego festiwalu sportów wodnych, Zamość 2013 r.
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XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin

VIII Europejski Turniej Sportu dla Wszystkich
Uroczysta inauguracja imprezy
– Gmina Rzeczenica, powiat Człuchów, 28 maja 2016 r.
Sztandarowa impreza Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich tradycyjnie odbywała się na terenie całego
kraju od 26 maja do 1 czerwca 2016 r.
Gospodarzem ogólnopolskiej inauguracji była Gmina Rzeczenica, powiat
Człuchów. Sportowy Turniej Miast
i Gmin jest największą imprezą sportu
masowego w Polsce.
Organizację turnieju, weryfikację
wyników oraz ocenę na szczeblu krajowym prowadziła Centralna Komisja Turniejowa powołana przez zarząd
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Promocją i koordynacją turnieju
na szczeblu wojewódzkim zajmowały
się 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 mogli startować wszyscy mieszkańcy danego miasta lub
gminy – od przedszkolaka do seniora, uczniowie, studenci, pracownicy
działających tam firm, a także wczasowicze. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju był udział w zorganizowanych imprezach turniejowych:
grach sportowych, zawodach (np.
wędkarskich, tanecznych), turystyce
lub innej formie aktywności ruchowej.
Miejscowości klasyfikowane były
w sześciu grupach, w zależności od
liczby mieszkańców:
I grupa do 5 tys.
II od 5 do 7,5 tys.
III od 7,5 do 15 tys.
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IV od 15 do 40 tys.
V 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.
Wyniki rywalizacji oraz wszystkie informacje znajdują się na stronie www.federacja.com.pl.

Prezentujemy migawki
z inauguracji

Większość imprez sportowych
w Gminie Rzeczenica odbyło się poza
obiektami sportowymi. Zorganizowano m.in. wycieczki oraz rajdy rowerowe między miejscowościami gminy,
w terenach leśnych oraz na gminnych
ścieżkach rowerowych, np. „Rowerem

Tomasz Ginda, wójt Gminy
Rzeczenica

przez okolice Olszanowa”, Międzybórz
– Rzeczenica, „Rodzinny rajd rowerowy”, „Wyprawa rowerowa” – sto minut
dookoła cisów – rezerwat cisów Międzybórz.
Miejscem rozgrywek i zabaw
sportowo-rekreacyjnych były tereny
wiejskie, place przy świetlicach, lasy
i drogi leśne. Na tych obszarach przeprowadzono m.in.: „Polowe rozgrywki w piłkę siatkową”, zabawę „Olbrzymy i krasnoludki – przeciąganie liny”,
rajdy piesze dla dzieci i młodzieży „Kaczy dołek”, „Masowy bieg po zdrowie”,
podchody „Poszukiwacze leśnych
skarbów”, „Zabawy z myszką”, „Przedszkolaki maszerują”, „W poszukiwaniu
złotego garnca”, przejażdżki konną
bryczką, turniej rzutów lotkami „Sokole oko”, Nordic Walking, zawody w Paintball Parku nad Rzewnicą.
Urokliwym miejscem do prowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych jest

Zdzisław Rachubiński, naczelnik
Wydziału Gospodarki i Integracji
Europejskiej

miejscowy amfiteatr i otaczający go teren leśny. Przeprowadzono tu m.in.
test Coopera dla wszystkich, zabawy
z chustą animacyjną i zabawy ruchowe przy drzewach – dla przedszkolaków, „Zumba dla wszystkich. Bicie rekordu”. Zajęcia z Zumby, która zawiera
elementy tańca latynoamerykańskiego
i aerobiku, odbywały się również w innych miejscach gminy: „Zumba” dla
wszystkich – świetlica wiejska w Brzeziu, „Zumba” dla mieszkanek gminy” –
sala GCKSTiR w Rzeczenicy.

Aleksander Gappa, starosta
Powiatu Człuchowskiego

Zabawy i gry przeprowadzono
również w świetlicach wiejskich (turniej tenisa stołowego, turniej gier
planszowych) oraz na przedszkolnych placach: „Rzuć i złap” – ogród
przedszkolny w Rzeczenicy, „Piknik sportowy” – plac przy przedszkolu w Rzeczenicy, „Dzień rodziny
na sportowo” – ogród przedszkolny
Gwieździn.

Krzysztof Szadziewicz,
przewodniczący Rady Gminy
Rzeczenica

VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin
26 maja – 1 czerwca 2016 r.
Zestawienie liczb sklasyfikowanych miast i gmin
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Razem
Województwo
dolnośląskie
1
4
3
9
3
1
21
kujawsko-pomorskie
1
3
5
4
1
2
16
lubelskie
17
10
14
5
2
0
48
lubuskie
19
10
4
8
0
1
42
łódzkie
9
6
5
3
2
1
26
małopolskie
4
8
12
9
1
1
35
mazowieckie
28
24
29
13
3
1
98
opolskie
3
9
11
4
2
0
29
podkarpackie
5
11
6
4
1
0
27
podlaskie
21
11
5
3
1
0
41
pomorskie
11
13
14
9
2
1
50
śląskie
3
2
7
5
3
4
24
świętokrzyskie
14
12
18
7
2
1
54
warmińsko-mazurskie
24
20
16
10
0
2
72
wielkopolskie
9
18
23
9
4
2
65
zachodniopomorskie
26
20
21
13
3
0
83
Łącznie w grupach
195
181
193
115
30
17
731
Wyniki poszczególnych grup na stronie internetowej KFSdW www.federacja.com.pl.

VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin, 26 maja – 1 czerwca 2016 r.
Zestawienie liczb startujących uczestników
Województwo
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Razem
dolnośląskie
398
6 163
4 101
41 218
14 845
2 406
69 131
kujawsko-pomorskie
222
5 507
11 638
8 439
500
28 841
55 147
lubelskie
8 367
13 376
9 508
4 758
14 939
0
50 948
lubuskie
4 608
2 470
1 380
14 213
0
3 522
26 193
łódzkie
4 648
3 472
5 986
337
4 914
6 170
25 527
małopolskie
8 483
16 874
30 688
57 408
1 270
5 679
120 402
mazowieckie
15 001
16 019
13 443
12 198
1 084
839
58 584
opolskie
1 403
3 250
18 354
906
4 506
0
28 419
podkarpackie
1 524
4 916
6 488
5 501
5 153
0
23 582
podlaskie
10 657
5 721
2 050
1 050
14 666
0
34 144
pomorskie
13 319
7 742
22 002
6 682
6 076
1 304
57 125
śląskie
3 149
4 506
17 960
11 116
8 465
41 781
86 977
świętokrzyskie
8 871
13 972
37 549
16 059
6 799
33 398
116 648
warmińsko-mazurskie
22 188
11 908
18 823
13 411
0
8 162
74 492
wielkopolskie
3 452
18 955
22 726
14 811
9 094
22 965
92 003
zachodniopomorskie
34 343
37 470
34 324
58 444
17 267
0
181 848
Łącznie w grupach
140 633
172 321
257 020
266 551
109 578
155 067
1 101 170
Zdjęcia z inauguracji w Rzeczenicy prezentujemy
także na 2. i 4. stronie okładki.
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XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin

VIII Europejski Turniej Sportu dla Wszystkich
Podsumowanie dokonań – Poznań, 7.10 2016 r.
W Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się – zorganizowane przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich – podsumowanie
XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin
i VIII Europejskiego Turnieju Sportu dla
Wszystkich. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia – po sześć w każdej
kategorii – dla najlepszych miast i gmin
uczestniczących w turnieju.
Ponadto wyróżniono województwa najbardziej aktywne sportowo w ramach tygodnia rywalizacji,
w trzech kategoriach:
■ województwa, w których startowało najwięcej uczestników,
■ za największy procentowy udział
miast i gmin w stosunku do liczby
ogółem miast i gmin w województwie,
■ województwa, w których startowało najwięcej liczbowo miast
i gmin.

Przedstawiciele uczestniczących
w turnieju miast i gmin podzielili się
swoimi wrażeniami z udziału w ogólnopolskiej imprezie i w większości
podkreślali, że Sportowy Turniej Miast
i Gmin to już dla nich tradycja, którą
realizują od wielu lat.
W kategorii uczestnictwa zarówno
pod względem liczby startujących, jak
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i w procentowym udziale w strukturze turnieju wyróżnione zostało po raz
kolejny województwo zachodniopomorskie. Wyniki uzyskane przez
województwa małopolskie, świętokrzyskie, podlaskie i mazowieckie są
również odzwierciedleniem pozytywnej pracy organizatorów turnieju
w tych rejonach.
W 2016 r. w STMiG startowało 731
podmiotów samorządowych, a szczegółowo zweryfikowana liczba startujących to ponad milion sto tysięcy.
To ogromny sukces Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
Organizowany przez KFSdW XXII
Sportowy Turniej Miast i Gmin został
dofinansowany przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki w kwocie 750 tys. zł.
Ponad 50% tej kwoty zostało przekazane na nagrody dla wyróżnionych miast
i gmin. Pozostała kwota została przekazana na obsługę techniczną i me-

dialną w skali ogólnopolskiej. Startujące w turnieju miasta i gminy poniosły
koszty własne uczestnictwa w kwocie
ponad trzech milionów złotych.
Podsumowanie Turnieju zostało
połączone z Ogólnopolskim Forum
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów
Miast i Działaczy Stowarzyszeń Kultury Fizycznej poświęconym tematyce: „Infrastruktura sportowa w gminach, miastach i powiatach narzędziem
promocji sportu powszechnego".
Z uwagą wysłuchano wystąpienia przedstawicieli Samorządu Wielkopolskiego o formach i metodach
wspierania finansowego sportu i infrastruktury sportowej w Wielkopolsce. Dodatkowo uczestnicy forum
zwiedzili niedawno wyremontowany,
doposażony sprzętowo, funkcjonalnie
i architektonicznie obiekt do ćwiczeń
sportowych Centrum Wykładowego
Politechniki Poznańskiej. Ten obiekt
napawa optymizmem.
■ Piotr Grzybowski

Z aren sportów intelektualnych
Panowie, czapki z głów.
Polskie kobiety zwyciężają.
Natalia Sadowska Mistrzynią
Świata Kobiet 2016

Natalia Sadowska Mistrzynią
Świata Kobiet 2016 w warcabach
100-polowych!

Od 2 do 9 września 2016 r. w Karpaczu
rozegrano mecz o mistrzostwo świata
kobiet w warcabach 100-polowych pomiędzy Natalią Sadowską (MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki, Polska) i Olgą
Kamyszlejewą (Holandia). W zaplanowanym 9-rundowym pojedynku już po
rozegraniu 7 rund Polka zapewniła sobie wygraną, a cały mecz zakończył się
wynikiem 56:28 (12:0, 6:6, 12:0, 7:5, 7:5,
6:6, 6:6). Dla Natalii i dla Polski jest to
największy sukces w historii.
Zawody sędziował Andriy Szczerbatiuk, prezydent Winnickiego Okręgowego Związku Warcabowego, sędzia FMJD, sędzia klasy państwowej
na Ukrainie.
Srebrny medal Polek na
olimpiadzie szachowej
Reprezentantki Polski podczas 42.
Olimpiady Szachowej w Baku w składzie: Monika Soćko, Jolanta Zawadzka, Karina Szczepkowska-Horowska,
Klaudia Kulon, Mariola Woźniak (trener: Marek Matlak) wywalczyły srebrny medal. Gratulacje.

Ogólnopolskie Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Działaczy
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej: „Infrastruktura sportowa w gminach,
miastach i powiatach narzędziem promocji sportu powszechnego"
Zdjęcia z podsumowania w Poznaniu
prezentujemy także na 2. stronie okładki.

z Francji, Włoch, Belgii i oczywiście cała
czołówka graczy krajowych. Łącznie
w zawodach wystartowało 39 graczy.
W finale doszło do bardzo interesującej i dramatycznej gry remisowej, w której Markowi zabrakło czasu
do namysłu i ostatecznie zremisował
wygraną grę. Marc 39:25 Takuji, Takuji 32:32 Marc, Takuji 44:20 Marc. W meczu o pierwsze miejsce Tom wygrał
z Francesco 36:28.

Europejskie Grad Prix Othello
w Warszawie
Od 20 do 22 maja 2016r. w klubie Towarzystwa Miłośników Gier Umysłowych odbył się turniej zaliczany do EGP.
Pierwszego dnia rywalizowały dzieci
do lat 16. Prawdziwe emocje przeżywaliśmy jednak w 2 następnych dniach.
Polskę zaszczycili obecnością gracze

Mistrzostwa Polski 2016 Othello
– Poznań

Mistrzostwa Polski 2016 Othello
18-19 czerwca w Poznaniu odbywały
się Mistrzostwa Polski w grze Othello.
14 zawodników przez wiele godzin
pojedynkowało się, aby wyłonić najlepszego z najlepszych. Walka była zacięta, emocje rosły z każdą rundą, ale
mimo to wszyscy świetnie się bawili. Eliminacje systemem szwajcarskim,
11 rund.
Klasyfikacja końcowa:
1. Sury Bartłomiej
2. Peczkowski Paweł
3. Zaniewski Robert
4. Buka Michał
5. Nowicki Jarosław
6. Waliszewski Przemysław
7. Szymański Artur
8. Piktus Przemysław
9. Pławski Adam
10. Nowicka Maja
Program rozwoju Othello
Miło mi poinformować o planach rozwoju gry Otello. Michał Buka podjął
się koordynacji działań na terenie Polski i współpracy z władzami europejskimi. Program przewiduje m.in. cykl
rozgrywek Gran Prix Polski oddzielnie dla dorosłych i dla dzieci, cykl zajęć szkoleniowych dla zainteresowanych studentów, zajęcia edukacyjne,
rekreacyjne i terapeutyczne dla dzie-

ci i młodzieży. Pozyskanie puli nagród pieniężnych w rozgrywkach
Mistrzostw Polski i dofinansowanie
najlepszych zawodników reprezentujących barwy Polski na oficjalnych imprezach międzynarodowych.
Zostaliśmy obdarowani przez władze europejskie kilkunastoma nowymi egzemplarzami gry do celów
szkoleniowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy
sportowej i organizacyjnej.
Mistrzostwa Polski
w warcaby tureckie
Błażej Galant zdominował trzecie Mistrzostwa Polski w warcaby tureckie.
Zawodnik LKS Zuch Rychlik zdobył 13
pkt., jedyny punkt urwał mu w ostatniej rundzie Bartosz Socha. Drugie
miejsce zajął ubiegłoroczny srebrny
medalista Łukasz Kosobudzki, a trzecie również ubiegłoroczna brązowa
medalistka Natalia Sadowska (oboje MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki).
W turnieju, który rozegrano w bibliotece TMGU w Warszawie uczestniczyło
20 zawodników.
Sprawność intelektualna 50+ brydż
i szachy
Kiedy rozpoczynaliśmy program pilotażowy dla osób 50+ szachy i brydż, nie
przypuszczaliśmy, że ta akcja będzie
miała tak duże powodzenie. Aktualnie regularne rozgrywki toczą się w kilku dzielnicach Warszawy. Przewodzą
Ochota, Bemowo i Bielany. Co miesiąc
odbywa się 8 spotkań. Do dziadków
dołączają dzieci i wnuki. Rywalizacja
toczy się na całego, a najlepsi otrzymują drobne upominki i nagrody.
Najważniejsze jednak są spotkania z rówieśnikami, możliwość współzawodnictwa sportowego, nawiązania
nowych znajomości i korzystania z pełni życia. Aktualnie do programów realizowanych przez TMGU zakwalifikowanych jest prawie 600 osób. Koordynator
programów „Aerobic i Vigor Umysłu
50+ Brydż” Andrzej Orłow myśli o rozszerzeniu projektu na inne dzielnice
Warszawy, a w perspektywie – na miejscowości w woj. mazowieckim.
Zapraszamy do gry. Nie bój się myślenia.
■ Cezary Domińczak
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VII Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego
25-28 października 2016 r. Zamość już po raz siódmy stał się
gospodarzem sportowych zmagań oraz miejscem polonijnych
spotkań. W tych dniach realizowany był „VII Polonijny Festiwal
Sportu Powszechnego”.

Wydarzenie organizowane 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 ubiegłego
roku 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.
Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego łączy w subtelny i ciekawy sposób sportową rywalizację
z możliwością poznania dziedzictwa
kulturowego oraz rodzimego języka.

Wydarzenie przybliża dzieciom polskim i polskiego pochodzenia mieszkającym na Ukrainie wielowiekowe
tradycje i kulturę wspólnej ojczyzny,
materialne zabytki tej kultury oraz język polski.
Festiwal to spore wyzwanie organizatorskie, ale także doskonały przykład, jak ideę polonijnych spotkań
można celebrować w niedużym i nieposiadającym takich tradycji mieście.
Śmiało możemy stwierdzić, że jest to
wydarzenie, na które młodzi ludzie
czekają przez cały rok. W tegorocznej
edycji festiwalu udział wzięli przedstawicieli polskiej diaspory z Ukrainy,
w tym Towarzystwa Kultury Polskiej
na Rówieńszczyźnie oraz Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej.

Od lewej: Zygmunt Kamiński – prezes MKS Padwa Zamość, Andrzej Wnuk –
prezydent Miasta Zamość, Władysław Bagiński – prezes Towarzystwa Kultury
Polskiej im. W. St. Reymonta na Rówieńszczyźnie, Sławomir Tór – wiceprezes
MKS Padwa Zamość, Marek Gajewski – doradca prezydenta Miasta Zamość
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Tradycyjnie scenariusz festiwalu
zawierał elementy pogłębiające wiedzę o historii naszego kraju. Opowieść
o Polsce i Polakach rozpoczęła się
wraz z pierwszym widokiem majestatycznego grodu, jego murów obronnych, bram wjazdowych i fos zalanych
wodą, wreszcie pomnika samego Hetmana Zamoyskiego dumnie spoglądającego na miasto. Dalszą podróż
w czasie zapewniło Zamojskie Bractwo Rycerskie w historycznych strojach i z orężem u boku. Nasi goście
z Równego oraz Mościsk mieli okazję
poczuć klimat XVI-wiecznego grodu,
strzelając z łuku i armat.

Od lewej: Władysław Bagiński – prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. W. St.
Reymonta na Rówieńszczyźnie, Joanna Wawryk – przedstawiciel Biura Senatora
RP Jerzego Chróścikowskiego, Barbara Godziszewska – asystent prezydenta
Miasta Zamość oraz Marek Gajewski – doradca prezydenta Miasta Zamość

dywidualne, wyścigi sztafetowe oraz
gry i zabawy w wodzie. Sportowa rywalizacja nabrała tempa w czwartek
(27 października), kiedy to w hali sportowej OSiR odbył się Integracyjny Festyn Sportowy. Impreza zgromadziła
blisko 500 uczniów (zawodników i kibiców) szkół podstawowych i gimna-

miejsce VII – SP Nr 3 Zamość, miejsce
VIII – SP Nr 2 Zamość, miejsce IX – SP
Zwierzyniec, miejsce X – SP Nr 8 Zamość, miejsce XI – SP Gorajec, miejsce XII – SP Majdan Wielki, miejsce XIII
– SP Łabunie, miejsce XIV – SP Nr 10
Zamość, miejsce XV – SP Nr 7 Zamość.
Rywalizację szkół gimnazjalnych
wygrało Gimnazjum w Żdanowie.
Drugie miejsce na podium wywalczyli gimnazjaliści ze szkoły w Komarowie-Osadzie, zaś miejsce trzecie zajęli
uczniowie Gimnazjum Nr 7 w Zamościu. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio: miejsce IV – Gimnazjum Gorajec,
miejsce V – Gimnazjum Nr 4 Zamość,
miejsce VI – Gimnazjum Nr 5 Zamość,
miejsce VII – Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej, miejsce VIII –
Gimnazjum w Zwierzyńcu, miejsce IX
– Gimnazjum Nr 3 Zamość, miejsce

tury i Sportu Urzędu Miasta Zamość,
Joanna Wawryk – przedstawiciel Biura Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, Barbara Godziszewska – asystent prezydenta Miasta Zamość oraz
Marek Gajewski – doradca prezydenta Miasta Zamość.

Śladami rodu Zamoyskich młodzież polonijna zawędrowała do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Bogactwo wyposażenia pałacowych wnętrz,
unikatowa kolekcja zbiorów zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce
pozostawiło w pamięci młodych ludzi
niesamowite wrażenia. Kolejnym ważnym punktem festiwalu było spotkanie z władzami Miasta Zamość. W sali
Consulatus zamojskiego ratusza Polonię przyjęli wspólnie Andrzej Wnuk –
prezydent Miasta Zamość oraz Marek
Gajewski – doradca prezydenta.
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 in-

zjalnych Miasta Zamościa oraz powiatu zamojskiego.
Część turniejowa zawodów składa się z pomysłowych i barwnych konkurencji, które każdego roku zaskakują młodych ludzi. Atmosfera, miejsce
i uczestnicy – to wszystko sprawiło, że całe wydarzenie miało nie tylko charakter konkursowy, ale przede
wszystkim głęboko integracyjny. Dla
wszystkich startujących drużyn przygotowano pamiątkowe puchary oraz
dyplomy, a dodatkową niespodzianką
były zestawy słodyczy dla poszczególnych zespołów.
W zawodach udział wzięło aż 28
zespołów reprezentujących środowiska polonijne, 11 gimnazjów oraz 13
szkół podstawowych Miasta Zamościa
oraz powiatu zamojskiego. Ceremonię
otwarcia a także zamknięcia imprezy
swoją obecnością uświetnili: Małgorzata Bzówka – dyrektor Wydziału Kul-

Wyniki zmagań
zespołowych

W kategorii szkół podstawowych
triumfowała Szkoła Podstawowa ze
Skierbieszowa. Tuż obok na podium
stanęli reprezentanci Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej. Na
miejscu trzecim uplasowała się Szkoła
Podstawowa w Komarowie-Osadzie.
Kolejne miejsca zajęli odpowiednio:
miejsce IV – SP Nr 4 Zamość, miejsce V – Katolicka Szkoła Podstawowa
w Zamościu, miejsce VI – Towarzystwo
Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie,

X – Gimnazjum Łabunie, miejsce XI –
Gimnazjum Nr 1 Zamość, miejsce XII
– Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie, miejsce XIII – Gimnazjum Katolickie w Zamościu.
Realizacja zadania możliwa była
dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Kancelarii Senatu, Województwa Lubelskiego oraz Miasta Zamość. Wsparcie
merytoryczne i organizacyjne przedsięwzięcia zapewniła Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich.
■ Beata Bednarz
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Bliski jubileusz TKKF
Za rok Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
obchodzi okrągły jubileusz – 60 lat działania.
Uroczyste obchody 60-lecia TKKF
odbędą się podczas zlotu 15-18
czerwca 2017 r. w Sierakowie. W imprezie weźmie udział wielu zaproszonych gości oraz władze TKKF obecnej
i poprzednich kadencji.
W programie zaplanowano uroczyste otwarcie zlotu i nadanie imienia COSSz w Sierakowie, prezentacje
ekip wojewódzkich z ich przemarszem, festyn rekreacyjny. W ramach
zlotu przewidziano wiele sportowych
rozgrywek i innych atrakcji. Wieczorem 17 czerwca, w sobotę odbędzie
się impreza z okazji 60-lecia TKKF.
Na niedzielny poranek zaplanowano
mszę św. w intencji TKKF.
Aby przybliżyć scenerię obchodów, poprosiliśmy zaprzyjaźnionego
dziennikarza o garść wspomnień z wizyt w ośrodku w Sierakowie.

„W zielonym gaju ptaszki
śpiewają, ptaszki śpiewają
pod jaworem...”
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Dawnych wspomnień
czar znad Jeziora
Jaroszewskiego
w Sierakowie

W połowie lat 70. redaktor naczelny
„Słowa Powszechnego” wezwał na rozmowę dział sportowy. – Piszecie najwięcej o grze reprezentacji, rozgrywkach ligowych, medalach, rekordach
– rozumiem, takie jest społeczne zapotrzebowanie, a może jednak nieco
zmienić proporcje i napisać o sporcie
powszechnym, sporcie uprawianym
przez wszystkich dla zdrowia, poprawy
sprawności fizycznej, promować aktywność spędzania wolnego czasu!
Dla mnie i kolegów z działu sportowego przekaz naczelnego był zupełnie zrozumiały – trzeba szukać tematów o sporcie masowym. W tym
celu udałem się do szkolnego ośrodka
sportowego przy Dworcu Gdańskim
w Warszawie, gdzie dyrektorem był
absolwent warszawskiego AWF Ryszard Grabowiecki. Wcześniej miałem przyjemność poznać dyrektora,

pisząc o jego sekcji piłkarskiej, gdzie
piłkarskiego abecadła uczył się obecny kapitan reprezentacji Polski, jeden
z najlepszych na świecie napastników Robert Lewandowski. Wiedziałem, że Ryszard od lat urlopy spędza
w Centralnym Ośrodku Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej w Sierakowie, gdzie pełni funkcję instruktora na turnusach dla osób z nadwagą.
– Zapraszam do Sierakowa, na pewno znajdziesz tam ciekawy materiał
do reportażu o sporcie dla wszystkich. Dyrektor pokazał mi listy, jakie
ostatnio otrzymał od osób, które były
w ubiegłym roku w jego grupie w Sierakowie. „Panie Ryszardzie, czy będzie
Pan w tym roku w Sierakowie? Skrzyknęliśmy się w kilka osób i wszyscy zadeklarowali przyjazd w lipcu do Pana
pierwszej grupy” – to były najczęściej
zadawane w listach pytania. „Jak mi
jest smutno, zawsze śpiewam sobie
pieśń biesiadną, której Pan nas nauczył, pieśń pierwszej grupy: w zielonym gaju ptaszki śpiewają, ptaszki
śpiewają pod jaworem” – pisała w liście jedna z urzędniczek z Radomia,
która po raz piąty wybierała się do
Sierakowa, gdzie na zajęciach TKKF
„ładuje akumulatory” do pracy w jesiennych i zimowych miesiącach, a na
ostatnim turnusie znalazła się w ścisłej czołówce „pozbycia się zbędnych
kilogramów”.
Do Sierakowa pojechałem w lipcu 1975 r., otrzymałem nawet z redakcji delegację na samochód. W ośrodku TKKF nad Jeziorem Jaroszewskim
był komplet uczestników, ani jednego wolnego miejsca, musiałem zatrzymać się w hoteliku w centrum miasta.
Na tamte czasy lokalizacja ośrodka
TKKF musiała wszystkich zachwycać!

Na wysokim brzegu w sosnowym
lesie okazale prezentowały się dobrze
wyposażone domki kempingowe, stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe,
boiska do koszykówki, kometki, do kręgli. W tym drewnianym budownictwie
znajdował się jeden z nielicznych budynków ceglanych przeznaczonych na
ośrodek zdrowia, gdzie przed rozpoczęciem zajęć wszyscy uczestnicy byli
badani i precyzyjnie zapisywano wagę
każdego. Na koniec również przeprowadzano badania i wszystko było już
jasne, ile kto zrzucił kilogramów.
Wspominając obiekty sportowe,
trzeba wymienić największą atrakcję
– Jezioro Jaroszewskie w bliskim sąsiedztwie ośrodka, w dole z hangarem
ze sprzętem pływającym, kajakami.
łódkami, rowerami wodnymi.

Na koniec o zajęciach programowych – efekcie ustaleń doświadczonych instruktorów sportowych,
w większości absolwentów warszawskiej i poznańskiej AWF, którzy je prowadzili z lekarzami dietetykami. Jeszcze przed śniadaniem – gimnastyka
marsze i biegi. W ciągu dnia poszczególne grupy miały też dużo zajęć
sportowych na stadionie, wycieczki
do Puszczy Nadnoteckiej, pływanie,
kajaki. Po kolacji gimnastyka przy muzyce, tańce i nieco wytchnienia podczas cieszących się największym powodzeniem ognisk, a na zakończenie
turnusu słynny bal gałganiarzy.
Dzień był tak wypełniony zajęciami, że na nudę i odpoczynek nie było

czasu. W grupie Ryszarda Grabowieckiego byli ludzie różnych zawodów,
obok profesora Uniwersytetu Warszawskiego ćwiczył kierowca z Bytomia, kil-

ka urzędniczek z Radomia, a nawet
przedstawiciele młodszego pokolenia
– studentki z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Warto podkreślić, że w grupach panowała rodzinna atmosfera i życzliwość, bo nikt się

nie wstydził, że ma nieco więcej kilogramów niż koleżanka czy kolega.
O rekordach w Sierakowie nie piszemy, bo pewnie niezbyt by się to podobało naczelnemu „Słowa”; podczas
lipcowego turnusu w grupie pierwszej
prowadzonej przez Rysia Grabowieckiego średnia wynosiła 4,5 kg, wszystkich grup – 4,4 kg zrzuconej wagi ciała.
Po powrocie napisałem duży materiał „Sieraków – perła nad Jeziorem
Jaroszewskim”. Nie tylko naczelnemu
się podobał, otrzymałem nawet nagrodę miesiąca!
Turnusy TKKF w Sierakowie stały się
w latach 70. w Polsce bardzo popularne i modne. Mogę też powiedzieć, że
wizyty w Sierakowie w Ośrodku TKKF
miały w jakimś stopniu wpływ, że zostałem kierownikiem działu sportowego w „Słowie Powszechnym”, a potem
w „Słowie Dzienniku Katolickim”.
■ Wspominał gorący orędownik
działalności Jubilata Witold Kubicki
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Z tradycją w przyszłość
W tym roku Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
obchodzi jubileusz 70-lecia

dyscyplinach, wspiera działalność klubów programem WLKS (Wiodące Ludowe Kluby Sportowe) i OSSM (Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży).
Kluby Zrzeszenia szkolą w 58 sportach tysiące młodzieży, która uczestniczy w systemie współzawodnictwa
sportowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co roku
w tym współzawodnictwie punkty
zdobywa ponad 700 naszych klubów.

Jubileuszowe imprezy
centralne

Uczestnicy Jubileuszowych Olimpijskich Biegów Sztafetowych w połowie drogi
z Czarnowąsów do Dobrzenia Wielkiego

Początki Zrzeszenia sięgają 1946 r.,
kiedy to w Czarnowąsach na Opolszczyźnie powstał pierwszy Ludowy Zespół Sportowy. Od 70 lat namawiamy
mieszkańców wsi i małych miast do aktywności fizycznej. Organizujemy setki
tysięcy zawodów i imprez sportowych
dla dzieci i młodzieży, mamy też bogatą ofertę dla osób dorosłych i starszych.
Zajmujemy się także sportem wyczynowym – szkolimy w naszych klubach
młodych, zdolnych sportowców.
Nie obca jest nam też działalność
turystyczna. W całym kraju, w naszych
klubach, UKS, ULKS i ogniwach LZS
uroczyście obchodzono ten jubileusz.
Chwalono się osiągnięciami, nagradzano działaczy, wolontariuszy i sportowców. Medale 70-lecia LZS, odznaki honorowe otrzymało setki osób, bo
„Zielone Bractwo” to wielka, wielopokoleniowa rodzina. Uhonorowano
także wielu działaczy samorządowych
– sołtysów, wójtów, burmistrzów, marszałków, czyli osoby, które na co dzień
wspierają działalność Ludowych Zespołów Sportowych.

Nasza wizytówka

W roku 2015 Krajowe Zrzeszenie LZS
skupiało ponad 246 tysięcy członków,
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z tego ponad 172 tys. to młodzież do
lat 18. Członkowie Zrzeszenia zorganizowani są w 7500 jednostkach (ogniwach), z czego 4845 to kluby sportowe z osobowością prawną. Zrzeszenie
zorganizowało w 2015 r. ponad 112 tys.
imprez, w których udział wzięło około
5 mln uczestników.
Krajowe Zrzeszenie, wspólnie ze
zrzeszeniami wojewódzkimi i klubami, w ramach realizowanego systemu
szkolenia sportowego młodzieży, każdego roku organizuje od 18 do 20 imprez mistrzowskich, w których o tytuły
mistrzów LZS walczą w różnych kategoriach wiekowych: lekkoatleci, kolarze,
zapaśnicy, łucznicy, ciężarowcy, tenisiści
stołowi czy kajakarze – wielu z nich to
czołowi zawodnicy w kraju i na świecie.
Organizuje również zgrupowania sportowe dla kadry Zrzeszenia w 8

Nasz jubileusz rozpoczęliśmy na sportowo, postanowiliśmy bowiem pobiegać, czyli zorganizować Jubileuszowe
Olimpijskie Biegi Sztafetowe „Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”. Jubileuszowe sztafety biegały
na 23 różnych imprezach sportowych
w 14 województwach od 15 marca
do 17 czerwca 2016 r. Wzięło w nich
udział ponad 480 osób.
Zaczęliśmy od gminy Dobrzeń
Wielki. Dlaczego właśnie tu? Bo na terenie tej gminy działa wspomniany wcześniej LZS „Swornica” Czarnowąsy. Należy jeszcze wyjaśnić drugi człon nazwy
naszych biegów. W tym roku w Rio de
Janeiro odbyły się igrzyska olimpijskie.
A 17 czerwca w Chełmnie rozpoczęły
się XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tradycja tej imprezy sięga 56 lat – to jedyna taka w LZS,
a nawet w Polsce. Od roku 1960, od
igrzysk w Rzymie, co cztery lata ponad
2000 sportowców spod znaku LZS staje do walki o medale tych igrzysk w ponad 20 dyscyplinach sportowych.
W naszych sztafetach jubileuszowych biegało dwoje olimpijczyków,

Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS wielu działaczy
uhonorowano „Medalami 70-lecia”

inni byli gośćmi honorowymi i wręczali okolicznościowe medale uczestnikom, m.in. w Czarnowąsach w sztafecie biegały Barbara Niewiedział
– paraolimpijka z Sydney i Londynu
(późniejsza złota i brązowa medalistka
z Rio) oraz Maria Żabińska (Kornek)
– uczestniczka IO w Moskwie. W Konopiskach gościem była Ewa Dederko – olimpijka z Pekinu, w Nowinach
Wielkich Ewa Kuls – olimpijka z Soczi,
w Ostrzeszowie Marian Sypniewski
– olimpijczyk z Barcelony i Moskwy,
Mariusz Kubiak – olimpijczyk z Moskwy oraz Urszula Włodarczyk – dyrektor departamentu w MSiT, olimpijka z Barcelony, Atlanty i Sydney,
a w Strzelcach Krajeńskich Paweł Czapiewski – olimpijczyk z Pekinu.
Kolejne nasze ważne imprezy objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – były to XVIII Krajowy
Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS i towarzysząca mu wystawa 70-lecia działalności Ludowych Zespołów Sportowych pod nazwą „Nasze dziedzictwo.
Jesteśmy dumni z naszej historii” oraz
XIX Ogólnopolskie Igrzyska LZS.
Zjazd odbył się 21 maja w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS ponownie został wybrany Władysław Kosiniak-Kamysz. Wybrano także Radę Główną,
w której znalazło się 16 osób. Na swoim pierwszym posiedzeniu RG wybrała Prezydium: wiceprzewodniczącymi
Zrzeszenia zostali: Marek Mazur (woj.
łódzkie), Jan Zalewski (woj. podlaskie)
i Józef Poterucha (woj. lubelskie), sekretarzem Krzysztof Piasek (woj. wielkopolskie), skarbnikiem Jacek Kucybała (woj. małopolskie), członkiem
Andrzej Cywiński (woj. dolnośląskie).
Zjazd przyjął program działania na kolejną kadencję (2016-2019) i zatwierdził zmiany w statucie Krajowego Zrzeszenia. Uroczystego otwarcia wystawy
w Galerii Południowej Muzeum Sportu i Turystyki (parter siedziby PKOl) dokonali Władysław Kosiniak-Kamysz
oraz dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński.

Znicz na XIX Ogólnopolskich
Igrzyskach LZS zapalił
Karol Robak

Ponad 850 sportowców wzięło
udział w XIX Ogólnopolskich Igrzyskach
LZS, które odbywały się 26–28 sierpnia
w Tarnowie Podgórnym (woj. wielkopolskie). Uroczyste otwarcie igrzysk nastąpiło 27 sierpnia w Parku 700-lecia
z pełnym ceremoniałem olimpijskim.
Znicz zapalił Karol Robak, mieszkający w gminie Tarnowo Podgórne 19-letni olimpijczyk z Rio, srebrny i brązowy
medalista ME w taekwondo. W otwarciu uczestniczyło wielu znamienitych
gości. Istotnym elementem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania
sportu, za osiągnięcia w pracy trenerskiej i szkoleniowej, przyznanych przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę, które wręczał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
minister Andrzej Dera.
Trzy organizacje działające na
rzecz społeczności wiejskiej – OSP, LZS
i ZMW – podpisały trójporozumienie
o wzajemnym wsparciu i współpracy. Uroczysta wymiana dokumentów
nastąpiła podczas otwarcia igrzysk.
Jak zgodnie podkreślili prezes Zarządu Głównego OSP Waldemar Pawlak,
przewodniczący RG LZS Władysław
Kosiniak-Kamysz oraz prezes ZMW
Dariusz Suszyński – organizacje chcą
intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń w różnych aspektach swojej
działalności oraz wzajemnej promocji.
Podczas igrzysk rozegrano 19
konkurencji. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja woj. lubelskiego, drugie
woj. wielkopolskiego, a trzecie woj.
pomorskiego. Uczestnikom sprzyjała
pogoda, było słonecznie i bezchmurnie. Nie brakowało emocji – a największe były podczas zawodów przeciąga-

nia liny, spaceru farmera i pojedynków
piłkarskich.
Niezmiernie ważnym elementem
tej imprezy jest blok integracyjny, czyli udział w zawodach osób niepełnosprawnych – swoje drużyny wystawiło
8 województw. Zawodnicy startowali
w biegu na 60 m, skoku w dal, w rzucie
piłką lekarską, w tenisie stołowym a także w wieloboju, czyli rzucie piłką do kosza, rzucie lotką, ringo i torze przeszkód.
Klasyfikację medalową wygrało woj. śląskie przed łódzkim i opolskim.

Ściana Sławy

Podczas otwarcia wystawy 70-lecia
LZS najwięcej emocji i komentarzy
wzbudziła „Ściana Sławy”. Na trzech
planszach przedstawiliśmy nazwiska
naszych najlepszych sportowców i mistrzów olimpijskich. Są tam nazwiska
z pierwszych stron gazet – zwycięzców
plebiscytów na najlepszych sportowców Polski. Nazwiska zawodników powszechnie znanych i cenionych. Okazało się, że wielu odwiedzających nie
wiedziało, że reprezentowali lub reprezentują oni kluby Zrzeszenia LZS.
Nie ma tu miejsca, by wymienić
wszystkich, ale warto wspomnieć o:
Adamie Małyszu i Kamilu Stochu, Zbigniewie Bródce, Joachimie Halupczoku, Stanisławie Szoździe, Lechu
Piaseckim, Szymonie Kołeckim, Ireneuszu Palińskim, Lidii Chojeckiej, Krystynie Danilczyk-Zabawskiej, Pawle
Fajdku, Kamili Lićwinko, Rafale Majce
czy Michale Kwiatkowskim.
Zainteresowanych historią naszego stowarzyszenia zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej
(www.lzs.pl) i obejrzenia plansz wystawowych (hasło wydawnictwa w menu).
■ Iwona Derlatka
Do konkursu przerzucania opony na
igrzyskach w Tarnowie Podgórnym zgłosiło się
wielu uczestników. Siłaczy ci u nas dostatek
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Przyszłość szkolnych klubów sportowych

4

listopada 2016 r. w Warszawie odbył się XII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej „Szkolne
Kluby Sportowe – stan i perspektywy rozwoju”. Temat wybrany
nieprzypadkowo, bo szansą na rozwój SKS-ów jest zapowiadany na rok
2017 start nowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Szkolny
Klub Sportowy.
Program ten pozwoli na zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach SKS, a podczas
sejmiku na wspaniałych przykładach
pokazano, jakie inne jeszcze działania
tych klubów zachęcają w niestandardowy sposób do aktywności fizycznej uczniów szkół, w których kluby te
działają.

Podczas sejmiku gościliśmy podsekretarza stanu w MSiT Jana Widerę,
który przedstawił priorytety ministerstwa na rok 2017.
Uczestnicy sejmiku z zadowoleniem przyjęli deklarację powstania
programu SKS i kontynuacji programu Klub, ale równocześnie ze smutkiem wiadomość o likwidacji programu Junior Sport, a przede wszystkim
programu Mały Mistrz.
Mamy nadzieję, że pomocą dla
MSiT w opracowaniu programu
Szkolny Klub Sportowy będą wyniki
ankiety na temat, jak obecnie działają SKS-y. Podczas sejmiku zaprezentowano kilka przykładów działania
SKS-ów w szkołach, a chyba największy aplauz uzyskała prezentacja Tomasza Cygala z LO III Wrocław, który opowiedział o doświadczeniach
związanych z wolontariatem w „trójce”. Świetne były także inne przykłady, w jaki sposób młodzież zachęcana jest do aktywności fizycznej.
Dodatkowo zaprezentowano materiały dotyczące badań nad tym problemem.

Zarząd Szkolnego Związku Sportowego na nową kadencję
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Bardzo ciekawa dyskusja uczestników pokazała przede wszystkim, że
same zajęcia sportowo-rekreacyjne to
tylko część działalności Szkolnych Klubów Sportowych. Wzmocnienie finansowe działań sekcji i – mamy nadzieję
– także innych form pracy SKS na pewno umożliwią ich rozwój.
Program sejmiku
■ Jan Widera, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki:
„Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki w projektach sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem
szkolnych klubów sportowych"
■ prof. Rajmund Tomik, AWF Katowice: „Program, organizacja i status sportu w szkołach woj. śląskiego
w świetle badań”
■ Lech Szargiej, dyr. Zespołu Szkół
nr. 6 w Białymstoku: „Z lekcji wychowania fizycznego na igrzyska
olimpijskie – ewaluacja celów szkolnego klubu sportowego"
Sport szkolny w kręgu zainteresowania władz sportowych, oświato-

wych i samorządu terytorialnego –
przykłady dobrych praktyk:
■ Robert Karlik, dyr. Technicznych
Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej: „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w Dąbrowie Górniczej”
■ Tomasz Cygal, nauczyciel wychowania fizycznego Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu:
„Wolontariat w sporcie szkolnym –
szkolenie młodzieżowych sędziów
i organizatorów sportu na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego
we Wrocławiu”
■ Urszula Ewertowska, dyr. Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie:
„Uczniowski Klub Sportowy Herkules – organizator imprez sportowych, turystycznych oraz szkoleń”
Forum dyskusyjne – moderator prof. Tomasz Frołowicz, AWFiS
Gdańsk: „Stan i status sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zajęcia
do wyboru przez ucznia, szkolne kluby
sportowe, uczniowskie kluby sportowe”
Sejmik dofinansowano ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5 listopada 2016 r. w Warszawie
odbył się XVI Krajowy Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego,
który wyznaczył kierunki działań naszego stowarzyszenia na następną ka-

dencję i wybrał nowe władze Szkolnego Związku Sportowego.

Szansą na rozwój
SKS-ów jest
zapowiadany na
rok 2017 start
nowego programu
Ministerstwa Sportu
i Turystyki – Szkolny
Klub Sportowy
W zjeździe uczestniczyło 86 delegatów z całego kraju. Frekwencja była
bardzo wysoka i wyniosła 95%. Wśród
delegatów i zaproszonych gości byli
m.in. Andrzej Stanisławek – senator
RP, Grzegorz Janik – poseł RP, Kazimierz Gwiazdowski – poseł RP, Wojciech Ziemniak – poseł RP, Mirosław
Sanek – dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Małgorzata Rauch – podkarpacki kurator
oświaty, Roman Kowalczyk – dolnośląski kurator oświaty, Piotr Grzybowski – prezes Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich.
Podczas zjazdu, na wniosek Zarządu Głównego SZS, minister edukacji
narodowej Anna Zalewska uhonorowała Medalem Komisji Edukacji Narodowej następujące osoby: Tomasza
Augustyniaka (lubelskie), Jarosława

Graczyka (wielkopolskie), Eugeniusza
Kuduka (zachodniopomorskie), Marka
Kachniarza (dolnośląskie), Jacka Markowskiego (śląskie), Marka Małka (małopolskie). Medale wręczył Mirosław
Sanek – dyrektor generalny MEN.
Medale resortowe ministra sportu
i turystyki Za Zasługi dla Sportu otrzymali: Andrzej Kodura – złoty (śląskie),
Joanna Dzido – brązowy (opolskie), Jarosław Mamrot – brązowy (pomorskie),
Krzysztof Regulski – brązowy (wielkopolskie), Ireneusz Taraszkiewicz – brązowy (dolnośląskie), Tadeusz Walczuk –
brązowy (opolskie), Dariusz Winiarczyk
– brązowy (lubelskie). Medale wręczył
Grzegorz Janik poseł RP.
Na wniosek Zarządu SZS XVI Krajowy Zjazd Delegatów nadał godność
członka honorowego: prof. Jerzemu Pośpiechowi (śląskie), Henrykowi
Grundszokowi (lubelskie), Marianowi
Barczewskiemu (świętokrzyskie).
Szkolnym Związkiem Sportowym
w kadencji 2017-2020 będą kierować:
■ prezes – Grzegorz Janik, poseł RP
ze Śląska
■ wiceprezesi: Kazimierz Gwiazdowski z Podlasia, prof. Tomasz
Frołowicz z AWFiS Gdańsk i Zdzisław Urbańczyk z Wielkopolski
■ sekretarz generalny – Dariusz
Abramuk
Pozostali członkowie zarządu:
Adam Szymczak, Marian Lewandowski,
Henryk Pidek, Zbigniew Bermes, Sylwester Pawłowski, Waldemar Gramek,
Iwona Zielińska-Mróz, Joanna Dzido,
Jacek Bigus, Marek Sadowski, Dariusz
Męczykowski, Mieczysław Mielcarek,
Alicja Stradomska, Wacław Wasiela,
Marcin Kuduk, Wojciech Ziemniak, Feliks Piwowar, Jarosław Ludwiński, Bożena Bąk, Ireneusz Taraszkiewicz.
Główna Komisja Rewizyjna: Robert Karlik – przewodniczący, Jerzy Cimoszyński – wiceprzewodniczący, Małgorzata Curyło – sekretarz, członkowie:
Grzegorz Andryszczak, Bogusław Dolata, Marian Sikorski, Jarosław Graczyk.
■ Dariusz Abramuk
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sport dla wszystkich

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej

XXV lat salezjańskiego

sportu wychowawczego
Nawet się nie obejrzeliśmy, a minęło ćwierć wieku aktywnej
obecności Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP w polskiej
rzeczywistości sportowej, społecznej, kulturowej i kościelnej.
Jubileusz przypada na rok 2017, ale już dzisiaj wspólnota
salezjańska przeprowadza refleksje na temat minionego czasu
(1992-2017).
W przyszłym roku przewidziana
jest realizacja jubileuszowych przedsięwzięć, których celem będzie przede
wszystkim:
1. przypomnienie podstawowych
założeń salezjańskiego sportu wychowawczego, odwołującego się
do nauczania Kościoła rzymskokatolickiego oraz systemu wychowawczego św. Jana Bosko,
2. rekapitulacja dokonań Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej przez pryzmat
losów
wychowanków
w wymiarze sportowym, społecznym i kościelno-zakonnym,
3. ukazanie perspektyw rozwoju Salezjańskiej Organizacji Sportowej
RP w dynamicznie zmieniającym
się społeczeństwie i postmodernistycznej kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem trzech komplementarnych wobec siebie
wymiarów prowadzonej działalności sportowo-edukacyjnej: wychowania do sportu poprzez praktykę sportową, wychowania
w kulturze poprzez praktykę kulturową, wychowania do wiary poprzez praktykę wiary,
4. promocja Salezjańskiej Organizacji
Sportowej RP w społecznościach
lokalnych oraz skali krajowej.
Przygotowując się do obchodów
roku jubileuszowego, dokonajmy rekapitulacji tego, co wydarzyło się
w roku 2016.
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XIX Ogólnopolskie
Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej w Futsalu

5-7 lutego odbywały się w Lubinie XX
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu. Wzięło w nich
udział ponad 350 młodych piłkarzy
i piłkarek z następujących stowarzyszeń: SL SALOS Dąbrowa Górnicza, SL
SALOS Dobieszczyzna, SL SALOS Kutno Woźniaków, SCS Amico Lubin, SL
SALOS Łódź Wodna, SL SALOS Ostrów
Wlkp., SL SALOS Oświęcim, SL SALOS
Pogrzebień, SL SALOS Poznań Winogrady, SL SALOS Przeczno, SL SALOS
Rzeszów, SL SALOS Suwałki, SL SALOS
Świętochłowice, SL SALOS Toruń, SL
SALOS Zabrze.

SALOS RP
Igrzyska były też inauguracją obchodów 25-lecia Salezjańskiego Centrum Sportowego „Amico” w Lubinie,
które prowadzi działalność sportowo-edukacyjną wśród dzieci i młodzieży
z Lubina i okolic. Igrzyska salezjańskie
zostały objęte honorowymi patronatami: ministra sportu i turystyki, prezydenta Lubina, starosty lubińskiego,
wójta Gminy Lubin oraz biskupa pomocniczego Diecezji Legnickiej.
W uroczystym otwarciu igrzysk
wziął udział biskup pomocniczy Marek
Mendyk, ksiądz wikariusz Władysław
Nowak, przedstawiciele administracji samorządowej, sponsorzy i donatorzy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył
i wygłosił słowo ks. bp Marek Mendyk.
W koncelebrze uczestniczyli inspektor ks. Alfred Leja, krajowy duszpasterz
sportowców ks. Edward Pleń SDB oraz
księża salezjanie opiekunowie drużyn.
Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia
Parku Wrocławskiego, Muzeum Ziemi
Lubińskiej oraz Górniczego Poligonu
Szkoleniowego, stadionu Zagłębia Lubin. Podczas uroczystości zakończenia
igrzysk wręczenia nagród dokonali Kazimierz Dziubczyński – wiceprezes SCS
„Amico” Lubin, Damian Dąbrowski –
wychowanek SCS „Amico” Lubin, obecnie zawodnik Cracovii Kraków i reprezentant Polski, Tadeusz Kielan – wójt
gminy i Dariusz Jankowski.

Podziękowanie za mecz. Źródło: Z archiwum organizatorów

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
■ chłopcy kat. A (1999 i młodsi) –
SCS „Amico” Lubin, kat. B (2001
i młodsi) – SL SALOS Poznań Winogrady, kat. C (2003 i młodsi) – SCS
„Amico” Lubin,
■ dziewczęta kat. A (1999 i młodsze) – SL SALOS Kutno Woźniaków,
kat. B (2001 i młodsze) – SL SALOS
Świętochłowice.

XXVII Światowe
Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej

4-8 maja 2016 r. w Bratysławie i Wiedniu odbywały się XXVII Światowe
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej (Giochi Internazionali Della Gioventu Salesiana). W igrzyskach, których mottem było: „Musisz wierzyć do końca”,
wzięło udział blisko 1000 sportowców (dziewcząt i chłopców) z następujących 14 krajów: Austria, Belgia,
Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Litwa,
Niemcy, Portugalia, Polska, Słowacja,
Słowenia, Ukraina, Węgry i Włochy.
Igrzyska konstytuowały trzy bloki
programowe, a mianowicie sportowy,
kulturalny i religijny. 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.
W ramach bloku kulturalnego
sportowcy uczestniczyli w uroczystym

otwarciu. Delegacja SALOS RP spotkała się z ambasadorem Polski na Słowacji Leszkiem Soczewicą i wzięła udział
w spotkaniu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Zbigniew Dziubiński, s. Maria Kapczyńska FMA i ks. Edward Pleń
SDB uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale z udziałem radcy generalnego ds. młodzieży ks. Fabbio Attarda
SDB. Ponadto uczestnicy wzięli udział
w dyskotece, zwiedzali Bratysławę
i Wiedeń oraz uczestniczyli w uroczystym zakończeniu w Unterwaltersdorf
(Austria) z pokazem sztucznych ogni.
W ramach bloku religijnego uczestnicy korzystali z polowej kaplicy, gdzie
odprawiano Msze św. i była możliwość
spowiedzi świętej. Sportowcy uczestniczyli także w adoracji Najświętszego
Sakramentu oraz w uroczystej Mszy św.
pod przewodnictwem radcy generalnego salezjanów ds. młodzieży ks. Fabbio Attarda SDB.
Oto wyniki rywalizacji z udziałem
reprezentantów SALOS RP:
■ piłka siatkowa chłopców kat.
A – 1. SL SALOS Rzeszów, 2. SL SALOS Wrocław Angels, 3. SL SALOS
Ostróda,
■ piłka siatkowa chłopców kat. B
– 1. SL SALOS Ostrów Wlkp., 2. SL
SALOS Ostróda, 3. Haacht (Belgia),
■ tenis stołowy dziewcząt kat. A –
1. Kamila Nowosadko (SL SALOS
Suwałki), 2. Olivia Hołubowicz (SL
SALOS Suwałki),
■ tenis stołowy dziewcząt kat. B –
1. Milena Dyja (SL SALOS Płock), 2.
Natalia Brezgiel (SL SALOS Suwałki), 3. Fien Calcoen (Hiszpania),
■ piłka nożna (4+1) dziewcząt kat.
A – 1. Čadca (Czechy), 2. Valencia
(Hiszpania), 3. SL SALOS Pogrzebień, 4. SL SALOS Oświęcim,
■ piłka nożna (4+1) dziewcząt kat. B
– 1. Bratysława (Słowacja), 2. Haacht
(Belgia), 3. SL SALOS Pogrzebień,
■ tenis stołowy chłopców kat. A –
1. Bartosz Paszkowski (SL SALOS

Dzierżoniów), 2. Tomas Schippers
(Niemcy), 3. Leopold Riedl (Niemcy),
■ tenis stołowy chłopców kat. B –
1. Ondrěj Svoboda (Czechy), 2. Robbe Calcoen (Hiszpania), 3. Hubert
Wajda (SL SALOS Szczecin),
■ koszykówka dziewcząt kat. B –
1. Madryt (Hiszpania), 2. Haacht
(Belgia), 3. SL SALOS Ostrów Wielkopolski.
XXVIII Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w 2017 r.
odbędą się w Sewilli (Andaluzja, Hiszpania).

Uroczystość otwarcia igrzysk.
Źródło: Z archiwum organizatorów

XXIV Ogólnopolskie
Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej

16-18 września 2016 r. w Łodzi odbywały się XXIV Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej. Wzięło w nich
udział blisko 1200 zawodniczek i za-
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wodników z całej Polski, z pięciu inspektorii: krakowskiej, warszawskiej, pilskiej,
wrocławskiej i warszawsko-wrocławskiej sióstr. W igrzyskach wzięło udział
35 stowarzyszeń, które zakwalifikowały się do „łódzkiego” finału w wyniku
całorocznych rozgrywek. Uczestnicy
(dziewczęta i chłopcy) rywalizowali w 3
kategoriach wiekowych: kat. A (1999
i młodsi), kat. B (2001 i młodsi), kat. C
(2003 i młodsi) w następujących dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna
11-osobowa, piłka nożna 5-osobowa,
piłka siatkowa i tenis stołowy.
Organizatorem igrzysk było Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Łodzi Wodna oraz
Zespół Szkół Salezjańskich im. Księdza
Bosko w Łodzi, zaś personalnie ks. Andrzej Kurto i Franciszek Konarzewski.
Podczas uroczystości otwarcia,
którą prowadził redaktor Przemysław
Babiarz, odbyła się prezentacja stowarzyszeń biorących udział w igrzyskach. Miały miejsce występy teatralne i taneczne oraz przemówienia
zaproszonych gości, w tym biskupa
pomocniczego w Łodzi – Ireneusza
Pękalskiego, przełożonych trzech inspektorii salezjańskich: ks. dr. Andrzeja
Wujka (Warszawa), ks. Romana Jachimowicza (Piła) i ks. Jarosława Pizonia
(Wrocław), a także doradcy prezydenta RP – Piotra Nowackiego i dyrektora
ds. marketingu PKOl – Ireneusza Kutyły. Byli również obecni członkowie
zarządu SALOS RP, a także przedstawiciele administracji samorządowej
wszystkich szczebli.
Uczestnicy wzięli udział w bogatym programie kulturalnym i religijnym, w ramach którego odbyło się
zwiedzanie Łodzi, a także została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył i wygłosił homilię
bp Ireneusz Pękalski. Podczas uroczystości zakończenia igrzysk ks. Edward
Pleń – krajowy duszpasterz sportowców – podziękował organizatorom,
wolontariuszom, władzom i sponsorom oraz wręczył medale i puchary
zwycięzcom.
XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
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■

■

■
Rywalizacja koszykarek. Źródło: Z archiwum organizatorów

w 2017 r. odbędą się w Krakowie – Nowej Hucie.
Oto wyniki rywalizacji sportowej:
■ piłka nożna (10+1) chłopców
kat. A – 1. SL SALOS Szczecin I,
2. SL SALOS Szczecin II, 3. CKZiU
Strzelce Opolskie,
■ piłka nożna (10+1) chłopców
kat. B – 1. SL SALOS Szczecin, 2. SL
SALOS Kraków „Dominik”, 3. SL SALOS Dąbrowa Górnicza,
■ piłka nożna (5+1) chłopców kat.
A – 1. SL SALOS Pogrzebień, 2. SL
SALOS Poznań Winogrady, 3. SL
SALOS Suwałki,
■ piłka nożna (5+1) chłopców kat.
B – 1. SL SALOS Kutno Woźniaków,
2. SL SALOS Poznań Winogrady, 3.
SL SALOS Kraków „Piast”,
■ piłka nożna (5+1) chłopców kat.
C – 1. SL SALOS Kutno Woźniaków,
2. SL SALOS Łódź Wodna, 3. SL SALOS Pogrzebień,
■ piłka nożna (5+1) dziewcząt kat.
A – 1. SL SALOS Kutno Woźniaków,
2. SL SALOS Łódź Wodna, 3. SL SALOS Pogrzebień,
■ piłka nożna (5+1) dziewcząt kat.
B – 1. SL SALOS Łódź Wodna, 2. SL
SALOS Poznań Winogrady, 3. SL
SALOS Pogrzebień,
■ piłka siatkowa chłopców kat.
A – 1. SL SALOS Wrocław Angels, 2.
SL SALOS Ostrów Wlkp., 3. SL SALOS Ostróda,
■ piłka siatkowa dziewcząt kat.

■
■

■
■
■

■

■

■

■

A – 1. SL SALOS Lublin, 2. SL SALOS
Czaplinek, 3. SL SALOS Suwałki,
piłka siatkowa dziewcząt kat. B –
1. SL SALOS Kielce, 2. SL SALOS Łódź
Wodna, 3. SL SALOS Nowa Ruda,
minisiatkówka dziewcząt kat. C
– 1. SL SALOS Lublin, 2. SL SALOS
Nowa Ruda II, 3. SL SALOS Nowa
Ruda I,
koszykówka dziewcząt kat. A –
1. SL SALOS Wrocław, 2. SL SALOS
Słupsk, 3. SL SALOS Żyrardów,
koszykówka dziewcząt kat. B –
1. SL SALOS Ostrów Wlkp., 2. ZSS
Łódź, 3. SL SALOS Słupsk II,
koszykówka chłopców kat. A –
1. SL SALOS Płock, 2. SL SALOS Dobieszczyzna, 3. SL SALOS Świętochłowice,
tenis stołowy dziewcząt (singiel)
kat. A – 1. Weronika Jażdżewska (SL
SALOS Konarzyny), 2. Patrycja Drobińska (SL SALOS Konarzyny), 3. Natalia Brezgiel (SL SALOS Suwałki),
tenis stołowy dziewcząt (singiel) kat. B – 1. Anna Chrapkowska (SL SALOS Konarzyny), 2. Katarzyna Margol (SL SALOS Suwałki),
3. Milena Dyja (SL SALOS Płock),
tenis stołowy dziewcząt (singiel)
kat. B – 1. Michalina Topolewska
(SL SALOS Płock), 2. Karolina Strzelec (SL SALOS Łódź), 3. Natalia Jakubowska (SL SALOS Łódź),
tenis stołowy chłopców (singiel)
kat. A – 1. Bartosz Paszkowski (SL
SALOS Dzierżoniów), 2. Jakub Po-

■

■
■

■

■

światowski (SL SALOS Suwałki), 3.
Marcel Bednarz (SL SALOS Dzierżoniów),
tenis stołowy chłopców (singiel)
kat. B – 1. Rafał Szarycki (SL SALOS
Szczecin), 2. Hubert Wrona (SL SALOS Lublin), 3. Kajetan Grabowski
(SL SALOS Dzierżoniów),
tenis stołowy chłopców (singiel)
kat. C – 1. Mikołaj Stodolica (SL
SALOS Dzierżoniów), 2. Szymon
Bylina (SL SALOS Poznań), 3. Antoni Wałejko (SL SALOS Poznań),
tenis stołowy dziewcząt (debel)
kat. A – 1. Weronika Jażdżewska/
Patrycja Drobińska (SL SALOS Konarzyny), 2. Natalia Brezgiel/Dominika Hołubowicz (SL SALOS Suwałki),
tenis stołowy dziewcząt (debel)
kat. B – 1. Katarzyna Margol/Milena Terlecka (SL SALOS Suwałki), 2.
Anna Chrapkowska/Wiktoria Lubiewska (SL SALOS Konarzyny), 3.
Milena Dyja/Michalina Topolewska (SL SALOS Płock),
tenis stołowy dziewcząt (debel)
kat. C – 1. Ewelina Gizińska/Zuzanna Nowak (SL SALOS Połczyn Zdrój),
tenis stołowy chłopców (debel) kat. A – 1. Bartosz Paszkowski/Kajetan Grabowski (SL SALOS
Dzierżoniów), 2. Marcel Bednarz/
Mikołaj Stodolica (SL SALOS Dzierżoniów), 3. Patryk Dyrszka/Mateusz Stoś (SL SALOS Pogrzebień),
tenis stołowy chłopców (debel)
kat. B – 1. Hubert Ostrowski/Jakub
Poświatowski (SL SALOS Suwałki),
2. Dominik Drula/Rafał Szarycki (SL
SALOS Szczecin), 3. Hubert Wrona/
Gabriel Palonka (SL SALOS Lublin),
tenis stołowy chłopców (debel)
kat. C – 1. Antoni Wałejko/Szymon
Bylina (SL SALOS Poznań), 2. Kacper Romański/Dominik Borcuch
(SL SALOS Lublin).

XIX Ogólnopolskie
Rozgrywki
Salezjańskich
Animatorów
Sportowych

Od 30.09 do 2.10.2016 r. w Tarnowskich Górach odbywały się XIX Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich
Animatorów Sportowych. Organizatorem rozgrywek było Stowarzyszenie
Inspektorialne Salezjańskiej Organizacji Sportowej we Wrocławiu, a personalnie prezes ks. Mirosław Łobodziński
SDB. Do Tarnowskich Gór przyjechało
ponad 130 salezjańskich animatorów
sportowych (prezesów, członków zarządów, trenerów, księży i sióstr) z 40
stowarzyszeń lokalnych z całej Polski.
W uroczystym otwarciu wziął
udział inspektor ks. Jarosław Pizoń
SDB i wikariusz inspektorialny ks. Piotr
Lorek SDB. Odbyło się także otwarte posiedzenie zarządu SALOS RP.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach na temat systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, ale także zwiedzali
sztolnię czarnego pstrąga. Rozgrywki
sportowe odbywały się w trzech dyscyplinach sportowych: piłka nożna,
piłka siatkowa i tenis stołowy. Podczas
uroczystego zakończenia rozgrywek,
w którym uczestniczył prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego Wojciech Waldowski, zostały wręczone
puchary i certyfikaty.
Wyniki rywalizacji sportowej:
■ tenis stołowy – 1. Mirosław Kisełyczka (SL SALOS Debrzno, 2.
Kamil Sękowski (SL SALOS Warszawa), 3. Dariusz Ułanowicz (SL
SALOS Suwałki),
■ piłka siatkowa – 1. SL SALOS Dobieszczyzna, 2. SL SALOS Wrocław,
3. SDB Wrocław,
■ piłka nożna – 1. SL SALOS Suwałki, 2. SDB Salezjanie, 3. SL SALOS
Debrzno.
XX Jubileuszowe Ogólnopolskie
Rozgrywki Salezjańskich Animatorów Sportowych w 2017 r. odbędą się
w Ełku.
■ Zbigniew Dziubiński

Uczestnicy ogólnopolskich rozgrywek. Źródło: Z archiwum organizatorów

Puchar Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zdobyło
SL SALOS Suwałki, natomiast Puchar
Fair Play prezesa Polskiego Komitetu
Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego
– SL SALOS Przeczno.
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Ringo w roku 2016
120 lat po decyzji barona Pierre de Coubertaina o wznowieniu
Igrzysk Olimpijskich i w roku kolejnych igrzysk, które odbyły
się w Rio de Janeiro – polskie ringo zbliżyło się nieco do sportu
wyczynowego.
Na zawodach rangi międzynarodowej reprezentanci kilku państw
demonstrowali wręcz karkołomne
ewolucje w wyskoku bądź w locie po
kółko. Najlepsi zawodnicy udoskonalili techniczne elementy gry i ringo
zyskało na widowiskowości, ale ten
wyodrębniający się kierunek będzie
dostępny nielicznym. Przewidywać
należy, że w przyszłości te dwa kierunki uprawiania ringo rozdzielą się i pozostanie ringo dla każdego w formie
rekreacyjnej oraz ringo wyczynowe,
podobnie jak kiedyś było z grą w kometkę, z której wyodrębnił się kierunek wyczynowy w postaci badmintona, a następnie doczekał miejsca
w rodzinie sportów olimpijskich.
Przez ostatnie 20 lat Polskie Towarzystwo Ringo współpracowało z Krajową Federacją Sportu dla Wszystkich, której było współzałożycielem
dzięki twórcy ringo i ówczesnemu prezesowi PTR – Włodzimierzowi Strzyżewskiemu. Uczestniczyliśmy w wielu wspólnych przedsięwzięciach,
a coroczne turnieje ringo w Sierakowie Wlkp. prowadzone początkowo
przez W. Strzyżewskiego, a po jego
odejściu – przez Andrzeja Osaka ze
Słupska (lata 2006-2012) gromadziły
coraz więcej sympatyków. Dzięki promowaniu ringo przez KFSdW mogliśmy uczestniczyć w Światowym Kongresie TAFISA w Szawlach na Litwie
w 2012 r. Nasza 7-osobowa ekipa, pod
kierownictwem Mariusza Wangryna,
zyskała uznanie przedstawicieli MSiT
oraz zrobiła furorę wśród uczestników
ze 125 krajów świata, którzy chcieli
grać w ringo nawet po zachodzie słońca. Kiedy nie kolidowały nam terminy
rozgrywek ogólnopolskich w ringo,
zaliczanych do rankingu – z przyjemnością uczestniczyliśmy w obchodach
Międzynarodowego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich. Byliśmy obecni podczas ceremonii otwarcia w Ełku i w ceremonii zamknięcia w Sitkówce-Nowinach k. Kielc, i w Niepołomicach pod
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Krakowem, za każdym razem organizując naukę gry w ringo i otwarte turnieje dla wszystkich.
Niniejszym dziękujemy władzom
KFSdW za 20-letnią przychylność i za
15-letnie nagradzanie pucharem zwycięzcy kategorii, w której po raz ostatni startował twórca ringo, tj. 66+.
Główne zawody międzynarodowe w 2016 r. to 44. Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w Ringo, które
rozegrano w Pułtusku 3 lipca na stadionie miejskim. Zawody zgromadziły czołówkę ringowców z czołowych
ośrodków gry w ringo z Polski, Białorusi i Niemiec.
Ceremonia otwarcia
44. Międzynarodowych Mistrzostw
Polski w Ringo

Rywalizacja toczyła się w 16 kategoriach indywidualnych i w 6 kategoriach dwójkowych. Ringowcy do
południa rywalizowali w grach indywidualnych, po południu rozgrywano
gry deblowe. Słoneczna i upalna pogoda, która towarzyszyła zawodom,
była trudnym i selektywnym sprawdzianem dla zawodników.
W tym samym dniu po południu
zorganizowano XV Mistrzostwa Polski Lekarzy i innych Profesji Ochrony Zdrowia w Ringo w Pułtusku. Lekarze, lekarze-dentyści, pielęgniarki,
masażyści i farmaceuci walczyli o puchary Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w ośmiu kategoriach wieku i płci.
Podobna aura towarzyszyła jubileuszowemu 15. Memoriałowi Włodzi-

mierza Strzyżewskiego w Ringo, tradycyjnie rozgrywanemu we wrześniu
w Warszawie, który stanowił przegląd
popisów sportowych, technicznych
i taktycznych najlepszych zawodników.
15. Memoriał Włodzimierza
Strzyżewskiego w Ringo (Warszawa).
Zwycięskie pary: 1. Agnieszka
Kłopotowska (Warszawa) i Krzysztof
Szajek (Legnica), 2. Michalina
Kunecka (Legnica) i Dominik
Trawczyński (Mogielnica), 3. Ada
Trawczyńska (Mogielnica) i Piotr
Pawlak (Bartoszyce)

Jeden z ogólnopolskich Turniejów Ringo w Goszczynie zaszczyciła
swoją obecnością wysłanniczka MSiT
Katarzyna Głowacka, która obdarowała zwycięzców gadżetami z ministerstwa. Władze lokalne ufundowały koszulki z napisem: gram w ringo,
bo lubię.
Goszczyn. Dekoracja najmłodszych
par dziewcząt

Uczestnicy szkolenia w hali sportowej AWF podczas zajęć praktycznych

Wśród uczestników nie zabrakło
gwiazd ringo sprzed lat, którzy mieli
jeszcze przyjemność rywalizować na
boiskach ringo z twórcą tego sportu
Włodzimierzem Strzyżewskim. Zwycięzcą najstarszej kategorii (66+) został Władysław Kolanowski z Legnicy
przed Józefem Krakowiakiem z Warszawy i Janem Bobrykiem z Warszawy. Podczas otwarcia zawodów prezes
Polskiego Towarzystwa Ringo uhonorowała zasłużonych działaczy ringo
pamiątkowymi statuetkami z wygrawerowanym tekstem: z podziękowaniem za wieloletni staż startowy i działalność organizacyjną na rzecz rozwoju
ringo w Polsce i na świecie. Warszawskie Towarzystwo Ringo z okazji 25-lecia swojej działalności uhonorowało
zasłużonych warszawskich działaczy.
W sierpniu, dzięki lokalnym entuzjastom ringo z Pomorza, których
reprezentować może Andrzej Osak
i Sebastian Wroński, zorganizowano
turnieje ringo: I Nadmorski w Skibnie, Rodzinny Plażowy w Dąbkach
i Codzienny w Mielnie Koszalińskim.
Uczestniczyli w nich członkowie zarządu PTR.
Turniej ringo na Pomorzu. Rodziny
widoczne przez światło kółka ringo

14-15 października 2016 r. członkowie zarządu PTR i IRF wzięli udział
w obchodach 25-lecia odrodzenia
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Polaków na Litwie. Towarzystwo
to reaktywował nasz przyjaciel, szerzący od wielu lat ideę ringo na Litwie,
Michał Sienkiewicz, któremu PTR ofiarowało m.in. grawerowany dyplom na
drewnie.
26 października 2016 r. w zabrzańskiej hali MOSiR odbyły się XVIII Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo. Głównym celem zawodów od
wielu lat jest popularyzacja gry w Ringo, integracja dzieci ze szkół ogólnodostępnych oraz niepełnosprawnych
intelektualnie i wymiana doświadczeń
nauczycieli wychowania fizycznego.
Uczestnikami zawodów byli
uczniowie szkół ogólnodostępnych
z Zabrza oraz uczniowie szkół specjalnych z województwa śląskiego. W zawodach brało udział 21 szkół (204
uczestników). Mecze były rozgrywane
na 5 boiskach w 9 kategoriach, a naPies Sznupek,
maskotka śląskiej policji

grody indywidualne były przyznawane za zajęcie miejsc I-V. W zawodach
uczestniczyła maskotka śląskiej policji
– pies Sznupek
Specyfikę gry w ringo i jej wiele
walorów: zdrowotnych, społecznych
i wychowawczych 21 października
2016 r., w wypełnionej po brzegi sali
wykładowej AWF Poznań przedstawili: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
– ceniony specjalista z teorii sportu
i antropokinezjologii, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (IASK), propagator
i aktywny zawodnik ringo oraz dr n.
med. Krystyna Anioł-Strzyżewska –
prezes Polskiego Towarzystwa Ringo.
Po wykładach w hali sportowej odbyły się zajęcia praktyczne dla członków Polskiego Towarzystwa Ringo
z Poznania, prowadzone przez trenera Mariusza Wangryna oraz zawodników reprezentacji Polski. Szkolenie
miało na celu umożliwienie prowadzenia w uczelni zajęć z ringo dla
studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji. Organizatorami wydarzenia
Kategoria
Młodziczka
Młodzik
Kadetka
Kadet
Juniorka
Junior
Otwarta Kobiet
Otwarta Mężczyzn

Nazwisko imię
Kot Martyna
Janocha Michał
Prusaczyk Roksana
Mruk Dawid
Kowalczyk Izabela
Wangryn Paweł
Kunecka Michalina
Kowalczyk Izabela
Trawczyński Dominik

były Polskie Towarzystwo Naukowe
Kultury Fizycznej (oddział w Poznaniu) oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki.
Na podstawie wyników osiągniętych w 7 Ogólnopolskich Turniejach
Ringo oraz Mistrzostwach Polski i Memoriale ustalono ranking zawodników na rok 2016 w ośmiu kategoriach
wiekowych.
W końcu sierpnia w Poznaniu Turniej Ringo Pracowników Samorządów przeprowadził Janusz Siejko
z Gliwic. W listopadzie nasze reprezentacje uczestniczyły w XV Międzynarodowym Turnieju Ringo na Białorusi i w IV Międzynarodowym Turnieju
w Ringo w Czechach.
Serdecznie zapraszam Wszystkich Sympatyków ringo do czynnego uprawiania tej polskiej gry sportowej dla wszystkich oraz do tworzenia
warunków rozwoju idei ringo w przyszłości.
■ Prezes Polskiego Towarzystwa Ringo
dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska
Klub
UKS Goszczyn
MUKS Podkarpacie
Kurpiowskie Tow. Ringo
UKS Goszczyn
Kurpiowskie Tow. Ringo
UKS Mogielnica
Legnica
Kurpiowskie Tow. Ringo
UKS Mogielnica

Liczba punktów
500
360
345
325
260
230
130
130
210
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Sukcesy polskich mastersów LA
Rok 2016 był dla mastersów – weteranów lekkiej atletyki bardzo
bogaty w wydarzenia sportowe. W kalendarzu zapisano ponad 30
niezwykle interesujących zawodów sportowych, w tym 9 w randze
Mistrzostw Polski.
Tradycyjnie najważniejsze dla nas były
Jubileuszowe XXV Halowe Mistrzostwa Polski, które rozegrano w Toruniu, XXVI Letnie Mistrzostwa Polski,
które rozegrano w Opolu, XI Halowe
Mistrzostwa Europy, które po raz
drugi rozegrano we włoskiej Anconie, XV Mistrzostwa Europy w konkurencjach Non-Stadia, które rozegrano w portugalskim Via Real de San
Antonio, Mistrzostwa Europy w rzutach LSW (nietypowych), które rozegrano w niemieckim Juterbogu oraz
XXII Mistrzostwa Świata, które od 26
X do 6 XI rozgrywane były w pięknym
australijskim mieście Perth.
O tytuły mistrzowskie walczyli także
biegacze na dystansach 19 km, w półmaratonie i w biegu maratońskim, chodziarze na dystansach 5, 10 i 20 km,
a także sprinterzy w 38. Memoriale im.
Grzegorza Duneckiego – I Mistrzostwach Polski Weteranów w Trójboju sprinterskim w Toruniu. Weterani licznie startowali w wielu zawodach
memoriałowych, pucharowych oraz
w sympatycznym międzynarodowym

mitingu Masters Europa Lovosice
2016 (Czechy). W 92. Mistrzostwach
Polski Seniorów w Bydgoszczy wzięło
udział 14 weteranów (5 kobiet i 9 mężczyzn), co kolejny raz potwierdza, że
znacznie przesunęła się granica wieku
starszych zawodników, którzy dawno
zapomnieli, że ukończyli 35 lat.

X Halowe Mistrzostwa Europy
Weteranów LA

W marcu 2015 r. w Toruniu rozegrano
X Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów Lekkiej Atletyki, które zakończyły
się ogromnym sukcesem sportowym
i organizacyjnym. 3000 zawodników
i osób towarzyszących przez tydzień
ożywiły stare, gotyckie miasto, którego ulice wypełniły się kolorowym
tłumem zwiedzających i wydających
sporo pieniędzy na pamiątki i znakomite toruńskie pierniki.
Zachęceni sukcesem włodarze
miasta na wniosek prezesa PZWLA
złożyli niezbędne dokumenty związane z zamiarem organizacji w roku
2019 w Toruniu VIII Halowych Mi-

Wizyta władz WMA (Światowy Związek Weteranów LA)
– prezydent Stan Perkins i wiceprezydent Margit Jungmann
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Otwarcie XXV HMP w Toruniu

XXV HMP w Toruniu. Od lewej:
prezydent Perkins, Stanisław
Kowalski (lat 106) i Winston Thomas
– sekretarz WMA

strzostw Świata. Z zamiaru organizacji tych zawodów wycofały się inne
miasta, których władze stwierdziły, że
szkoda wydawać pieniądze na wizytę władz WMA, skoro i tak Toruń jest
praktycznie poza konkurencją. W piątek 11 marca w Arenie Toruń delegaci Światowej Federacji Weteranów
Lekkiej Atletyki podsumowali wizytę
techniczną w naszym mieście.
– Macie prawo być dumni z waszej
areny sportowej – powiedział Stan
Perkins, prezydent Światowej Federacji Weteranów Lekkiej Atletyki (WMA).
– Jest to najlepszy obiekt tego typu,
jaki kiedykolwiek widziałem na świecie. Jestem pewien, że weterani lekkiej atletyki z całego świata chętnie
przyjadą do Torunia, żeby wziąć udział
w mistrzostwach.
Delegaci WMA przyznali, że Toruń
jest dobrze przygotowany do przyjęcia ponad 4000 lekkoatletów z całego
świata. Podkreślili walory naszej infrastruktury sportowej, bazy hotelowej
oraz urok miasta. Docenili także zaangażowanie władz miasta w rozwój
sportu oraz wspieranie ruchu mastersów, a model współpracy organizacyjnej miasta i PZWLA został oceniony
jako wzorowy.
Decyzja o wyborze miasta, które
zorganizuje Mistrzostwa Świata Weteranów Lekkiej Atletyki 2019 zapadnie
pod koniec bieżącego roku w Perth
(Australia). Prezydent WMA zapewnił,
że jest prawie pewien, że mistrzostwa

odbędą się właśnie w Toruniu, a nasza
kandydatura będzie mocno wspierana podczas kongresu delegatów.

XXV Halowe Mistrzostwa
Polski Weteranów LA

Aż 338 zawodników wzięło udział
w XXV Halowych Mistrzostwach Polski Weteranów Lekkiej Atletyki. Najstarszym uczestnikiem czempionatu,
który odbył się w Arenie Toruń, był blisko 106-letni Stanisław Kowalski ze
Świdnicy. Jubileuszowa 25. edycja halowych mistrzostw kraju weteranów
była rekordowa z wielu względów. Do
udziału w zawodach zgłosiło się w sumie 363 lekkoatletów. W rywalizacji
ostatecznie wzięło udział 338 uczestników. W sumie odnotowano blisko
700 osobostartów. W biegu na 60 m
i pchnięciu kulą rywalizowano w aż 12
kategoriach wiekowych.
Rekordy bito nie tylko pod względem frekwencji. Ustanowiono 24 halowe rekordy Polski weteranów, jeden
rekord Polski i 44 rekordy halowych
Bieg na 60 m – startuje Stanisław Kowalski

mistrzostw Polski. Ustanowiono też
dwa halowe rekordy świata i Europy. Ich autorem był jedyny zawodnik
startujący w kategorii M105+, najstarszy czynny lekkoatleta na świecie, czyli Stanisław Kowalski (ur. 14.04.1910).
Świdniczanin 60 m przebiegł w czasie
21,20 s, a 3-kilogramową kulę pchnął
na odległość 3,73 m. Od tego dnia
wiek najstarszego w historii na świecie
lekkoatlety, który wziął udział w zawodach to 105 lat 10 miesięcy i 27 dni.
Z pewnym zażenowaniem muszę poinformować, że mimo usilnych
starań nie udało nam się wpisać pana
Stasia Kowalskiego na listę rekordów Księgi Guinessa. Najpierw autorzy KG mętnie tłumaczyli, że rekordy
pana Stasia nie pasują do żadnej kategorii, mimo że wskazałem im na zapisane w KG rekordy zawodnika z Japonii, młodszego od pana Stasia. KG
rejestruje często bezsensowne, dziwaczne i śmieszne dokonania, a rekordów pana Stasia – najstarszego ciągle
startującego zawodnika świata, osią-

gającego rekordowe wyniki w biegach na 60 m (hala), 100 m (stadion)
i w pchnięciu kulą – nie chce uznać.
XI HME Ancona – sztafeta pań 4x200 m

Znamienna jest sprawa z rekordem na 100 m w kategorii M 105. Pan
Stasiu przebiegł ten dystans w Toruniu
(XXV MP, 27.06.2015) w czasie 34,50 s,
a Hidekichi Miyazaki (Kioto, 23.09.2015)
uzyskał czas 42,22 s. Prasa światowa
szeroko rozpisała się nad „rekordem” Japończyka, mimo że oficjalnie rekordem
jest wynik pana Stasia (www.world-masters-athletics.org/records/outdoormen.pdf). Pikanterii sprawie dodaje fakt, że „rzetelna” Księga Guinessa
bez zastrzeżeń zanotowała dziwny „rekord świata” pana Hidekichi Miyazaki za
bieg 23.09.2015 (www.guinnessworldrecords.com/news/2015/9/worlds-oldest-sprinter-wins-guinness-world-reAncona. Darek Bednarski – Mistrz
Europy w skoku wzwyż M 60
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Na zakończenie e-mail z 26.10.2016 r.
prezesa PZWLA Wacława Krankowskiego o Mistrzostwach Świata Weteranów w Lekkiej Atletyce.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – niezbędne numery telefoniczne
 Ministerstwo Sportu
i Turystyki

25.10.2016 r.

Perth w Australii Zachodniej
XXVI MP Opole – bieg na 10 000 m

cords-title-at-todays-race-398222). Cóż,
należy pogratulować rzetelności autorom zapisu.

Kolejne sukcesy na arenach
światowych i narodowych

Podczas XI Halowych Mistrzostw Europy Weteranów, które odbyły się
w Anconie Polacy wywalczyli 36 medali (9+16+11) oraz poprawili 8 rekordów Polski. Pełne zestawienie osią-

W liczącym ponad 2 mln ludzi Perth
dzisiaj dokonano uroczystego otwarcia mistrzostw, w których wystartuje
ponad 4000 sportowców, którzy ukończyli 35 lat (1500 kobiet, 2500 mężczyzn) z 91 państw świata. Najliczniejszą reprezentację zgłosili oczywiście
gospodarze, Australijczycy – 1416,
Wielka Brytania 282 i USA 244 osób.
Polskę reprezentować będzie 57 osób,
co daje nam 15. pozycję pod względem liczebności. Mamy liczniejszą reprezentację aniżeli: Chiny, wszystkie
kraje nadbałtyckie, Czechy, Austria,

XXVI MP Opole – otwarcie. Olimpijczycy G. Patla, U. Kielan, L. Chewińska i J. Trzepizur

Memoriał im. Grzegorza
Duneckiego – G. Patla, M. Krzyżan,
K. Sieklińska i U. Kielan

(Mirosław Łuniewski), crossie na 8 km
(Michał Bernardelli i Robert Celiński),
rzucie ciężarkiem (Mariusz Walczak
i Edward Zwolski). W sumie liczymy
na ponad 40 medali. 30 października, podczas Zgromadzenia Generalnego delegatów World Masters Athletics
głosowana będzie kandydatura Torunia jako Organizatora Halowych Mistrzostw Świata w marcu 2019 r.
W Perth kończy się wiosna. 1 grudnia zacznie się kalendarzowe lato. Jest
ciepło, jak dla nas – temperatury od 20
do nawet 29 stopni.
Podczas MS w Perth 52 naszych reprezentantów wywalczyło aż 55 medali (19+21+15). Wyniki na www.pzwla.pl.

gnięć reprezentantów Polski znajduje
się w wynikach z zawodów.
Do startu w XXVI Mistrzostwach
Polski Weteranów i V Mistrzostwach
Polski Lekarzy zgłosiło się 399 osób,
w tym 79 zawodniczek i 320 zawodników, ostatecznie udział wzięło 349 (69
+ 280) osób, w tym 26 lekarzy (6 + 20).
Mistrzostwa w Opolu stały na bardzo
wysokim poziomie sportowym. Ustanowiono lub poprawiono 64 rekordy:
23 rekordy Polski oraz 41 rekordów
Mistrzostw Polski. W roku 2017 weteranów czekają tradycyjne zawody mistrzowskie w kraju oraz VII Halowe
Mistrzostwa Świata w koreańskim
Daegu (19–25.03.2017) oraz XX Mistrzostwa Europy w duńskim Arhus
(27.07–6.08.2017).
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Szwajcaria, Belgia i Holandia. Nie ma,
z oczywistych powodów, Rosjan. Jutro,
26.10.2016 r. o godzinie 8.00 rozpoczynają się zawody. Mam nadzieję, że będzie to dobre otwarcie – mamy szanse medalowe w chodzie na 5000 m

Zainteresowanych wynikami, kalendarzem imprez na rok 2017 oraz innymi informacjami zapraszam na nasza stronę internetową www.pzwla.pl.
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Dyrektor: Joanna Żukowska-Easton
Zastępca dyrektora: Rafał Piechota
Sekretariat:
tel. 22 244 31 51, faks 22 244 32 47
bm@msport.gov.pl

 Biuro Dyrektora
Generalnego (BG)

Dyrektor: Artur Borys
Zastępca dyrektora: Bożena Pajdała
Sekretariat:
tel. 22 244 31 18, faks 22 244 32 72
bg@msport.gov.pl

 Departament Sportu
Wyczynowego (DSW)

Dyrektor: Urszula Włodarczyk
Zastępca dyrektora: Anna Kuder
Sekretariat:
tel. 22 244 31 46, faks 22 244 32 56
dsw@msport.gov.pl

Dawid Lasek

Z ostatniej chwili:

VIII HMŚ w roku 2019 odbędą się
w Toruniu.

U ministra sportu i turystyki. Od lewej: wiceprezes PZWLA Julian Pełka,
minister Witold Bańka oraz prezes PZWLA Wacław Krankowski

00-082 Warszawa
ul. Senatorska 14
Kancelaria Główna
tel. 22 244 32 28
www.msport.gov.pl
biuroprasowe@msit.gov.pl
kontakt@msport.gov.pl

 Dyrektor Generalny
Alicja Omięcka

■ Janusz Nath

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

 Gabinet Polityczny

Szef gabinetu:
Przemysław Zawistowski
Sekretariat:
tel. 22 244 31 42, faks 22 244 32 55

 Rzecznik Prasowy

Ministra Sportu i Turystyki
Katarzyna Kopeć-Ziemczyk
tel. 22 244 31 11, 22 244 31 61
faks 22 244 32 55
rzecznik@msit.gov.pl
katarzyna.kopec-ziemczyk@msit.gov.pl

 Departament Sportu
dla Wszystkich (DS)

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

 Departament Turystyki

 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 Prawny (DP)

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

 Departament Kontroli
i Nadzoru (DKN)

Dyrektor: Dariusz Rogowski
Sekretariat:
tel. 22 244 31 59, faks 22 244 32 83
dk@msport.gov.pl

 Departament
Ekonomiczno-Finansowy
(DEF)

Dyrektor: Monika Jakóbczyk
Sekretariat:
tel. 22 244 31 39, faks 22 244 32 32
def@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.

ul. Senatorska 12, II p.
Dyrektor:
Joanna Jędrzejewska-Debortoli
Sekretariat:
tel. 22 244 31 72, faks 22 244 71 71
turystyka@msport.gov.pl
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Sukces polskich paraolimpijczyków
Gdy zgasł olimpijski ogień na słynnym stadionie Maracana w Rio de Janeiro, kolejne XV Igrzyska Paraolimpijskie przeszły do historii. Duży sukces
odniosła reprezentacja Polski, zdobywając w sumie 39 medali, w tym 9
złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych.

nosprawnych. W ogólnej klasyfikacji
medalowej wielki sukces odniosła reprezentacja Chin, która wywalczyła
106 złotych medali. Druga w tej klasyfikacji Wielka Brytania – 64 złote krążki. Trzecie miejsce naszego wschodniego sąsiada Ukrainy (41 złotych

łożyciel stowarzyszenia i jego wieloletni
prezes, dr Zenon Jaszczur. – Nasi zawodnicy dołożyli swoją skromną cegiełkę do sukcesu biało-czerwonych. W lekkoatletyce złote medale wywalczyły Ewa
Durska w pchnięciu kulą i Barbara Niewiedział w biegu na 1500 m, srebrne
medale Karolina Kucharczyk w skoku
w dal i Daniel Pek na 1500 m oraz brązowy krążek Barbara Niewiedział na 400
m. Ponadto Krystyna Siemieniecka zdobyła srebrny medal w tenisie stołowym.

Kula kobiet – Ewa Durska
Fot. Kazimierz Żuromski

pijski. Ewa Durska była trzecią reprezentantką Polski, która pobiła w Rio rekord świata. Obok niej rekordzistami
zostali Maciej Lepiato w skoku wzwyż
i Renata Śliwińska w rzucie dyskiem.

Bieg na 1500 m kobiet –
Barbara Niewiedział
Fot. Kazimierz Żuromski
Od lewej: Zenon Jaszczur, Daniel Pek – srebro 1500 m, Kazimierz Żuromski
– trener PKPar. Fot. Kazimierz Żuromski

Medale złote zadecydowały, że Polska
w klasyfikacji medalowej zajęła bardzo dobre 10. miejsce.
– Poziom rywalizacji wzrósł ogromnie,
organizmy zawodników były wykorzystane do bólu – powiedział prezes
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Łukasz Szeliga.
Warto również przypomnieć, że
w Rio startowali najlepsi z najlepszych z rankingów światowych –
4300 zawodników reprezentujących
176 państw ze wszystkich kontynentów. Od Seulu paraolimpiady odbywają się na tych samych obiektach
sportowych co igrzyska olimpijskie.
W Sydney (2000) to był – podobnie
jak w rywalizacji zawodników pełnosprawnych – pełny profesjonalizm.
W Rio pobito setki rekordów świata,
igrzysk paraolimpijskich, rekordów życiowych – co najlepiej świadczy o wysokim poziomie sportowców niepeł-
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medali) to duża niespodzianka. Ukraińcy wyprzedzili Amerykanów, którzy
mieli o jeden złoty medal mniej.
– Wśród 90 zawodników, którzy reprezentowali Polskę w Rio siódemka wywodziła się ze Stowarzyszenia „Sprawni
– Razem”, a byli to sportowcy Międzynarodowej Federacji Sportowej INAS (niepełnosprawni intelektualnie) – mówi zaBieg na 1500 m kobiet. Od
lewej: Ilona Biacsi (HUN) –
srebro, Barbara Niewiedział –
złoto, Ludmiła Danylina (UKR)
– brąz. Fot. Kazimierz Żuromski

Warto dodać, że pozostali zawodnicy „Sprawnych – Razem” spisali się na
miarę swych możliwości. Specjalizująca
się w maratonach Arleta Meloch była 4.
w biegu na 1500 m. Także czwarty na
tym samym dystansie był Rafał Korc.
Sabina Stenka zajęła 5. miejsce na 400
m, a najstarsza w naszej ekipie Dorota
Nowacka miała bardzo silną grupę eliminacyjną i zajęła 4. miejsce, ale sam
start w igrzyskach był dla niej wyróżnieniem i osobistym sukcesem.
Mam zaszczyt kilka słów więcej poświęcić naszym gwiazdom Ewie Durskiej i Barbarze Niewiedział. Ewa zdobyła pierwszy zloty medal dla Polski
w lekkoatletyce, bijąc wynikiem 13,94
m rekord świata. Zawodniczka UKS
Barniów Goleniów dedykowała swój
medal trenerowi Waldemarowi Nowotnemu, który opiekuje się nią od 20
lat. Mistrzyni postanowiła przeznaczyć
swój zloty medal ma licytację, a uzyskane środki przekazać dzieciom z Domu
Dziecka. Piękny gest naszej paraolim-

Kula kobiet. Od lewej:
Anastazja Mysnyk (UKR) –
srebro, Ewa Durska – złoto,
Sabrina Fortune (GBR) – brąz
Fot. Kazimierz Żuromski

Podobnie jak Ewa Durska także Barbara Niewiedział wywalczyła w Rio swój trzeci złoty medal – Ewa
w Sydney i Londynie, Basia na 800 m
w Sydney i na 1500 m w Londynie.
Basia, która od wielu lat specjalizuje się w biegach średnich, a zdobywała
medale na mistrzostwach świata w biegach przełajowych, wystartowała w Rio
także w finale biegu na 400 m. Była na
mecie trzecia, ale brązowy medal okupiła bolesnym upadkiem, miała obtarte ręce, nogi. Jej start w biegu finałowym
na 1500 m stał pod znakiem zapytania.
Ale po tym feralnym biegu rozmawiała
z nocy z córkami, które dodały jej otuchy i siły. Wygrała w pięknym stylu bieg
na 1500 m. Nad drugą na mecie Węgierką Iloną Biancsi uzyskała przewagę blisko 3,5 s. Ten złoty medal zadedykowa-

Bieg na 1500 m mężczyzn –
Daniel Pek
Fot. Kazimierz Żuromski

ła 8l-letniej Martynce, a wcześniej brąz
za 400 m 13-letniej Wiktorii. Obiecała
Wiktorii, że za cztery lata zdobędzie dla
niej w Tokio złoty medal. Dzielna kobieta, na pewno jedna z najlepszych zawodniczek „Sprawnych – Razem” wszech
czasów. Teraz czeka ją bardzo trudne zadanie – szare codzienne dni na treningach, z myślą o starcie na paraolimpiadzie w Tokio i opieką nad córkami. Ale
w życiu i sporcie Basia nigdy się nie poddaje i walczy z determinacją do końca.
Uważnym obserwatorem igrzysk
w Rio był prezes Stowarzyszenia
„Sprawni-Razem” Darek Mosakowski. Pytamy go o największe wrażenie
z paraolimpiady.
– Z racji tego, że najbliższy memu sercu jest tenis stołowy, bo w Ciechanowie zorganizowałem wiele międzynarodowych imprez Federacji INAS, w tym
mistrzostw Europy, wielkie emocje towarzyszyły drużynowemu finałowi kobiet w tenisie stołowym Polska – Chiny.
Podobnie jak na poprzednich igrzyskach paraolimpijskich wielkimi faworytkami były Chinki. W deblu Natalia Partyka z Karoliną Pęk przegrały
z Chinkami. Potem Natalia wygrała z Chinką i doprowadziła do remisu
1:1. O wszystkim decydowała dodatnia gra debiutującej na igrzyskach młodej Karoliny z doświadczoną Chinką –
nr 1 z rankingu światowego. To, co było

mało realne – stało się, ale nie pierwszy
raz w Rio, gdzie przegrywali najwięksi faworyci. Karolina Pęk wygrała swój
mecz życia i walnie przyczyniła się do
złotego medalu polskiego tenisa stołowego, pierwszego w turnieju drużynowym rywalizacji paraolimpijskiej. Dlatego dla mnie Karolina Pęk obok Natalii
Partyki, naszych złotych medalistek
Ewy Durskiej i Barbary Niewiedział,
była jedną z głównych bohaterek nie
tylko polskiej reprezentacji, ale całych
XV Igrzysk Paraolimpijskich Rio 2016,
gdzie o medalach decydowały centymetry i ułamki sekund.
Myśląc już o Tokio mamy w Stowarzyszeniu warunki do dalszego rozwoju, mamy zdolne dzieci i młodzież, nauczycieli wf w większości absolwentów
wyższych uczelni wychowania fizycznego, organizujemy wiele masowych imprez regionalnych i ogólnopolskich i są
realne szanse, że dzięki tym masowym
imprezom sportowym – wychowamy
następców Ewy Durskiej, Barbary Niewiedział, Krystyny Siemienieckiej.
Skoro jestem przy głosie, mam wielką przyjemność i zaszczyt w imieniu całego środowiska „Sprawnych – Razem”
przekazać wyrazy uznania dla działalności Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich, która w tym roku obchodzi piękny jubileusz – dwudziestolecie działalności. Niech to piękne Wasze
przesłanie: „sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego” towarzyszy Waszej
dalszej działalności, masowym imprezom sportowym, na czele z Turniejem
Miast i Gmin, który jest doceniany także w Unii Europejskiej – zakończył prezes Darek Mosakowski.
■ Rozmawiał Witold Kubicki

Finał biegu na 1500 m kategorii T20. Barbara Niewiedział zajęła w nim
pierwsze miejsce, ustawiając nowy rekord paraolimpijski
Źródło: www.polsatsport.pl
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Złote medale
1. Barbara Niewiedział – bieg na 1500 m (kat.
T20)
2. Ewa Durska – pchnięcie kulą (kat. F20)
3. Iwona Podkościelna – wyścig ze startu wspólnego – tandemy (kat. B3)
4. Jakub Tokarz – K-1 200 m (kat. KL1)
5. Maciej Lepiato – skok wzwyż (kat. T44)
6. Maciej Sochal – rzut maczugą (kat. F32)
7. Natalia Partyka (klasa 10), Katarzyna Marszał
(klasa 6), Karolina Pęk (klasa 9) – double klasa
6-10
8. Natalia Partyka – singiel klasa 10 K (klasa 10)
9. Rafał Wilk – jazda indywidualna na czas (kat.
H4)
Srebrne medale
1. Alicja Fiodorow – bieg na 100 m (kat. T47)
2. Alicja Fiodorow – bieg na 200 m (kat. T47)
3. Anna Harkowska – jazda indywidualna na czas
(kat. C4)
4. Anna Harkowska – wyścig ze startu wspólnego
(kat. C5)
5. Bartosz Tyszkowski – pchnięcie kulą (kat. F41)
6. Daniel Pek – bieg na 100 m (kat. T20)
7. Janusz Rokicki – pchnięcie kulą (kat. F57)
8. Karolina Kucharczyk – skok w dal K (kat. T20)
9. Krystyna Siemieniecka – singiel klasa 11 K (klasa 11)
10. Lucyna Kornobys – pchnięcie kulą (kat. F34)
11. Marzena Zięba – +86 kg K (kat. PO)
12. Michał Derus – bieg na 100 m (kat. T47)
13. Michał Nalewajek (kat. A), Dariusz Pender (kat.
A), Jacek Gaworski (kat. B) – floret drużynowo
14. Patryk Chojnowski – singiel klasa 10 M (klasa
10)
15. Rafał Czuper – singiel klasa 2 M (klasa 2)
16. Rafał Wilk – wyścig ze startu wspólnego (kat.
H4)
17. Robert Jachimowicz – rzut dyskiem (kat. F52)
18. Wojciech Makowski – 100 m stylem grzbietowym (kat. S11)
Brązowe medale
1. Adrian Castro – szabla indywidualna (kat. B)
2. Anna Trener-Wierciak – skok w dal (kat. T38)
3. Barbara Niewiedział – bieg na 400 m (kat. T20)
4. Kamila Kubas – K1 200m (kat. KL1)
5. Karolina Pęk – singiel klasa 9 K (klasa 9)
6. Katarzyna Piekart – rzut oszczepem (kat. F46)
7. Lech Stoltman – pchnięcie kulą (kat. F55)
8. Michał Nalewajek (kat. A), Dariusz Pender (kat.
A), Kamil Rząsa (kat. B) – szpada drużynowa
9. Milena Olszewska – łuk klasyczny (kat. ST)
10. Oliwia Jabłońska – 100 m stylem motylkowym
(kat. S10)
11. Patryk Chojnowski (klasa 10), Marcin Skrzynecki (klasa B), Piotr Grudzień – double klasa 9-10
12. Piotr Grudzień – singiel klasa 8 M (klasa 8)
Źródło: https://paralympic.org.pl
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Mistrzostwa Europy
w Piłce Nożnej osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Federacji INAS w Paryżu

Od 1996 r. po mistrzostwach Europy piłkarzy pełnosprawnych tradycyjnie w tym samym kraju rozgrywane są Mistrzostwa Europy
piłkarzy Międzynarodowej Federacji Sportowej INAS. W tym roku
Francja gościła sześć najlepszych drużyn europejskich, a wśród nich
reprezentację Polski – piłkarzy Stowarzyszenia „Sprawni – Razem”.
– Polacy spisali się znakomicie w turnieju rozgrywanym na
stadionach w pobliżu Paryża. W meczu finałowym pokonali gospodarzy mistrzostw Francuzów 3:1 – mówi trener naszej
reprezentacji Sławomir Kamiński. – Dwaj nasi zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne – Paweł Michalski zdobył w turnieju
9 bramek i został „królem” strzelców, a Michał Wierzbicki najlepszym bramkarzem mistrzostw. W drodze po mistrzostwo Europy,
w eliminacjach wygraliśmy ze Szwecją 2:0 i Niemcami 5:0 oraz
zremisowaliśmy z Francją 0:0. W półfinale wysoko pokonaliśmy
Rosjan 9:0, a w wielkim finale Francuzów 3:1. Warto dodać, że
wszyscy nasi zawodnicy w ramach integracji trenują i grają z pełnosprawnymi, większość w ligach okręgowych, a kilku w czwartej lidze z województw małopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego.
Od debiutu w mistrzostwach Europy w Leicester (1996), które
piłkarze Stowarzyszenia „Sprawni-Razem” wygrali, a „dziką kartę”
udziału w turnieju załatwił im Jerzy Maciukiewicz, znany lekkoatleta, reprezentant Polski w latach sześćdziesiątych – do tegorocznych mistrzostw we Francji nasza drużyna jest w europejskiej czołówce, a Ty jesteś zawsze jej trenerem.
– Mistrzostwo Europy zdobyliśmy także w szwedzkiej miejscowości Harnossand (1999). Do mistrzostw w Leicester pomagał
mi przygotować drużynę trener Jerzy Piątkowski, a do Francji
trener Wojciech Grotkowski. Warto może wspomnieć o naszym
największym sukcesie. Dwa lata po mistrzostwach Europy także
w Leicester rozgrywane były mistrzostwa świata INAS, w których
mieliśmy zaszczyt reprezentować Europę. W grupie eliminacyjnej wygraliśmy z Brazylią 3:0, a w finale znów graliśmy z Brazylijczykami i pokonaliśmy ich jeszcze wyżej 4:0.
■ Gratulował sukcesu polskim piłkarzom w mistrzostwach Europy
i rozmawiał Witold Kubicki
Drugi z prawej w I rzędzie Paweł Michalski – 9 bramek,
król strzelców. Trzeci z prawej w II rzędzie Michał
Wierzbicki – najlepszy bramkarz mistrzostw

sport niepełnosprawnych

Amp Futbol Cup 2016
Tłumy kibiców, niesamowita atmosfera i fantastyczna gra biało-czerwonych – tak w skrócie opisać można
tegoroczną, piątą już edycję międzynarodowego turnieju piłkarzy po amputacjach Amp Futbol Cup. Niesieni
głośnym dopingiem Polacy rozgromili reprezentacje Włoch 6:0 i Anglii
5:2, a w finale imprezy dopiero po dogrywce ulegli aktualnym mistrzom
świata Rosjanom 0:1.
– To był świetny, stojący na bardzo wysokim poziomie turniej, dający nam
ogromną dawkę doświadczeń. Chylę czoło przed Rosjanami, nieprzypadkowo są mistrzami świata, jednak
największe uznanie mam dla naszych
reprezentantów. Pniemy się w górę
i obiecuję, że nie będziemy się zatrzymywać – powiedział trener reprezentacji Polski Marek Dragosz.
Na starcie zmagań stanęło sześć reprezentacji. Oprócz Polaków do Warszawy zawitały kadry Anglii, Francji,
Hiszpanii, Rosji i Włoch. Tak silnej obsady nie było jeszcze podczas żadnej
edycji Amp Futbol Cup, dlatego o sukces sportowy wcale nie było łatwo.
Biało-czerwoni rozpoczęli jednak
od mocnego uderzenia. Ich pierwszym rywalem byli Włosi, z którymi do
tej pory Polakom grało się bardzo ciężko. Nasza reprezentacja zagrała jednak koncertowo. Rozstrzelał się polski
„Messi”, czyli Bartosz Łastowski, który czterokrotnie zdołał pokonać bramkarza rywali. Po jednym golu dorzucili
jeszcze Mateusz Kabała i młodziutki Jakub Kożuch. W drugim meczu
grupowym Polacy starli się z mistrzami świata. Rosjanie, którzy są obecnie najlepszym zespołem na świecie,
okazali się za silni dla drużyny Marka
Dragosza i wygrali 3:0. Mimo to Polacy awansowali do półfinału, w którym
trafili na Anglię. Mecz z Wyspiarzami zapowiadał się wyjątkowo ciężko,
tym bardziej że biało-czerwoni mimo
wielu prób jeszcze nigdy nie pokonali
tego rywala, a Anglicy w grupie ograli
mocną Hiszpanię i Francję.
Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i w półfinale Pola-

cy nie dali Anglikom żadnych szans.
Rozpędzeni, zmotywowani i wspierani przez kibiców biało-czerwoni wygrali 5:2 i zapewnili sobie udział w finale Amp Futbol Cup 2016. Po dwa
gole w tym meczu zdobyli Bartosz
Łastowski i Krystian Kapłon, a jeden
dołożył znowu Jakub Kożuch. Warto
wspomnieć, że najstarszy z tych zawodników ma zaledwie 18 lat. Drugi
półfinał nie przyniósł niespodzianki.
Rosjanie postawili kolejny krok w stronę zwycięstwa, pokonując Hiszpanię
1:0. W meczu o 3. miejsce Hiszpanie
znów musieli przełknąć gorycz porażki – po serii rzutów karnych ulegli Anglikom 3:4.
Przed finałem turnieju pokazowy
mecz rozegrały jeszcze drużyny Legia
Champions oraz Reprezentacja Polski
Dziennikarzy. Wśród zawodników Legii można było zobaczyć m.in. Jacka
Bednarza, Zbigniewa Mandziejewicza,
Jacka Cyzio, Sergiusza Wiechowskiego
czy Jacka Kacprzaka, a wśród dziennikarzy Żelisława Żyżyńskiego, Tomasza Zubilewicza i Filipa Surmę. Wszyscy uczestnicy Meczu Gwiazd, którzy
na co dzień pracują z dwunożnymi
zawodnikami, byli pod dużym wrażeniem umiejętności i poziomu gry
ampfutbolistów.
Licznie zgromadzeni, wyposażeni we flagi, szaliki i race kibice czekali jednak na najważniejszy mecz tego
dnia, czyli finałowe starcie Polaków
z Rosją. Zdecydowanym faworytem
wydawali się mistrzowie świata, lecz
biało-czerwoni postawili rywalom
bardzo trudne warunki. W regulaminowym czasie gry, mimo wielu okazji
bramkowych z obu stron, padł bezbramkowy remis i niezbędna była
dogrywka. Niesieni żywiołowym dopingiem Polacy nie zdołali jednak
zwyciężyć. Mimo niesamowicie ambitnej walki zespół Marka Dragosza
przegrał 0:1 i ostatecznie zajął drugie miejsce w turnieju. Królem Strzelców turnieju został Bartosz „Messi”
Łastowski, dla którego finał był jubileuszowym 50. meczem w reprezentacji.

Fantastyczny turniej, superatmosfera, świetna gra i wysoki poziom
sportowy wszystkich drużyn. Cieszę
się, że mogę być częścią tej wspaniałej
drużyny, która na boisku zostawia całe
zdrowie i serce i w każdym meczu walczy aż do ostatniej minuty.
Turniej Stowarzyszenia Amp Futbol dofinansowany był ze środków
m.st. Warszawy, PFRON, Samorządu
Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków
finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Partner Główny Reprezentacji Polski: Ottobock Polska. Partnerzy Turnieju i Reprezentacji Polski:
PZPN, Orto Med Sport, DOSiR Praga
Północ, Advert House, Nutrilite, Mikirad, Clifford Chance, Football Masters,
Fundacja Aniołów Miłosierdzia, Fundacja Piłka jest Piękna. Patronat Medialny: TVP Sport.
Klasyfikacja końcowa Amp Futbol Cup 2016: 1. Rosja, 2. Polska, 3.
Anglia, 4. Hiszpania, 5. Włochy, 6. Francja. Król Strzelców: Bartosz Łastowski
(Polska). Najlepszy piłkarz: Walery Sadowski (Rosja). Najlepszy bramkarz:
Daniel Priami (Włochy). Nagroda Fair
Play: reprezentacja Francji.
Niepełnosprawny Brytyjczyk
bez rąk i stóp zdobył Matterhorn
Niepełnosprawny Brytyjczyk Jamie Andrew jest pierwszą osobą na
świecie z poczwórną amputacją kończyn, która zdobyła jeden z najtrudniejszych alpejskich szczytów – Matterhorn (4478 m) leżący na granicy
Szwajcarii i Włoch.
Andrew jako 30-latek na skutek odmrożenia podczas wspinaczki we Francji, w burzy śnieżnej stracił
obie ręce i stopy. Do wyprawy na Matterhorn przygotowywał się pięć lat.
Wszedł na wierzchołek razem z dwoma przewodnikami.
– Ostatnie metry wspinaczki w porównaniu z długim procesem rehabilitacji
i przygotowaniami do tej wyprawy,
były już naprawdę łatwe – powiedział
Jamie Andrew.
Skalno-lodowa piramida Matterhornu została zdobyta po raz
pierwszy 14 lipca 1865 r. przez siedmioosobowy zespół Brytyjczyka
Edwarda Whympera.
Informacje przygotował: Jerzy Jakobsche
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Zdrowy i sprawny III wiek
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w województwie
lubelskim w ramach realizacji programu aktywności fizycznej
oprócz działań na rzecz dzieci, młodzieży prowadzi na szeroko
zakrojoną skalę zajęcia dla osób Trzeciego Wieku – 55 +.
TKKF dokonał analizy potrzeb społeczeństwa wieku 55+, które z dużą odpowiedzialnością wprowadził do programu aktywizacji ruchowej osób III
wieku. To, co dla nas wysuwa się na
pierwszy plan, to stworzenie atrakcyjnego programu, który uwzględnia
wszystkie potrzeby zgłoszone przez
osoby starsze podczas prowadzonej
anonimowej ankiety. Program ten stał
się systematyczną rehabilitacją.

mieć jako najlepszą formę darmowej rehabilitacji,
■ na obszarze województwa lubelskiego większość społeczeństwa
to osoby w wieku poprodukcyjnym (aktualnie osoby starsze to
12% społeczeństwa, a na podstawie prowadzonych badań przewiduje się, że w 2050 r. osoby starsze
stanowić będą 21% społeczeństwa),

Pilates

Potrzeby wskazujące na konieczność działania na rzecz osób III wieku uwidaczniają się w:
■ niewystarczającej liczbie grupowych form systematycznej aktywności ruchowej dla starzejącego
się społeczeństwa, dla osób z nadwagą (napływające zapytania telefoniczne, e-mailowe o możliwościach uczestnictwa w takich
formach ruchowych),
■ braku systematycznej rehabilitacji
zwłaszcza u osób nisko uposażonych, gdzie rekreację należy rozu-
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■ niewystarczającej świadomości
i braku podstawowych umiejętności radzenia sobie i służenia innym
oraz niewystarczającej reakcji społeczeństwa w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
■ zbyt małej w stosunku do potrzeb
integracji międzypokoleniowej –
brak wzajemnych pozytywnych
relacji pomiędzy młodym pokoleniem a osobami starszymi (przekaz doświadczeń życiowych dla
młodego pokolenia),
■ niewystarczającym zaangażowa-

niu w pracę wolontariacką zarówno starszych, jak i młodych,
■ niski status materialny uczestników powoduje trudności z dostępem do lekarzy różnych
specjalności, brak możliwości indywidualnych zajęć z instruktorami oraz dostępu do obiektów
sportowych (hale, świetlice rekreacyjne, pływalnie).
Naszą działalność na rzecz szerokiej promocji aktywności fizycznej realizujemy pod hasłem „TKKF – edukuje
– zapobiega – leczy i rehabilituje”.

Zajęcia ruchowe

Ośrodki III Wieku TKKF w województwie lubelskim (Biała Podlaska, Zamość, Chełm) skupiają ponad 200
osób w przedziale wiekowym 55-80
lat, bez względu na miejsce zamieszkania, płeć ze szczególnym podkreśleniem uczestnictwa osób o niskim
statusie materialnym (osoby dorosłe
pracujące i nieaktywne zawodowo,
emeryci, renciści, osoby samotne).
Prowadzimy systematyczne zajęcia ruchowe w Ośrodkach Terapii Ruchowej III wieku, dążymy do poprawy sprawności fizycznej uczestników
oraz wykształcenia u nich nawyków
systematycznych ćwiczeń fizycznych,
które stanowią wstępną formę rehabilitacji, zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na
zdrowie. Dzięki ćwiczeniom ruchowym uczestnicy programu zachowują
sprawność fizyczną i samowystarczalność do późnej starości.
Niezwykle pożyteczne rezultaty w zakresie integracji, zdrowia
i sprawności osiągamy poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych czy spotkań
edukacyjnych z lekarzami różnych
specjalności (psycholodzy, ortopedzi,
kardiolodzy, dietetycy).
Do tych form działania zapraszamy również młodzież szkolną, akademicką i pracującą. Wspólne ich uczestnictwo w spotkaniach ze starszymi
umożliwia osobom 55+ czerpanie od

klu zajęć poprzez prowadzone testy
sprawności fizycznej, badania kontrolne czy informacje uzyskiwane zarówno bezpośrednio od lekarzy, jak i samych zainteresowanych.
Kadra prowadząca zajęcia posiada specjalistyczne wyszkolenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
w prowadzonych dyscyplinach, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.

Zumba

młodych energii życia, entuzjazmu
i zapału do działania, młodym natomiast pozwala na nabycie doświadczenia życiowego od starszych. Poprzez wspólne zajęcia i spotkania
staramy się szeroko promować pozytywny wizerunku osób starszych,
zwiększać świadomość i wpajamy nawyk pozytywnych relacji międzypokoleniowych, wyrażających się wzajemnym szacunkiem, akceptacją,
tolerancją.

Formy aktywności
fizycznej

Systematyczne zajęcia zapewniają
uczestnikom szeroki wachlarz atrakcyjnych form aktywności fizycznej.
Odpowiedni ładunek energii, poprawę wydolności i sprawności fizycznej oraz psychofizycznej nabywają
w sekcjach ćwiczebnych. W każdym
dniu tygodnia mają możliwość wyboru dowolnej dyscypliny lub udział
we wszystkich proponowanych formach:
■ gimnastyka w wodzie,
■ ćwiczenia koncentrująco-relaksujące joga,
■ gimnastyka usprawniająca,
■ taniec,
■ Nordic Walking,
■ Zumba/Pilates.
Udział w sekcjach ćwiczebnych
zobowiązuje uczestników do systematycznych, kontrolnych badań u lekarzy rodzinnych lub specjalistów. Pilnują tego instruktorzy prowadzący
zajęcia, bardzo zaangażowani w swoją pracę, odpowiedzialni za osiągnięcie założonych celów w działaniu i wy-

Naszą działalność na
rzecz szerokiej promocji
aktywności fizycznej
realizujemy pod hasłem
„TKKF – edukuje –
zapobiega – leczy
i rehabilituje”.
pracowanie efektów, które co roku
są zauważalne po zakończonym cy-

Efekty pracy

Program aktywności ruchowej osób
wieku 55+ realizowany jest z wykorzystaniem obiektów sportowych zamkniętych i otwartych oraz terenów
zielonych (pływalnie, hale sportowe,
obiekty Orlik, parki, obszary leśne).
Wizytacje zajęć, kontrolne testy
sprawności fizycznej oraz prowadzone dyskusje pozwalają nam na
stwierdzenie, że czas nie został stracony i obfitował w zauważalne efekty naszej pracy, które osiągaliśmy
i osiągamy:
■ systematyczne zajęcia ruchowe w grupach, spotkania i impre-

Nordic Walking
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niem. Współpraca z tymi grupami wiekowymi jest dla nas niezwykle owocna, wykazująca nabywanie aktywnej
postawy obywatelskiej poprzez sport.
Szkolenia dla uczestników w zakresie
wolontariatu umożliwiają pozyskanie
ich do bezterminowej współpracy na
rzecz społeczności lokalnej, promującej zdrowie, wychowanie, integrację
społeczną, kulturę i sport.
Wolontariat młodzieżowy i 55+ to
nieoceniona pomoc w realizacji zadań
i promowaniu aktywności fizycznej
społeczeństwa. Utrzymując ciągłość
w edukacji do wolontariatu, współpracujemy już z młodzieżą gimnazjalną, młodzieżą ze szkół średnich, akademicką i pracującą – z szeroką integracją
z wolontariuszami naszych Ośrodków
Terapii Ruchowej III wieku. Młodzi zdo-

■

■

■
■

zy tworzą pozytywny wizerunek
osób starszych, zapewniają wzajemny szacunek i akceptację,
udostępnienie grupowej formy
bezpłatnej rehabilitacji to gwarancja na systematyczną aktywność
ruchową,
uczestnictwo w imprezach integracyjnych umożliwia nabycie
doświadczeń życiowych od dorosłych i czerpanie od młodych
energii życia, entuzjazmu i zapału
do działania,
pozyskiwanie wolontariuszy do
długoterminowej współpracy na
rzecz społeczności,
powszechny dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych,
zwłaszcza dla osób o niskim statusie materialnym.

Promocja wolontariatu

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej we wszystkich działaniach podejmuje szeroką promocję wolontariatu pokoleniowego. Łączymy młodych
z energią i starszych z doświadcze-

bywają doświadczenie i nowe kompetencje, a my podtrzymujemy słabnące
więzi międzypokoleniowe.

***

Społeczność III wieku to wielki potencjał życiowych spraw, które służą nam
w nakreślaniu kierunków naszej działalności, obejmującej sprawność fizyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Realizacja wszystkich podejmowanych działań na rzecz aktywności fizycznej społeczeństwa możliwa jest
dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz samorządów terytorialnych,
które wykazują wielką troskę o zdrowie
i sprawność fizyczną pokoleń.
■ Wiesława Saganek
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„Dopingowe” zmiany w ustawie o sporcie
właściwą instytucją do stanowienia
i realizacji reguł dyscyplinarnych. Dotychczas postępowania w różny sposób były procedowane i rozstrzygane
przez Polskie Związki Sportowe – powiedział Jarosław Szlachetka.
Dodał też, że konieczne było również dokonanie aktualizacji definicji dopingu w sporcie zgodnie z najbardziej aktualną definicją zawartą
w Światowym Kodeksie Antydopingowym. W nowych zapisach znalazło
się także uznanie za czyn dopingowy
współpracę sportowca z osobami,
które wcześniej za doping zostały zawieszone lub skazane, w tym z trenerem czy osobą z personelu pomocniczego.
Brak dostosowania polskiego prawa i zgodności z obowiązującymi regułami określanymi przez WADA
mógłby skutkować zawieszeniem
m.in. akredytacji krajowego laboratorium antydopingowego.

– Poprawki zapewniają ochronę podstawowego prawa sportowców-zawodników do uczestniczenia w sporcie wolnym od dopingu, a tym
samym promują zdrowie, uczciwość
i równość sportowców w kraju i zagranicą – dodał poseł.
To nie koniec zmian w ustawie
o sporcie. Posłowie przegłosowali także zwiększenie nagród pieniężnych za
wybitne osiągnięcia sportowe, m.in.
dla medalistów igrzysk olimpijskich,
paraolimpijskich i mistrzostw świata głuchych. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi
kwota 2300 zł. Dotychczas wysokość
nagrody nie mogła przekroczyć jej
14-krotności. Zgodnie z nowelizacją
ma być to 35-krotność tej sumy. Oznacza to, że maksymalna wysokość nagrody pieniężnej przyznanej przez
ministra sportu i turystyki wybitnym
sportowcom wzrośnie z 32 200 zł do
80 500 zł.

Europejski Tydzień Sportu

Aktywizacja sportowa Europejczyków to ważne zadanie. Badania eurobarometru wykazują, że 59% mieszkańców
Starego Kontynentu nie uprawia sportu lub uprawia go rzadko. Wyniki badania dotyczące naszego kraju są alarmujące. W 2015 r. odsetek Polaków w wieku
15–69 lat spełniających kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące aktywności fizycznej podejmowanej
w czasie wolnym wyniósł 15,5%. Wyniki pokazują, że prawie połowa Polaków
w wieku powyżej 15 lat w ciągu siedmiu
dni poprzedzających badanie nie zadeklarowało żadnego spaceru ani w celach
rekreacyjnych, ani w podróżowaniu do
pracy lub sklepu.
– Uprawiałem piłkę nożną jako dziecko. Doświadczenie na boisku zaowocowało rozwinięciem kariery sportowej. Zostałem sprinterem. Gdybym
nie zaczął przygody ze sportem jako
młody chłopiec, pewnie nikt nie odkryłby we mnie talentu do biegania –
powiedział minister Witold Bańka.

Dostosowanie polskich przepisów
do Światowego Kodeksu Antydopingowego to zdaniem posła Jarosława
Szlachetki (PiS), sprawozdawcy sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki jeden z powodów zmian
w ustawie o polskim sporcie. Sejm
przegłosował dwie poprawki w części
dotyczącej zwalczania dopingu.
– Zmiany w ustawie są ważnym krokiem, jeśli chodzi o skuteczną walkę z dopingiem – podkreślił Jarosław
Szlachetka.
Poprawki, a następnie cała ustawa
po przyjętych zmianach zostały przegłosowane bezwzględną większością.
– Nowelizacja ma na celu uporządkowanie i uregulowanie krajowych
rozwiązań w zakresie stanowienia
i realizacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie w sposób zgodny z zasadami Światowego
Kodeksu Antydopingowego. Komisja
do Zwalczania Dopingu w Sporcie jest

9 września na warszawskiej legii
odbyła się inauguracja Europejskiego
Tygodnia Sportu oraz projektu „Akademie Klasy Ekstra”. W imprezie wziął
udział szef resortu sportu i turystyki
Witold Bańka oraz znakomici sportowcy: brązowe medalistki olimpijskie
w pięcioboju nowoczesnym Oktawia
Nowacka (Rio de Janeiro) oraz w żeglarstwie Zofia Klepacka (Londyn
2012), a także srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata w piłce ręcznej Artur Siódmiak.
Koordynatorem Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce było Ministerstwo Sportu i Turystyki, a wzięło
w nim udział ponad 6000 podmiotów
ze wszystkich szesnastu województw.
Startowało ponad 100 tys. osób.
Wśród zgłoszonych pomysłów można było znaleźć m.in. turnieje piłkar-

skie, koszykarskie, siatkarskie i tenisowe, a także rajdy rowerowe, tenisowe,
zawody lekkoatletyczne i fitness.
Hasło Europejskiego Tygodnia
Sportu to #BeActive. Projekt ma za
zadanie zaangażować, uświadamiać
i inspirować mieszkańców Europy do
podejmowania aktywności fizycznej
w życiu codziennym.
Inauguracja Europejskiego
Tygodnia Sportu na bocznym
boisku Legii Warszawa
Fot. Jerzy Jakobsche
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Igrzyska
olimpijskie

w Rio de Janeiro
Polacy wywalczyli w igrzyskach
olimpijskich w Rio de Janeiro 11
medali: dwa złote, dwa srebrne i siedem brązowych. Mistrzyniami olimpijskimi zostały Anita Włodarczyk
w rzucie młotem oraz dwójka wioślarek w konkurencji dwójek podwójnych – Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj.
W dotychczasowych startach
w letnich igrzyskach olimpijskich
biało-czerwoni wywalczyli 282 krążki: 66 złotych, 85 srebrnych i 131
brązowych.
Kolejne letnie igrzyska olimpijskie (w 2020 r.) zorganizuje po raz
drugi stolica Japonii – Tokio, które
było gospodarzem imprezy w 1964 r.

Mistrzostwa
Świata Dzieci
z Domów Dziecka

Reprezentacja Polski zdobyła
brązowy medal Mistrzostw Świata
Dzieci z Domów Dziecka. Minister
sportu i turystyki Witold Bańka,
który objął imprezę honorowym
patronatem, kibicował na stadionie Legii Warszawa od pierwszego gwizdka aż po emocjonujące strzały karne, w których polski

Źródło: www.msport.gov.pl
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Narodowy Dzień Badmintona
Zorganizowany 10 września Narodowy Dzień Badmintona na PGE Narodowym w Warszawie przyciągnął
ponad 15 tys. osób. We wspaniałej
sportowej atmosferze na 51 kortach
na płycie głównej stadionu przez cały
dzień toczyły się gry i aktywności badmintonowe.
Po raz pierwszy w historii tak liczna grupa Polaków czynnie uprawiała
w tym samym czasie sport na płycie
PGE Narodowego. Już po 10:00 rozpoczął się turniej amatorów i seniorów. Pół godziny później oblężenie
przeżył punkt rejestracji do rywalizacji
w Pucharze Dzieci, który poprowadziła trójka olimpijczyków – Robert Mateusiak, Nadieżda Zięba i Przemysław Wacha.
Łącznie ponad 2300 osób w każdym wieku skorzystało z szansy zagrania w badmintona w wyjątkowej
scenerii, którą zapewnił PGE Narodowy. Zainteresowanie było tak duże, że
wielu uczestników odbijało lotkę poza
strefami kortów, które szczelnie wypełniły płytę stadionu.
Na korcie centralnym jako pierwsi
umiejętności zaprezentowali olimpijczyk Adrian Dziółko i najlepszy polski para-badmintonista Bartłomiej
Mróz. Po mikście międzypokoleniowym polscy zawodnicy i zawodniczki otrzymali oficjalne podziękowania
za występ na Igrzyskach Olimpijskich
w Rio. Sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Andrzej Dera wręczył
Robertowi Mateusiakowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne osiągnięcia na polu sportu.

Nadieżda Zięba i Przemysław Wacha
zostali uhonorowani Złotymi Krzyżami Zasługi.
W Narodowym Dniu Badmintona wzięły też czynny udział polskie
gwiazdy sportu, m.in. Piotr Małachowski, Aleksandra Socha, Robert
Korzeniowski, Artur Siódmiak i Witold Roman. Dwaj ostatni poprowadzili aukcję charytatywną, z której dochód w całości został przeznaczony na
cele Stowarzyszenia rodzin poległych
żołnierzy „Pamięć i przyszłość”.
Nie mogło zabraknąć też bezprecedensowej oprawy wizualnej. Na tle
10-metrowych płomieni Władimir
Iwanow i Iwan Sozonow odtańczyli hakę po triumfie w meczu pokazowym z polskim deblem Przemysław
Wacha – Adam Cwalina. Rosyjskie
gwiazdy badmintona wyraziły wielki
podziw dla rozmachu, z jakim zaplanowany i zrealizowany został Narodowy Dzień Badmintona.
W rywalizacji o Puchar Polski zwycięstwo odniosła drużyna UKS Hubal
Białystok, która 3-0 pokonała aktualnego mistrza kraju SKB Litpol-Malow
Suwałki. Puchar Polski i mecz gwiazd
pokazała telewizja TVP Sport HD.
– Tak wielki sukces sobotniego wydarzenia powoduje to, że myślimy o kolejnej edycji Narodowego Dnia Badmintona. Mamy już przygotowane
spektakularne niespodzianki. Impreza jest przyczynkiem do upowszechniania tej pięknej dyscypliny i do aktywizowania sportowego Polaków
– powiedział prezes Polskiego Związku Badmintona Marek Krajewski.

bramkarz został bohaterem, broniąc skutecznie dwa strzały rywala z Węgier. Złoty medal zdobyli Rosjanie, natomiast
srebrny Francuzi.
Organizatorzy turnieju Hope for Mundial podziękowali ministrowi Witoldowi Bańce za zaangażowanie i pomoc
w przygotowaniu imprezy.
– Uważam, że to fantastyczna idea. Być dziś tutaj, widzieć tę
niesamowitą rywalizację i być świadkiem tych emocji to dla
mnie zaszczyt – powiedział szef resortu sportu i turystyki.

Polskie szachistki drugie na świecie
Polki po wygranej w ostatniej rundzie z Węgierkami 3,5:0,5 zdobyły
w Baku srebrny medal 42. Olimpiady
Szachowej, gromadząc 17 pkt. Triumfowały Chinki (20 pkt.) przed Ukrainkami (17 pkt.). To pierwszy taki sukces
kobiecej drużyny w tej imprezie. Z kolei Polacy pokonali Hiszpanię 3:1 i z 16
pkt. zajęli wysokie siódme miejsce.
W dotychczasowych startach szachistki dwukrotnie zdobyły brązowe
medale – w 1980 r. w La Valetcie (Hanna Ereńska-Radzewska, Grażyna Szmacińska, Małgorzata Wiese, Agnieszka
Brustman) i w 2002 r. w Bledzie (Iweta
Radziewicz, Joanna Dworakowska, Monika Soćko, Beata Kądziołka).
W meczu 13. rundy z Węgierkami
partie wygrały Jolanta Zawadzka, Mariola Woźniak (obie KSz Polonia Wrocław), Klaudia Kulon (MKS MDK Trzcianka), a remis na pierwszej szachownicy
uzyskała Monika Soćko (KSz HETMAN
Katowice). W drużynie trenera Marka
Matlaka grała także Karina Szczepkowska-Horowska (MKSz Rybnik).
W meczu z Hiszpanią partie wygrali Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn) i Mateusz Bartel (KSz Polonia
Wrocław), który przypieczętował sukces po najdłużej trwającym pojedynku. Remisami zakończyły się gry Jana

Krzysztofa Dudy (MKS MOS Wieliczka)
i Dariusza Świercza (KSz Polonia Wrocław). W turnieju występował także
Kacper Piorun (KSz Stilon Gorzów).
Najlepszy w rywalizacji open okazał się zespół USA przed Ukrainą (po
20 pkt.) i Rosją (18 pkt.). Siódma lokata drużyny prowadzonej przez Bartosza Soćkę to wyrównanie najlepszego
osiągnięcia w historii startów Polaków
w powojennych olimpiadach.
Przed wojną biało-czerwoni zaliczali się do ścisłej światowej czołówki,
zdobywając sześć olimpijskich medali:
złoty w Hamburgu 1930 (Akiba Rubinstein, Ksawery Tartakower, Dawid Przepiórka, Kazimierz Makarczyk, Paulin
Frydman), srebrne w Pradze 1931 (Rubinstein, Tartakower, Przepiórka, Makarczyk, Frydman) i Buenos Aires 1939
(Ksawery Tartakower, Mieczysław Najdorf, Frydman, Teodor Regedziński,
Franciszek Sulik) oraz brązowe w Hadze 1928 (Kazimierz Makarczyk, Paulin
Frydman, Teodor Regedziński, Mieczysław Chwojnik, Abram Blass), Warszawie 1935 (Tartakower, Frydman, Najdorf, Henryk Friedman, Makarczyk)
i Sztokholmie 1937 (Tartakower, Najdorf, Frydman, Izaak Appel, Regedziński).
W poprzedniej olimpiadzie w Tromsoe (przed dwoma laty) Polki były siód-

Sukcesy polskich sumoków
Michał Luto (UKS Niedźwiadek
Warszawa) zdobył w stolicy Mongolii
Ułan Bator srebrny medal mistrzostw
świata seniorów w sumo w wadze 115
kg. Brązowy wywalczyła w kategorii
80 kg Olimpia Robakowska (Towarzystwo Atletyczne Rozum Krotoszyn).
Juniorom przypadły cztery krążki – jeden srebrny i trzy brązowe.
Wicemistrzynią świata w 75 kg została Magda Skrajnowska (KS Oni Lublin). Na najniższym stopniu podium

stanęli: Wiktoria Maćkowiak (LKS Spartakus Pyrzyce) – powyżej 75 kg, Karol
Stasiewicz – 80 kg oraz drużyna: Stasiewicz, Karol Koenig (UKS Sorga Zamość)
i Bartosz Wojciechowski (UKS Samson
Kobylin).
Polska w Ułan Bator odniosła także
sukces organizacyjny. Prezes Polskiego
Związku Sumo i zarazem szef europejskiej federacji tej dyscypliny sportu Dariusz Rozum wybrany został na wiceprezydenta Światowej Federacji Sumo.

me, a Polacy sklasyfikowani zostali na
15. miejscu.
Indywidualnie znakomite wyniki
w Baku uzyskały Szczepkowska-Horowska, która na trzeciej szachownicy wywalczyła srebrny medal (6,5 pkt.
z 8 partii). Brąz na czwartej przypadł
Klaudii Kulon (9 z 11). Rewelacyjnie
grała w Baku 18-letnia Mariola Woźniak, która wygrała wszystkie sześć
partii. Indywidualne klasyfikacje obejmują jednak tych, którzy rozegrali ponad 60% gier.
Podporą męskiego zespołu był
Radosław Wojtaszek, sklasyfikowany
na piątym miejscu na pierwszej szachownicy (7,5 z 10).
Klasyfikacja końcowa
Turniej open (176 zespołów): 1. USA
(20 pkt. w 13 rundach), 2. Ukraina (20
pkt.), 3. Rosja (18 pkt.), 4. Indie (16 pkt.),
5. Norwegia (16 pkt.), 6. Turcja (16 pkt.),
7. Polska (16 pkt.), 8. Francja (16 pkt.), 9.
Anglia (16 pkt.), 10. Peru (16 pkt.)
Turniej kobiet (137 zespołów): 1.
Chiny (20 pkt.), 2. Polska (17 pkt.), 3.
Ukraina (17 pkt.), 4. Rosja (16 pkt.), 5.
Indie (16 pkt.), 6. USA (16 pkt.), 7. Wietnam (16 pkt.), 8. Azerbejdżan (16 pkt.),
9. Izrael (16 pkt.), 10. Gruzja (15 pkt.)

Mistrzostwa Europy
juniorów w skokach
do wody

Reprezentantka Polski, trenująca
w ZKS Stal Rzeszów Kaja Skrzek została w Rijece dwukrotną Mistrzynią
Europy Juniorek w skokach do wody
z trampoliny jednometrowej oraz
trzymetrowej. W pierwszej konkurencji zdystansowała Rosjankę Jekatierinę Nekrasową i Szwajcarkę Michelle
Heimberg, natomiast w drugiej Heimberg i Niemkę Christinę Wassen.
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Już 111 Gwiazd we Władysławowie

Dzień Dziennikarza Sportowego

Narciarze Wojciech Fortuna i Bronisław Czech, szybownik Sebastian
Kawa, mistrz w jeździe quadem w rajdach terenowych Rafał Sonik, piłkarz
ręczny Karol Bielecki i dziennikarz
Sportowy Bohdan Tomaszewski – to
kolejni mistrzowie mający trwałe miejsce w Alei Gwiazd we Władysławowie.
Gwiazdy z nazwiskami wyróżnionych odsłonięte zostały w pobliżu
miejscowego Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich. Ich liczba w Alei Gwiazd
Sportu wzrosła do stu jedenastu.
– To dla mnie wielka radość, być uhonorowanym w ten sposób. Bardzo
dobrze, że ktoś sobie o mnie przypomniał. O mnie to może zbyt wiele powiedziane, ale że Bronek Czech
nie miał dotychczas swojej gwiazdy to
lekkie niedopatrzenie. Zresztą lepiej
późno niż wcale. Zawsze traktowałem
Władysławowo jako najpiękniejsze
miejsce na ziemi. Jestem szczęśliwy,
że mogłem tu przyjechać po prawie
40-letniej nieobecności – powiedział
mistrz olimpijski w skokach narciarskich z Sapporo Wojciech Fortuna.
Legendarny skoczek uhonorowany
został poprzednio w Alei Dębów w Kiermusach, w gminie Tykocin oraz w Alei
Słynnych Sportowców w Dziwnowie.
34-letni Karol Bielecki, grający
na pozycji lewego rozgrywającego to
srebrny medalista mistrzostw świata w 2007 r. i brązowy dwa lata później. Występował w drużynie Vive Targi Kielce, niemieckich SC Magdeburg
i Rhein-Neckar-Loewen, będąc gwiazdą tych zespołów, wielokrotnie przesądzał o losach spotkań. 7 lutego 2012 r.
podpisał trzyletni kontrakt z kielecką
drużyną, a we wrześniu 2014 r. przedłużył go na kolejne dwa lata.
29 maja 2016 r. razem z kolegami
był autorem historycznego triumfu
Vive Tauronu Kielce. Zostali triumfatorami Ligi Mistrzów, pokonując w Kolonii węgierski MVM Veszprem, po dogrywce odnosząc największy sukces
w polskiej klubowej piłce ręcznej.
Bronisław Czech, najwybitniejszy obok Stanisława Marusarza polski narciarz okresu przedwojenne-

2 lipca po raz 22. obchodzony był
na całym świecie Dzień Dziennikarza
Sportowego. Życzenia całemu środowisku złożyli minister sportu i turystyki Witold Bańka oraz prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej
Kraśnicki.
Święto zostało ustanowione na
kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (AIPS)
w Manchesterze w 1994 r., aby w ten
sposób upamiętnić powstanie tej
organizacji, co miało miejsce podczas Igrzysk VIII Olimpiady w Paryżu
w 1924 r. Dziś AIPS jest jedyną organizacją dziennikarzy sportowych uznawaną przez Międzynarodowy Komitet
Olimpijski. Zrzesza w 160 krajach ponad 35-tysięczną rzeszę dziennikarzy
relacjonujących wydarzenia sportowe w prasie, radiu, telewizji i mediach
elektronicznych oraz fotoreporterów.
2 lipca święto obchodzą ci, dzięki
którym sport i świat sportowców staje się bliższy kibicom. Sport to rywalizacja, walka o zwycięstwa, łzy wzruszenia, duma, silne emocje. Nic tak
nie jednoczy ludzi jak sukces sportowca, nic tak mocno nie wzrusza jak widok walczącego rodaka z orzełkiem na
piersi. To ich triumfy są doskonałym
fundamentem budowy naszej wspólnoty i lekcji patriotyzmu, a dziennikarze sportowi codziennie swoją rzetelną
pracą pokazują nam piękno współzawodnictwa – napisał w liście do
dziennikarzy sportowych szef resortu
sportu i turystyki.
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go, trzykrotny olimpijczyk, ratownik,
instruktor narciarski, pilot i instruktor szybowcowy zamordowany został
w wieku 36 lat w niemieckim obozie
śmierci Auschwitz.
Najlepszy wynik w igrzyskach uzyskał w drugim starcie w Lake Placid
w 1932 r., plasując się na 7. miejscu
w kombinacji norweskiej. Identyczna
lokata przypadła mu cztery lata później
w Garmisch-Partenkirchen w sztafecie
4x10 km. W mistrzostwach świata w Zakopanem w 1929 r. był o krok od zdobycia medalu w kombinacji norweskiej,
plasując się na 4. miejscu. W bogatej karierze 24 razy wywalczył mistrzostwo
Polski w konkurencjach narciarskich.
Wojciech Fortuna sprawił w 1972 r.
w japońskim Sapporo ogromną niespodziankę, triumfując w konkursie
skoków na dużym obiekcie i realizując
marzenia wielu pokoleń entuzjastów
narciarstwa. Miał wtedy 19 lat. W kolekcji ma trzy medale mistrzostw Polski (złoty i dwa brązowe). Dziadek sportowca, ojciec matki Barbary, kapitan
Wojska Polskiego Wacław Krzemiński zamordowany został przez NKWD
w Miednoje. Skoczek jest autorem kilku
książek m.in. „Prawda o Sapporo”, „Skok
do piekła” oraz „Szczęście w powietrzu”.
43-letni Sebastian Kawa to najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii i żeglarz. Wywalczył
dziesięć tytułów mistrza świata w konkurencjach szybowcowych. Jest także wielokrotnym rekordzistą globu.
W początkach kariery sportowej uprawiał żeglarstwo, startując w klasach
Cadet, Optymist i 420. Znaczną część
sukcesów odniósł, startując na szybowcach polskiej konstrukcji (PW-5,
Bravo i ZSD-56-2 Diana). Członek Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, z zawodu
jest lekarzem ginekologiem.
– Przygoda mojego syna, który rósł jako
dziecko nieśmiałe, z wielkim sportem
rozpoczęła się, tak uważamy w rodzinie,
w momencie kiedy w mistrzostwach
żeglarskich w W. Brytanii uhonorowany
został srebrnym pucharem, ufundowanym przez księżniczkę Dianę za hart ducha. Może wpływ na jego sportową pa-

sję miały opowieści rodzinne o dziadku
Jędrzeju, w którego ogrodzie na początku I wojny światowej znajdował się
balon obserwacyjny. Sebastian korzystał z moich doświadczeń szybowniczych, a jak widać był bardzo pojętnym
uczniem, bo od 2003 r. wygrał większość zawodów wielkiej rangi – powiedział Tomasz Kawa.
Sebastian Sonik (50 lat) jest kierowcą rajdowym specjalizującym się
w jeździe na quadach, w rajdach terenowych. W 2003 r. zadebiutował jako
pierwszy Polak w Rajdzie Dakar i zajął w klasyfikacji generalnej 3. miejsce.
Dziesięć lat później ponownie uplasował się w tym najtrudniejszym rajdzie
na świecie na 3. pozycji. W 2014 r. był
drugi, a w 2015 r. pierwszy. Cztery razy
przypadł mu Puchar Świata Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA).
Zmarły 27 lutego 2015 r. w wieku 93 lat Bohdan Tomaszewski to legendarny komentator i dziennikarz
radia i telewizji, który tak jak nikt inny
potrafił w mistrzowski sposób oddać
istotę widowiska sportowego. Pielęgnował kulturę słowa i obyczaje najwyższej, przedwojennej próby.
Urodził się 10 sierpnia 1921 r.
w Warszawie. W młodości próbował
sił w różnych dyscyplinach sportu, ale
sukcesy odnosił w tenisie. Jego dobrze zapowiadającą się karierę przerwała wojna. Uczestniczył w Powstaniu
Warszawskim, a w 1946 r. w „Kurierze Szczecińskim” rozpoczął przygodę
z dziennikarstwem. W kolejnych latach,
po powrocie do stolicy, publikował
na łamach „Wieczoru” i „Expressu Wieczornego”. Współpracował też m.in.
z „Przeglądem Kulturalnym” i „Kulturą”.
Przez ponad 50 lat był związany
z Polskim Radiem. Relacjonował przebieg 12 letnich i zimowych igrzysk.
Jeszcze przed rokiem komentował
w telewizji mecze tenisowe. Pisał też
książki, tworzył scenariusze filmowe.
Do popularyzacji tenisa przyczynił się,
organizując w Warszawie od 1968 r.
turniej dla młodzieży, w którym startowały m.in. siostry Agnieszka i Urszula Radwańskie.

Minister Witold Bańka wyraził przekonanie, że zawód dziennikarza sportowego nie może być uprawiany przez
każdego. Według niego dziennikarzem
sportowym trzeba się urodzić, trzeba
podchodzić profesjonalnie i z wielkim
sercem do pracy, trzeba po prostu kochać sport. Życzył sukcesów zawodowych i niegasnącej pasji sportowej.
Cieszymy się, że żurnaliści dzielą z nami troskę o wysoki poziom występów biało-czerwonych na kolejnych
igrzyskach olimpijskich. Wierzymy, że
tak jak my chcą być z naszymi reprezentantami na dobre i na złe – napisał w posłaniu do dziennikarzy prezes
Andrzej Kraśnicki.
Korzystając z okazji, złożył im życzenia długich lat aktywnej pracy zawodowej, pełni zdrowia i wielu sukcesów w życiu prywatnym. Szczególnie
nisko kłaniam się nestorom Waszego środowiska oraz wciąż jeszcze nielicznym paniom, które postanowiły także z wielką pasją i zaangażowaniem poświęcić się temu
niełatwemu zawodowi – dodał szef PKOl.
Andrzej Kraśnicki wyraził przekonanie, że PKOl będzie postrzegany
przez dziennikarzy nie tylko jako organizacja, która odpowiada za logistykę olimpijską, ale także jako podmiot
przejawiający na co dzień dużą aktywność w takich dziedzinach, jak edukacja olimpijska, opieka nad uczestnikami igrzysk, propagowanie zasad fair
play, działania na rzecz bliskich kontaktów sportu z kulturą i sztuką oraz aktywizacja środowiska zawodniczego.

Motoparalotniowe Mistrzostwa Świata
Polscy piloci przywieźli z 9. Motoparalotniowych Mistrzostw Świata w Popham na Wyspach Brytyjskich pięć
medali: jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy.
O miejsca na podium walczyli reprezentanci z Wielkiej Brytanii, Francji,
Tajlandii, Japonii, Belgii, Włoch, Kuwej-

tu, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Kanady, Czech, Kataru i Polski, rywalizując
w konkurencjach: ekonomia, nawigacja i celność lądowania.
Medaliści: klasa PL2 – Andrzej i Adrianna Malkusz – srebro, klasa PL1 –
Wojtek Bógdał – brąz

Mistrzostwa

Europy

w narciarstwie
wodnym
za wyciągiem

Cztery medale w ukraińskim
Dnipro zdobyli: w kategorii open
(skoki, mężczyźni) Krzysztof Bernatowicz (SKNW Ski-Line Szczecin) – brązowy medal, w kategorii U19 (drużyna)
Zuzanna Polkowska (MOS Augustów),
Idalia Woźniak (Ski-Line Szczecin),
Konrad Zawadzki (MOS Augustów) –
srebrny medal, w kategorii U19 (skoki, mężczyźni) Konrad Zawadzki (MOS
Augustów) – złoty medal, w kategorii
U19 (skoki, kobiety) Zuzanna Polkowska (MOS Augustów) – srebrny medal.
Krzysztof Bernatowicz w finale
skoczył 60,6 m. Zwyciężył Słowak Alexander Vasko – 64 m przed Białorusinem Nikitą Papakulem – 62,7 m. Tuż
za podium uplasował się Kamil Borysewicz (AKS Sparta Augustów) – 59,3
m, który w eliminacjach skoczył ponad 3 m dalej. W czołowej dziesiątce
sklasyfikowano też braci Zawadzkich
z klubu MOS Augustów, starszego Erwina na siódmym miejscu – 58,4 m,
a Konrada na dziewiątym – 53,4 m.
Trofeum Bernatowicza to jedyny
medal wywalczony przez biało-czerwonych w kategorii open. W rywalizacji drużynowej (skoki, slalom, jazda figurowa) Polacy zajęli czwarte miejsce.
Drużynowo: klasa PL1 – złoto, klasa
PL2 – srebro, klasyfikacja narodowa –
brąz
Lokaty pozostałych zawodników:
klasa PF1 – 17. Piotr Ficek, 18. Jacek
Ciszkowski, 21. Paweł Kozarzewski, 33.
Andrzej Bury, klasa PL1– 4. Krzysztof
Romicki, 8. Wojciech Panas, 11. Piotr
Geło, klasa PL2 – 4. Jarosław Balcerzewski, Magdalena Kłoss, 6. Daniel
Walkowiak, Roman Walkowiak.
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Pieszo wzdłuż Ponad 40 tys.

kilometrów łodzią

wybrzeża

Sporego wyczynu dokonała 10-letnia Oliwia Kowalska z Bytomia. W towarzystwie doświadczonego długodystansowca Janusza Korkosza przeszła
w miesiąc liczącą 400 km trasę ze Świnoujścia do Piasków na Mierzei Wiślanej. Codziennie pokonywała po kilkanaście kilometrów.
Dzielna dziewczynka sama niosła
siedmiokilogramowy plecak, nocując
pod namiotem pomimo temperatury
spadającej nad ranem do kilku stopni.
Oliwia jest najmłodszą osobą odnotowaną w Poczcie Bałtyckich Długodystansowców (www.Poczet.PoPiasku.
pl) i jedną z zaledwie dwóch wymienionych tam kobiet, które przeszły
całe polskie wybrzeże od Świnoujścia
do Piasków podczas jednej wyprawy.
Druga z kobiet jest jednak pełnoletnia
i nie nocowała pod namiotem.

i rowerem
Brytyjka Sarah Outen podczas
trwającej 1677 dni wyprawy dookoła
świata pokonała łodzią wioślarską i rowerem 40 233 kilometry. Ostatni odcinek, z Oksfordu do stolicy Wielkiej
Brytanii Londynu, przepłynęła kajakiem. Przy Tower Bridge na 30-letnią
podróżniczkę czekały tłumy kibiców,
a także najbliższa rodzina.
Sarah Outen jest pierwszą kobietą,
która samotnie przepłynęła północną
część Oceanu Spokojnego łodzią wioślarską. W czasie trwającej cztery i pół
roku podróży kilka razy znalazła się
w niebezpieczeństwie, trafiając na burzę tropikalną między Japonią i Alaską
oraz na huragan na północnym Atlantyku. Na Alasce miała również spotkanie z niedźwiedziem

World
Nomad
Games
2016
W II Mistrzostwach Świata w Mas
Wrestlingu w Cholpan-Ata (Kirgystan)
wystartowało 191 zawodników z 33
krajów. Impreza była jedną z dyscyplin
World Nomad Games 2016 rozgrywanych pod hasłem „Zjednoczeni w sile –
zjednoczeni w duchu”.
O rozmachu i wielkości tej imprezy niech świadczą liczby. Startowało
2000 zawodników reprezentujących
40 krajów, rywalizując w 23 dyscyplinach. Zawody obsługiwało 1700 wolontariuszy.
Polacy wywalczyli dwa medale: srebrny zdobyła Magda Talarczyk
a brązowy Klaudia Wieczorek.
Rubrykę przygotował Jerzy Jakobsche

Kajakowy Weekend Dziecka 2016
Trzecia odsłona Kajakowego
Weekendu Dziecka odbywała się od
28 maja do 5 czerwca w 8 różnych
miejscach Polski. Wzięło w niej udział
ponad 800 uczestników w wieku 6–16
lat, a zadanie obsługiwało w sumie
160 wolontariuszy.
Kajakowy Weekend Dziecka to impreza współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, promująca zdrowy styl życia, a w szczególności
kajakarstwo jako jedną z form ruchu.
W organizację imprezy zaangażowane były kluby zrzeszone w Polskim
Związku Kajakowym: TKKF „Motor”
(Andrychów), KTK Druzno (Elbląg), UKS
Olimp (Kraków), UKS 55 „Szpaki” (Poznań), KTW „Celuloza” (Świecie), KS Amber (Tomaszów Mazowiecki), KTK Ptasi
Uskok (Wrocław) i ŚKTK Neptun (Żory).
Podczas kajakowego pikniku dzieci i młodzież rywalizowały ze sobą, przy
okazji poznając zasady bezpieczeństwa
nad wodą i na wodzie oraz tajniki kajakowania. Zwycięzcy w swoich katego-
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dla wszystkich

riach zostali uhonorowani medalami,
pucharami lub dyplomami. Uczestnicy
otrzymywali certyfikaty uczestnictwa,
medale za udział w imprezie...
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).

Zdjęcia z imprez prezentujemy także na 3. stronie okładki.

Kajakowy Weekend dziecka ponownie okazał się „strzałem w dziesiątkę” – jak oceniali opiekunowie.
Dzieci aktywnie uczestniczyły we
wszystkich konkurencjach. Dla wielu był to pierwszy kontakt z kajakarstwem, dlatego tak cenne okazały się
prezentacje zasad bezpiecznego pływania, nauka poprawnego zakładania
(i zapinania) kamizelki asekuracyjnej,
posługiwania się rzutką kajakową itp.
Organizatorom należą się słowa
uznania za wszczepianie wśród najmłodszych miłości do tej pięknej formy aktywności fizycznej, jaką jest kajakarstwo. Nabyte umiejętności będą
z wiekiem rozwijane. A może niektórzy uczestnicy imprezy wybiorą karierę sportową w tej dyscyplinie sportu...
■ Elżbieta Jaworska

Piotr Kunysz

witryna

Leksykon 1466
najlepszych
zawodniczek
i zawodników
w kolarstwie
polskim w latach
1919-2015
Jeden z najstarszych polskich dziennikarzy sportowych
(rocznik 1932), redaktor Bogdan Tuszyński znów nie dotrzymał słowa. Podczas
promocji ostatniej
swojej książki zapowiedział, że to ostatnia, a tymczasem na
półkach księgarskich
pojawiła się kolejna. Pod jego kierownictwem leksykon
najlepszych kolarzy
przygotowali Henryk Kurzyński, Adam
Parczewski i Arkadiusz Czerwiński.
Przemysław Bator

Legia ma 100 lat

Historia drużyny jest pełna wzlotów i upadków. W książce można znaleźć sylwetki ludzi, którzy tworzyli
barwną i pełną emocji rzeczywistość.
Autor publikacji, dziennikarz „Przeglądu Sportowego” znający doskonale historię tego zasłużonego dla polskiego
sportu klubu, wyraziście oddał atmosferę Legii.
Recenzje przygotował: Jerzy Jakobsche

księgarska

Kilian Jornet

Niewidzialne granice
Pozycja z podtytułem: „Jeśli nie marzymy, jesteśmy
martwi”. To druga książka wybitnego biegacza długodystansowego, skialpinisty i kolarza górskiego Kiliana
Jorneta. Cztery lata temu Jornet i jego przyjaciel Stephane Brosse przeprawiali się przez Masyw Mont Blanc.
Akcja zakończyła się niepowodzeniem, śmierć Brosse’a odcisnęła piętno na życiu Killiana. Bezradny i dręczony wyrzutami sumienia, postanowił znaleźć duchowy spokój w górach i udał się do Nepalu. Więcej w tej
fascynującej pozycji.
Tadeusz Jan Murzyn

Dwukrotny mistrz świata
Teodor Sztekker
Włodarz Chawłowa
Autor tego ciekawego opracowania – Tadeusz
Jan Murzyn, absolwent Technikum Samochodowego w Grodzisku Mazowieckim oraz Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, regionalista związany z dziejami zachodniego Mazowsza postawił sobie za cel przedstawić czytelnikom niezwykle barwną postać dwudziestolecia międzywojennego,
cieszącą się wielkim uznaniem i popularnością zarówno na świecie, jak i w Polsce, dwukrotnego mistrza świata w zapasach w stylu klasycznym z Budapesztu
(1930) i Wiednia (1932) – Teodora Sztekkera.
Jacek Kurowski, Andrzej Szarmach

Andrzej Szarmach
diabeł nie anioł
Pamiętam taką sytuację sprzed lat. Siedzieliśmy
w gronie przyjaciół w Klubie Dziennikarzy na Foksal
i w pewnym momencie wpadł zdyszany kolega, który
był na delegacji na Wybrzeżu. Wyobraźcie sobie widziałem tam diabła i to na boisku. Nazywa się Andrzej Szarmach i muszę wam powiedzieć – ten facet zrobi oszałamiającą karierę nie tylko na krajowych boiskach.
Publikacja dziennikarza Jacka Kurowskiego i owego diabla jest dobitnym przykładem, że słowa cytowanego dziennikarza nie były
tylko pustym frazesem.
Tadeusz Jan Murzyn

Słownik dziennikarzy
i publicystów Pomorza
1945-2015
Drugie, poprawione i rozszerzone wydanie zawiera 628 biogramów czterech powojennych pokoleń
osób związanych z prasą, radiem i telewizją.
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członkowie zwyczajni KFSdW

