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Pod takim hasłem prowadzony był w 2017 r. Sportowy Turniej Miast i Gmin, którego tradycyjnie istotnym 
celem było „wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych 
całych rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób należących do grupy wiekowej 50+”. Dlatego w tym 
roku nagrody w turnieju przyznawano w formie dofinansowania pikników sportowo-rekreacyjnych 
dedykowanych seniorom.

Motto „Pamiętajmy o seniorach” konweniuje także z naszym podwórkiem. Rok 2017 w KFSdW  
obrodził w jubileusze jej członków. 60 lat obchodzi Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 25 lat  
aż trzech członków – Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan i Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych. I cały numer biuletynu poświęcony 
jest podsumowaniu dokonań naszych członków w mijającym roku. A mają czym się pochwalić…

W 2017 r. minęło 60 lat od powstania TKKF, które od „początku swojego istnienia stara się zaspokajać 
potrzeby społeczeństwa związane z rekreacją ruchową i czynnym wypoczynkiem. Odbudowanie struktur 
państwowych po wojnie nie było łatwym zadaniem. Sport nie znajdował się na liście priorytetów”.  
A mimo to TKKF działa od tylu lat.

Z kolei 71. rok działalności Krajowego Zrzeszenia LZS to okazja do podziękowania „działaczom 
za pasję, z jaką walczą, by sport nie został zepchnięty na dalszy plan, i za każdą zdobytą złotówkę, 
trenerom za ogrom pracy włożonej w wychowanie naszej sportowej młodzieży w duchu fair play,  
sportowcom za sukcesy i emocje, jakich nam przysparzają, wolontariuszom za to, że poświęcają swój 
wolny czas”. A PTTK od ponad 65 lat działa na rzecz tworzenia warunków do uprawiania turystyki  
i rozwijania krajoznawstwa.

Przyjrzyjmy się też organizacjom wchodzącym w wiek „młodości górnej i chmurnej”. Wszystkie 
imprezy SALOS RP w roku 2017 odbywały się pod znakiem jubileuszu 25-lecia. Celem było 
przypomnienie „salezjańskiej idei wychowania dzieci i młodzieży przez sport”. Z kolei jubileusz 25-lecia 
działalności Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan to okazja do przypomnienia oferty programowej  
w zakresie: organizacji wypoczynku, kultywowania tradycji i obrzędów regionalnych. „Regularna gra  
w brydża porównawczego zmniejsza ryzyko zachorowania na Alzheimera o 75% – to konkluzja przytoczona  
z okazji 25-lecia TMGU.

A jak to wygląda w praktyce? Aż 62% Polaków jest aktywnych i przynajmniej raz w miesiącu trenuje. 
Najbardziej popularne dyscypliny to jazda na rowerze i bieganie. Tak wynika z tegorocznego raportu 
Kantar TNS „Aktywność fizyczna Polaków” (dział Z kraju i ze świata, str. 63). Biega już 14% osób  
po sześćdziesiątym roku życia, choć oczywiście więcej młodszych (32%).

Pamiętajmy więc o następnych pokoleniach, nie zapominajmy o seniorach…

Elżbieta Jaworska
redaktor naczelny biuletynu
Sport dla wszystkich

Pamiętajmy o seniorach
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Sportowy Turniej Miast i Gmin datuje 
swój początek w latach 90. ubiegłego 

wieku jako polska wersja Światowego 
Dnia Sportu – Challenge Day, organi-
zowanego corocznie przez TAFISA (The 
Association For International Sport for 
All) w ostatnią środę maja. Inicjatorem  
i organizatorem pierwszych edycji tur-
nieju w Polsce był Zarząd Główny TKKF, 

a od ponad dwudziestu lat głównym  
organizatorem STMiG jest Krajowa Fede-
racja Sportu dla Wszystkich.

W 2009 r. KFSdW w uzgodnieniu  
z TAFISA przedłużyła czas trwania im-
prezy do tygodnia – od 26 maja (Dzień 
Matki) do 1 czerwca (Dzień Dziecka). Od-
tąd kolejne edycje Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin były rozgrywane w ramach 

dorocznych tygodniowych imprez organi-
zowanych przez KFSdW na zlecenie Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki pod nazwą 
„Europejski Tydzień Sportu dla Wszyst-
kich”. KFSdW jako członek TAFISA 
współpracuje z tą organizacją w zakresie 
wymiany pomysłów i doświadczeń.

W ubiegłorocznym XXII Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin 2016 rozgrywa-

XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 
IX TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
Sztandarowa impreza KFSdW, największa impreza sportu masowego w Polsce.  
26 maja – 1 czerwca 2017 r.

Podsumowanie XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 14.11.2017 r. w Warszawie. Od lewej: Dariusz Abramuk – przewodniczący Centralnej Komisji 
XXIII STMiG, wiceprezes KFSdW, Marcin Książek – wójt gminy Sławoborze, Dorota Kobza – koordynator STMiG, WKiS, SiT UM w Kaliszu, Urszula Bogaczyk 
– zastępca naczelnika WKiS, SiT UM Kalisz, Bożenna Potentas – przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich MSiT, Janusz Bojkowski – wójt Postomino,  
Rafał Kukla – burmistrz miasta Gorlice, Katarzyna Łęgiewicz – burmistrz Dzielnicy Ochota, Przemysław Staniszewski – prezydent miasta Zgierz, Jacek Kubaczyk  
– dyrektor OSiR Ochota, Anna Kaliszczak – inspektor ds. sportu UG gminy Popielów i Zbigniew Buła z gminy Popielów, Jacek Bączkowski – wiceprezes KFSdW



6

TEMAT NUMERU

SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1/2017 7SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1/2017

TEMAT NUMERU

nym w ramach VIII Europejskiego Tygo-
dnia Sportu dla Wszystkich sklasyfikowa-
no 731 miast i gmin, które zorganizowały 
imprezy turniejowe, w których wzięło 
udział ponad 1,1 mln osób (w 2015 roku 
– 523 miasta i gminy z ponad 1,2 mln 
startujących, w 2014 roku – 452 miasta  
i gminy z ponad 1 mln startujących).

STMiG 2017
Mottem przewodnim tegorocznej XXIII 
edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
rozgrywanej w ramach IX Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich było hasło „Pa-
miętajmy o seniorach”. Istotnym celem 
imprezy jest bowiem wzmożenie moty-
wacji do wyjścia z domu i integracji wo-
kół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych 
całych rodzin, ze szczególnym uwzględ-

nieniem osób należących do grupy wie-
kowej 50+.

Tegoroczna edycja została ogłoszo- 
na z opóźnieniem, ponieważ wniosek  
o dofinansowanie zadania złożony przez  
KFSdW do Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w pierwszym terminie nie został 
uwzględniony – nie zaakceptowano bo-
wiem formy przeznaczenia kwot nagród 
na zakup sprzętu sportowego (jak w la-
tach ubiegłych). Zaproponowaliśmy więc 
przyznawanie nagród w formie dofinan-
sowania pikników sportowo-rekreacyj-
nych dedykowanych osobom należącym 
do grupy wiekowej 50+. Po ponownym 
złożeniu wniosku z propozycją takiego 
sposobu nagrodzenia laureatów turnieju 
uzyskaliśmy akceptację MSiT, ale nastą-
piło to dopiero pod koniec kwietnia br.

Realizacja zadania
Zgodnie z regulaminem turnieju po-
wołano Centralną Komisję Turniejową, 
w której skład weszło dwóch członków 
zarządu KFSdW oraz dwie osoby od lat 
współpracujące przy organizowaniu tur-
nieju i zamieszkałe w Warszawie – w celu 
zapewnienia sprawności i efektywności 
działania komisji. Powołano również 
Komisje Wojewódzkie, podpisując z wy-
branymi organizacjami – stowarzysze-
niami działającymi na terenie poszcze-
gólnych województw – porozumienia  
o współpracy przy realizacji STMiG 2017.

Następnie KFSdW rozesłała do gmin 
oraz zamieściła na swojej stronie interne-
towej zaproszenie do udziału w STMiG 
2017 z informacjami, regulaminem i for- 
mularzami. Mieliśmy nadzieję, że mimo 

IX TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 
XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN  

26 MAJA – 1 CZERWCA 2017 R. 
ZESTAWIENIE LICZB SKLASYFIKOWANYCH MIAST I GMIN

Województwo Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Razem

dolnośląskie 1 2 1 6 0 2 12 

kujawsko-pomorskie 0 2 3 1 0 1 7 

lubelskie 1 2 1 1 0 0 5 

lubuskie 0 2 0 3 0 1 6 

łódzkie 0 2 1 0 1 1 5 

małopolskie 4 8 10 10 0 1 33 

mazowieckie 1 3 0 1 0 0 5 

opolskie 0 0 4 1 0 0 5 

podkarpackie 1 2 3 2 0 0 8 

podlaskie 2 1 0 1 1 0 5 

pomorskie 5 0 2 2 0 0 9 

śląskie 3 2 4 3 2 4 18 

świętokrzyskie 7 11 15 8 3 1 45 

warmińsko-mazurskie 7 5 3 1 0 1 17 

wielkopolskie 0 1 2 0 2 2 7 

zachodniopomorskie 18 15 16 9 2 0 60 

Łącznie w grupach 50 58 65 49 11 14 247 

Wyniki poszczególnych grup na stronie internetowej KFSdW www.federacja.com.pl

IX TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 
XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN  

26 MAJA – 1 CZERWCA 2017 R. 
ZESTAWIENIE LICZB ZORGANIZOWANYCH IMPREZ

Województwo Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Razem

dolnośląskie 10 90 124 136 0 94 454 

kujawsko-pomorskie 0 126 128 48 0 34 336 

lubelskie 6 79 6 27 0 0 118 

lubuskie 0 7 0 123 0 19 149 

łódzkie 0 6 16 0 97 114 233 

małopolskie 122 446 430 652 0 46 1696 

mazowieckie 2 74 0 13 0 0 89 

opolskie 0 0 211 19 0 0 230 

podkarpackie 2 13 52 26 0 0 93 

podlaskie 94 22 0 4 65 0 185 

pomorskie 169 0 100 17 0 0 286 

śląskie 57 73 277 97 133 374 1011 

świętokrzyskie 95 220 386 131 91 179 1102 

warmińsko-mazurskie 135 93 61 14 0 46 349 

wielkopolskie 0 98 15 0 79 331 523 

zachodniopomorskie 427 624 295 350 66 0 1762 

Łącznie w grupach 1119 1971 2101 1657 531 1237 8616 
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IX TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 
XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 

26 MAJA – 1 CZERWCA 2017 R. 
ZESTAWIENIE LICZB STARTUJĄCYCH UCZESTNIKÓW

Województwo Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Razem

dolnośląskie 741 4 641 6 761 12 766 0 8 137 33 046 

kujawsko-pomorskie 0 3 596 7 677 3 020 0 2 095 16 388 

lubelskie 267 7 867 117 2 591 0 0 10 842 

lubuskie 0 1 080 0 15 392 0 1 065 17 537 

łódzkie 0 155 2 472 0 9 863 13 757 26 247 

małopolskie 8 791 23 509 31 140 50 000 0 5 363 118 803 

mazowieckie 68 7 093 0 2 009 0 0 9 170 

opolskie 0 0 9 683 806 0 0 10 489 

podkarpackie 71 598 1 792 3 833 0 0 6 294 

podlaskie 4 027 886 0 959 21 098 0 26 970 

pomorskie 10 164 0 6 181 2 820 0 0 19 165 

śląskie 3 833 4 134 17 632 9 151 8 256 30 102 73 108 

świętokrzyskie 5 090 13 308 30 875 10 800 15 012 20 911 95 996 

warmińsko-mazurskie 7 367 7 272 3 072 1 400 0 4 026 23 137 

wielkopolskie 0 5 553 1 218 0 6 833 44 036 57 640 

zachodniopomorskie 32 464 36 156 30 847 54 602 5 693 0 159 762 

Łącznie w grupach 72 883 115 848 149 467 170 149 66 755 129 492 704 594 

opóźnień uda się bez problemów, po-
myślnie zorganizować kolejną edycję tur-
nieju.

Niestety nieoczekiwanie spotkaliśmy 
się z próbą zawłaszczenia Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin przez niektórych 
naszych, można już w tej sytuacji powie-
dzieć byłych, kolegów i współpracowni-
ków, poprzez zorganizowanie przez nich 
ogólnopolskiej konkurencyjnej imprezy 
pod tą samą nazwą i w tym samym (ce-
lowo przedłużonym) terminie. Trudno 
przecenić rozmiar zamieszania i dezo-
rientacji spowodowany ich działaniami  
w gminach biorących od lat udział w ko-
lejnych edycjach STMiG.

Zasady turnieju
Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej 
organizatorem turnieju był samorząd 
terytorialny, który powoływał własnego 

koordynatora albo zlecał to zadanie wy-
branej jednostce organizacyjnej lub sto-
warzyszeniu kultury fizycznej na swoim 
terenie.

W turnieju mogli startować wszyscy 
mieszkańcy danego miasta lub gminy  
– od przedszkolaka do seniora, ucznio-
wie, studenci, pracownicy działających 
tam firm, a także wczasowicze. Warun-
kiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju 
był udział w zorganizowanych imprezach 
turniejowych: grach sportowych, za-
wodach (np. wędkarskich, tanecznych), 
turystyce lub innej formie aktywności 
ruchowej.

Miejscowości klasyfikowane były  
 w sześciu grupach, w zależności od liczby 
mieszkańców:
I grupa do 5 tys.
II od 5 do 7,5 tys.
III od 7,5 do 15 tys.

IV od 15 do 40 tys.
V od 40 do 100 tys.
VI grupa powyżej 100 tys.

Kryteria decydujące o punktach zdo-
bytych przez dane miasto lub gminę:
n		stosunek łącznej liczby osób startu-

jących w imprezach turniejowych do 
ogólnej liczby mieszkańców w pro-
centach,

n		iloczyn liczby zorganizowanych im-
prez i liczby dni, w których zostały 
przeprowadzone,

n		łączna liczba startujących w testach 
Coopera przeprowadzonych w ra-
mach turnieju.

Rezultaty STMiG 2017
W zorganizowanym przez KFSdW XXIII 
Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2017 
rozgrywanym w ramach IX Europej-

skiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich sklasyfikowano 247 miast i gmin,  
które zorganizowały imprezy turniejowe, 
w których wzięło udział ponad 700 tys. 
osób.

W tym roku poza pucharami i dyplo-
mami nagrodą w STMiG 2017 organi-
zowanym przez KFSdW było dofinanso-
wanie pikników sportowo-rekreacyjnych 
dedykowanych osobom należącym do 
grupy wiekowej 50+, organizowanych 
przez zwycięskie gminy w ramach pro-
mocji hasła „Pamiętajmy o seniorach”. 
Ograniczenie w stosunku do lat ubie-
głych liczby nagród finansowych wynika 
z wysokości kwoty uzyskanego dofinan-
sowania, kilkakrotnie niższej od wnio-
skowanej.

Wyniki rywalizacji oraz wszystkie in-
formacje znajdują się na stronie www.fe-
deracja.com.pl.

Podsumowanie STMiG 2017
14 listopada 2017 r. w gościnnych pro-
gach Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota 
w Warszawie odbyło się – zorganizo-
wane przez Krajową Federację Sportu 
dla Wszystkich – podsumowanie XXIII 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin  
i IX Turnieju Sportu dla Wszystkich. 
Podczas uroczystości wręczono wyróż-
nienia w każdej z sześciu kategorii – dla 
najlepszych miast i gmin uczestniczących 
w turnieju.

W podsumowaniu wzięli udział 
zaproszeni goście: Bożena Potentas 
– przedstawiciel Departamentu Spor-
tu Powszechnego MSiT, Katarzyna 
Łęgiewicz – burmistrz Dzielnicy Ocho-
ta, gospodarz obiektu Jacek Kubaczyk 
– dyrektor OSiR Ochota. Goście gra- 
tulowali zwycięzcom entuzjazmu i za- 
pału, jaki wykazują, biorąc udział  
w tego typu imprezach pro publico 

bono. I realizując działania na rzecz 
sportu powszechnego.

Przedstawiciele uczestniczących  
w turnieju miast i gmin podzielili się 
swoimi wrażeniami z udziału w ogólno-
polskiej imprezie i w większości podkre-
ślali, że Sportowy Turniej Miast i Gmin 
to już dla nich tradycja, którą realizują 
od wielu lat. Na pytanie, kogo łatwiej  
zachęcić do udziału w tego typu impre-
zach – młodzież czy dorosłych – odpo-
wiadali, że z tym bywa bardzo różnie. Do 
gier zespołowych łatwiej namówić doro-
słych, w startach indywidualnych chęt-
niej biorą udział dzieci, mające naturalną 
potrzebę rywalizacji.

Podziękowania
Centralna Komisja Turniejowa, za-
rząd i pracownicy KFSdW tradycyjnie 
i niezmiennie serdecznie wyrażają po-
dziękowanie władzom samorządowym  

Uroczyste otwarcie podsumowania XXIII STMiG 14.11.2017 r. w Warszawie. Od lewej: Dariusz Abramuk – przewodniczący Centralnej Komisji XXIII STMiG, 
wiceprezes KFSdW, Jacek Bączkowski – wiceprezes KFSdW, Katarzyna Łęgiewicz – burmistrz Dzielnicy Ochota
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i wszystkim mieszkańcom miast i gmin 
uczestniczącym w turnieju. Szczególnie 
słowa uznania kierujemy pod adresem 
bezpośrednich organizatorów imprez: 

działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, 
pracowników samorządowych, dyrek-
torów szkół i przedszkoli, nauczycieli, 
trenerów, prezesów klubów sportowych, 

wolontariuszy. Bez ich zaangażowania, 
pracy i szczególnie ważnej w tym roku 
lojalności wobec naszej wspólnej tur-
niejowej tradycji, osiągnięcie tego – jak 

uważamy dobrego, w zaistniałej złożonej 
niepomyślnej sytuacji – wyniku nie było-
by możliwe.

Szczególne podziękowania kieru-
jemy do Małopolskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej z jego 
prezesem Leszkiem Tytko oraz do Ma-
łopolskiej Komisji Wojewódzkiej z jej 

przewodniczącą prezes Zofią Czupryna 
za niezmienne przez lata zaangażowanie, 
profesjonalizm i wielokrotne dowody 
lojalności podczas współorganizowania 
tegorocznej, XXIII edycji Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin.

Zapraszamy do współpracy i udziału 
w przyszłorocznej XXIV edycji Sporto-

wego Turnieju Miast i Gmin, którą pra-
gniemy zorganizować w tradycyjnym 
terminie, w ramach jubileuszowego X 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

n Tekst: REDAKCJA BIULETYNU 
 SPORT DLA WSZYSTKICH

n Zdjęcia: KRZYSZTOF SCHMIDTKE

Pamiętajmy  
o seniorach
Migawki z Pikniku 50+ zorganizowanego dla seniorów w Pyrzy-
cach (woj. zachodniopomorskie)

Zdjęcia z pikniku oraz konkurencji rozgrywanych w Tymbarku 
prezentujemy także na 4. stronie okładki.
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Już siedem lat minęło od pierwszego 
Polonijnego Festiwalu Sportu Po-

wszechnego, który odbył się w Zamościu, 
w grudniu 2010 r. Zorganizowanie tak 
nieszablonowej imprezy nie należało do 
najłatwiejszych przedsięwzięć. Połącze-
nie stricte sportowych zawodów z możli-
wością poznania dziedzictwa kulturowe-
go oraz rodzimego języka, wpływających 
jednocześnie na rozbudzenie uczuć pa-
triotycznych wymagało nie lada zmysłu 
organizatorskiego.

Patrząc na minione festiwale z per-
spektywy siedmiu lat, śmiało możemy 
przyznać, że nawet w najśmielszych ocze-
kiwaniach nie przypuszczaliśmy, że pier-
wotny zamysł zorganizowania spotkania 
polonijnego przerodzi się w tak gigan-
tyczną i pożyteczną imprezę. Wydarzenie 
na stałe wpisało się w kalendarz imprez 
„hetmańskiego grodu”, czyniąc miasto 
Zamość miejscem polonijnych spotkań.

Atrakcje Zamościa
VIII Polonijny Festiwal Sportu Po-
wszechnego odbywał się 24–26 paź-
dziernika 2017 r. Gościem tegorocznego 
festiwalu była 50-osobowa grupa Po-
lonii z Ukrainy, którą tworzyli repre-
zentanci Towarzystwa Kultury Polskiej 
Ziemi Mościskiej oraz Towarzystwa 
Kultury Polskiej im. W. St. Reymonta 
na Rówieńszczyźnie. Pierwszy dzień 
pobytu w Polsce rozpoczął się od bliż-
szego poznania Zamościa i jego za-
bytków. Pod opieką przewodnika nasi 
polonijni goście spacerowali staromiej-
skimi uliczkami, podziwiali renesanso-
we podwórka, ormiańskie kamienicz-
ki z podcieniami a przede wszystkim  

ratusz – wizytówkę Zamościa. Swoje 
kroki młodzież polonijna skierowała 
także do zabytkowej katedry, gdzie spo-
czywają szczątki kanclerza Jana Zamoy-
skiego. Największe wrażenie na zwiedza-
jących wywarły jednak odnowione mury 
obronne wokół zamojskiej twierdzy. Ma-
jestatyczne bastiony, kojce i bramy wciąż 
przypominają o dawnej potędze grodu.

W środę na obiekcie Krytej Pływal-
ni w Zamościu zorganizowano imprezę 
rekreacyjno-sportową z udziałem mło-
dzieży polonijnej oraz jej rówieśników  
z Polski. Program imprezy obfitował  
w różnorodne konkurencje dostosowane 
do umiejętności pływackich jej uczestni-
ków. Odbywały się konkurencje indywi-
dualne, wyścigi sztafetowe oraz gry i za-
bawy w wodzie. W roku bieżącym goście 
polonijni postawili na zabawę i chętniej 
brali udział w zabawach na małym ba-
senie. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszył się zjazd na czas na zjeżdżalni. 
Chętni śmiałkowie ustawiali się w dłu-
gich kolejkach, czekając na upragniony 
zjazd. W konkurencjach na czas star-
towała głównie młodzież z zamojskich 
szkół. Impreza zakończyła się uroczystą 
dekoracją zwycięzców.

Po południu zaplanowana została 
wizyta w Zespole Szkół w Zwierzyńcu.  
W drodze na spotkanie na dłuższą chwilę 
zatrzymano się w centrum miasteczka, 
aby podziwiać słynny XVII-wieczny ko-
ściół „na wodzie”. Miejsce warte zobacze-
nia zarówno ze względu na historię po-
wstania samej wyspy, jak również klimat, 
jaki wokół siebie roztacza. Uczniowie 
zwierzynieckiej placówki powitali gości 
już w progach szkoły. Gospodarze opro-

wadzili swoich rówieśników po budynku 
szkolnym, pochwalili się osiągnięcia-
mi naukowymi oraz sukcesami na polu  
sportowym.

Dalsza część wizyty upłynęła na inte-
gracji. W małych grupach młodzi ludzie 
rozmawiali i poznawali się bliżej. Był  
też czas na sportowe emocje. W sali gim-
nastycznej rozegrano miniturniej piłki 
siatkowej. Spotkanie zakończono w zajeź-
dzie „Gajówka” nieopodal szkoły, gdzie 
zorganizowano integracyjne ognisko.

Zmagania sportowe
Kolejnego dnia zorganizowany został In-
tegracyjny Festyn Sportowy. Imprezę roz-
poczęto od prezentacji szkół biorących 
udział w zawodach. W zamojskiej hali 
OSiR zebrało się blisko 400 uczniów szkół 
podstawowych z terenu miasta Zamościa 
i powiatu zamojskiego. Uroczyste otwar-
cie imprezy swoją obecnością uświetnili: 
Małgorzata Bzówka – dyrektor Wydziału 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość, 
Jerzy Chrościkowski – senator RP, a tak-
że Mateusz Ferens – dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zamościu. Festyn 
rozpoczął się od wejścia reprezenta-
cji szkół biorących udział w zawodach.  
Następnie zabrzmiał Mazurek Dąbrow-
skiego i wszyscy zgromadzeni w hali 
sportowej powstali z miejsc.

Po krótkiej części artystycznej w wy-
konaniu podopiecznych Młodzieżowego 
Domu Kultury w Zamościu rozpoczęła 
się sportowa rywalizacja. Zmagania spor-
towe odbywały się w dwóch kategoriach 
wiekowych. Część turniejowa zawodów 
składała się z szeregu pomysłowych 
konkurencji sprawnościowo-zręczno-

VIII Polonijny Festiwal  
Sportu Powszechnego
Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez „hetmańskiego grodu”

ściowych, które zrealizowano z wyko-
rzystaniem pachołków, piłek, materacy, 
płotków, obręczy hula- hoop i innych 
przyrządów. Atmosfera, miejsce i uczest-
nicy – to wszystko sprawiło, że całe wy-
darzenie miało charakter nie tylko kon-
kursowy, ale przede wszystkim głęboko 
integracyjny. Dla wszystkich startują-
cych drużyn przygotowano pamiątko-
we puchary oraz dyplomy, a dodatkową  
niespodzianką były zestawy słodyczy dla 
poszczególnych zespołów.

W zawodach udział wzięło aż 30 ze-
społów reprezentujących środowiska 
polonijne oraz szkoły podstawowe mia-
sta Zamość oraz powiatu zamojskiego. 
W kategorii szkół podstawowych (klasy 
IV–V) triumfowała reprezentacja To-
warzystwa Kultury Polskiej na Rówień-
szczyźnie. Tuż obok na podium stanę-
li reprezentanci Szkoły Podstawowej  
w Skierbieszowie. Na miejscu trzecim 
uplasowała się Szkoła Podstawowa Nr 3  
w Zamościu. Kolejne miejsca zajęły od-

powiednio: IV – SP Zwierzyniec, V – Ka-
tolicka Szkoła Podstawowa w Zamościu, 
VI – SP Łabunie, VII – SP Nr 8 Zamość, 
VIII – SP Komarów-Osada, IX – Towa-
rzystwo Kultury Polskiej Ziemi Mości-
skiej, X – SP Nr 2 Zamość, XI – SP Nr 9 
Zamość, XII – SP Wywłoczka, XIII – SP 
Gorajec, XIV – SP Nr 10 Zamość, XV  
– SP Nr 7 Zamość.

Rywalizację klas starszych (VI–VII) 
szkół podstawowych wygrała reprezenta-
cja Komarowa-Osady. Drugie miejsce na 

podium wywalczyli uczniowie  
ze SP Nr 7 w Zamościu, zaś miej-
sce trzecie zajęła zamojska „dwój-
ka”. Kolejne miejsca przypadły: 
IV – SP Nr 8 Zamość, V – SP  
Nr 3 Zamość, VI – Katolicka Szko-
ła Podstawowa w Zamościu, VII  
– SP Łabunie, VIII – SP Zwierzy-
niec, IX – SP Gorajec, X – Towa-
rzystwo Kultury Polskiej Ziemi 
Mościskiej, XI – SP Skierbieszów, 
XII – Towarzystwo Kultury Pol-
skiej na Rówieńszczyźnie, XIII  
– SP Wywłoczka, XIV – SP Nr 10 
Zamość, XV – SP Nr 9 Zamość.

„Wszystko, co dobre, musi  
się kiedyś skończyć…” i tak ko-
lejny ósmy Festiwal Sportu Po-
wszechnego przeszedł do historii. 
Młodzież polonijna opuszczała  
Zamość z mieszanymi uczucia-
mi. Radość ze wspólnie spędzo-
nych chwil w gronie nowych 
przyjaciół mieszała się ze smut-
kiem pożegnań i koniecznością 
wyjazdu.

Realizacja zadania możli-
wa była dzięki finansowemu 
wsparciu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Województwa Lu-
belskiego oraz Miasta Zamość. 
Wsparcie merytoryczne i organi-
zacyjne przedsięwzięcia zapew-
niła Krajowa Federacja Sportu 
dla Wszystkich.

n BEATA BEDNARZ
Zdjęcia prezentujemy także na 2. stronie 

okładki
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Można powiedzieć, że zakończyli-
śmy 71. rok działalności Krajowe-

go Zrzeszenia LZS. Podsumowania roku 
2017 dokonamy 8–10 grudnia w Uniejo-
wie (woj. łódzkie). Podziękujemy dzia-
łaczom za pasję, z jaką walczą, by sport 
nie został zepchnięty na dalszy plan,  
i za każdą zdobytą złotówkę, trenerom 
za ogrom pracy włożonej w wychowanie 
naszej sportowej młodzieży w duchu fair 
play, sportowcom za sukcesy i emocje,  
jakich nam przysparzają, wolontariuszom 
za to, że poświęcają swój wolny czas, pra-
cując na rzecz naszego stowarzyszenia, 
pracownikom zrzeszenia, że rzetelnie  
i kompetentnie wykonują swoją pracę,  
a samorządowi lokalnemu na wszystkich 
szczeblach oraz Ministerstwu Sportu  
i Turystyki za współpracę i wsparcie.

Był to trudny rok, ale udało nam się 
zrealizować większość punktów naszego 

programu. 240-tysięczna organizacja po-
kazała, że istnieje, działa i działać będzie, 
bo na stałe wpisała się w życie społeczne 
wsi oraz małych i średnich miast.

Z setek tysięcy imprez organizowanych 
przez Ludowe Zespoły Sportowe opisuję 
zaledwie dwie (bo tylko tyle zmieści się  
w biuletynie) ze szczebla krajowego  
– jedną dotyczącą sportu powszechne-
go, a drugą turystyki. Trzecim obszarem 
naszej działalności jest sport wyczynowy, 
nie może więc zabraknąć listy sukcesów 
zawodników zrzeszonych w naszych  
klubach.

XX Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
– Spała 2017
27 sierpnia zakończyły się w Spale XX 
Ogólnopolskie Igrzyska LZS, jubileuszo-
we. Różnego rodzaju spartakiady i igrzy-
ska mają w LZS długą tradycję. Warto 

wspomnieć trzy najważniejsze 
tego typu imprezy z przeszłości 
życia sportowego zrzeszenia.

Najstarszą z nich była Cen-
tralna Spartakiada Wsi. Pierw-
szą zorganizowano we wrześniu 
1952 r. w Krakowie z okazji 
Centralnych Dożynek. Starto-
wało ponad 600 sportowców ze 
wszystkich województw. Ostat-
nią w 1966 r. na 20-lecie LZS  
i 1000-lecie państwa polskie-
go w Poznaniu. Na starcie sta-
nęło ponad 2300 sportowców  
i 3 tysiące turystów.

Od początku lat 60. XX w. niemal  
w każdej szkole rolniczej istniał LZS. Posta-
nowiono więc zorganizować dla uczniów 
z tych szkół olimpiadę. I Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS Młodzieży Szkół Rolni-
czych, Leśnych i Spółdzielczych odbyły 
się w 1965 r. w Słupsku. Wystartowało 1300 
sportowców. Ostatnie igrzyska odbyły się 
w 2007 r. Główne powody odstąpienia od 
ich organizacji to: po pierwsze likwidacja 
wielu rolniczych szkół, po drugie przeszły 
one spod gestii ministerstwa rolnictwa do 
ministerstwa oświaty, które nie było za-
interesowane rozwojem kultury fizycznej  
w szkołach zawodowych i technikach.

W 1976 r. do programu działalności 
Zrzeszenia LZS wprowadzono Igrzyska 
Rekreacyjno-Sportowe LZS Pracowni-
ków Gospodarki Żywnościowej. Pierw-
sze igrzyska odbyły się w Olsztynie, drugie  
w Białymstoku (1978), a trzecie i ostatnie 
w Rzeszowie (1980). Uczestniczyło w nich 
ok. 3 tysięcy zawodników oraz turystów.

W 1997 r. powrócono do idei orga-
nizowania corocznie ogólnopolskich 
igrzysk LZS. Było to możliwe dzięki 
przyjęciu przez rząd Programu na rzecz 
rozwoju kultury fizycznej w środowisku 
wiejskim. Pierwsze Ogólnopolskie Igrzy-
ska LZS odbyły się w 1997 r. w Siedlcach, 
uczestniczyło w nich ponad 2500 osób. 
Od początku istnienia igrzyska były 
podsumowaniem działalności zrzeszenia  
w strefie sportu wyczynowego i po-
wszechnego. W zamiarze organizato-
rów miało to być spotkanie najlepszych  

PASMO 
SUKCESÓW 
LZS
Podsumowanie 71. roku działalności  
Krajowego Zrzeszenia LZS

Paweł Fajdek (KS Agros Zamość) i Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok) na MŚ 
w Londynie 2017

Otwarcie Ogólnopolskich Igrzysk LZS Młodzieży Szkół Rolniczych,  
Leśnych i Spółdzielczych w 1985 r.

sportowców zrzeszenia z tymi, którzy 
sport traktują rekreacyjnie, ale niezwy-
kle poważnie. Walka wśród amatorów w 
przeciąganiu liny, wyciskaniu odważnika 
czy siatkówce plażowej wzbudza może na-
wet więcej emocji niż u „wyczynowców”.

W tegorocznych igrzyskach wzięło 
udział prawie 1300 osób z 16 województw. 
W tym roku po raz pierwszy w histo-
rii igrzysk nie było punktacji generalnej. 
Wszystkie ekipy uhonorowane zostały spe-
cjalnymi pucharami za udział w zawodach. 
Na spalskie igrzyska składał się blok spor-
towy, rekreacyjny i integracyjny. Uroczyste 
otwarcie imprezy odbyło się 26 sierpnia na 
stadionie lekkoatletycznym COS.

Zgromadzonych powitał gospodarz 
Marek Mazur, przewodniczący Wojewódz-
kiego Zrzeszenia LZS w Łodzi i wiceprze-
wodniczący RG KZ LZS, a igrzyska otwo-
rzył przewodniczący Krajowego Zrzeszenia 
LZS Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł 
na Sejm RP. Uczestników powitali także  
goście uczestniczący w uroczystościach, 
m.in. marszałek województwa łódzkiego 
Witold Stępień, doradca prezydenta RP 
Piotr Nowacki, który odczytał list skiero-
wany przez prezydenta Andrzeja Dudę do 
uczestników igrzysk, Andrzej Kraśnicki, 
prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Od sobotniego poranka wypełniły 
się zawodnikami boiska i hale spalskiego 
COS-u. Swoje zmagania w bloku inte-
gracyjnym rozpoczęły osoby niepełno-
sprawne intelektualnie z 8 województw. 
Na pierwszy ogień poszły biegi na 60 m,  
potem był skok w dal z miejsca i tenis 
stołowy. Konkurencje rekreacyjne ro-
zegrano następnego dnia, były to: rzut  
do kosza piłką, rzut lotką do celu, rzut 
ringo i tor przeszkód. W punktacji me-
dalowej bloku integracyjnego zwyciężyło 
woj. łódzkie, które zdobyło 20 medali.

Gorąco i emocjonująco było na boisku 
bocznym COS, podzielonym na sekcje  
– walczyli tam o medale zawodnicy bloku 
rekreacyjnego. W piłce nożnej 5-osobo-
wej kobiet startowały drużyny z 9 woje-
wództw, rozegrano 27 meczów, w których 
padło 111 bramek. Złoty medal zdobyło 

woj. małopolskie. W turnieju piłkarskim 
mężczyzn startowało 10 ekip, rozegrano 
28 meczów, strzelono 204 bramki – zło-
ty medal wywalczyło woj. wielkopolskie. 
W piłce siatkowej kobiet drużyn 3-oso-
bowych zmierzyło się 13 zespołów woje-
wódzkich – pierwsze miejsce zajęły siat-
karki z woj. łódzkiego. Wśród mężczyzn 
o prymat również walczyło  
13 ekip. Złoty medal zdobyło 
woj. mazowieckie.

Przyciąganie liny kobiet  
i mężczyzn jak zwykle wzbu-
dzało najwięcej emocji wśród 
kibiców. W linie kobiet star-
towało 9 zespołów – wygrało 
woj. pomorskie. W linie męż-
czyzn walczyło o zwycięstwo 
10 ekip – wygrało woj. lubel-
skie. W wyciskaniu sztangielka 
o wadze 17,5 kg w kat. do 85 kg 
startowało zaledwie 7 siłaczy  
– wygrał Adam Kozyra z woj. 
lubelskiego, w kat. +85 kg 
startowało 10 atletów – złoty 
medal zdobył Mariusz Sokół  
z woj. podlaskiego. W prze-
rzucaniu opony traktorowej 
startowało 22 zawodników. 
Najlepszy okazał się Rafał 
Orlicki z woj. zachodnio-
pomorskiego. W czwór-
boju dla VIP startowało 
16 zespołów. Mierzyli się 
w strzelaniu z wiatrówki,  
kręglach, rzucie lotką do tarczy  
i strzałach na bramkę. Wy-
grała drużyna gospodarzy – 
woj. łódzkie. W punktacji całego bloku  
rekreacyjnego zwyciężyło woj. lubelskie. 
Warto podkreślić, że aby wystartować  
w konkurencjach rekreacyjnych na 
ogólnopolskiej olimpiadzie, trzeba było  
wygrać olimpiadę wojewódzką.

Tuż przed uroczystością oficjalnego 
otwarcia igrzysk odbył się mecz piłkar-
ski, w którym zmierzyły się drużyny  
Krajowego Zrzeszenia LZS i Urzędu  
Marszałkowskiego w Łodzi. W naszej 
ekipie dzielnie walczyli m.in. przewodni-

czący Rady Głównej KZ LZS Władysław 
Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Po-
morskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha, 
bramki bronił dyrektor biura KZ LZS  
Michał Dziubak, a sędzią był sekretarz 
KZ LZS Krzysztof Piasek. Wynik? 4:4.

Podczas tegorocznych igrzysk po raz 
pierwszy od 2010 r. uczestnikami byli 

też przedstawiciele sportu wyczynowego 
(w latach 2011–2016 „wyczynowców” na 
igrzyskach nie było z braku funduszy). 
O tytuły mistrzów olimpiady walczy-
li lekkoatleci, zapaśnicy i zapaśniczki, 
siatkarze plażowi i ciężarowcy (kobiety  
i mężczyźni). W lekkiej atletyce star-
towali juniorzy młodsi U-18 i juniorzy 
U-20. Padło wiele dobrych wyników.  
W prawie wszystkich konkurencjach 
obsada była tak liczna, że odbyły się 
eliminacje. W kilku konkurencjach  

Przewodniczący KZ LZS, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz w meczu Urząd 
Marszałkowski w Łodzi kontra KZ LZS podczas igrzysk w Spale 2017

By wystartować na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w konku-
rencjach rekreacyjnych, trzeba było wygrać eliminacje woje-
wódzkie
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pojedynki były niezwykle emocjonujące, 
np. w pchnięciu kulą, gdzie oglądaliśmy 
trzech znakomitych zawodników – wy-
grał Kornel Warszawski (18,83) z LKS 
Orkan Ostrzeszów, uczestnik MŚ U-18  
w Nairobi (2017), drugi był Wojciech 
Marok (UKS Orkan Środa Wlkp.), który 
wynikiem 18,70 ustanowił rekord życiowy, 
mistrz Polski U-16 z 2016 r., a trzeci Piotr 
Goździewicz (UKS 12 Kalisz), tegorocz-
ny mistrz OOM. Klasyfikację punktową  
wygrało województwo wielkopolskie.

W zapasach w stylu klasycznych,  
wolnym i kobiet startowali zawodnicy  
w wieku 17–20 lat. W sumie 63 młodych 
sportowców z 10 województw. Klasyfika-
cję punktową wygrało woj. łódzkie.

W podnoszeniu ciężarów na po-
moście zmierzyło się 28 sportowców  
z 6 województw. W punktacji Sinclaira 
najbardziej wartościowo przedstawiały 
się rezultaty Sylwii Oleśkiewicz z LKS 
Omega Kleszczów, która w listopadzie 

została wicemistrzynią Polski seniorów, 
i Marcina Izdebskiego z ŁKS Orlęta  
Łuków, który na MP wywalczył brą-
zowy medal. W turnieju wystąpiła też 
Magdalena Karolak z KKS Włókniarz 
Konstantynów, która w październiku 
została wicemistrzynią Europy U-20,  
a na spalskich igrzyskach zapalała znicz 
olimpijski.

W siatkówce plażowej kobiet o prymat 
walczyło 12 par. Pierwsze miejsce zajęły 
przedstawicielki woj. wielkopolskiego  
– Agnieszka Adamek i Patrycja Telega. 
Wśród mężczyzn startowało 13 par. Tur-
niej wygrali Damian Nowak i Michał  
Muszyński z woj. wielkopolskiego.

Sukcesy sportowców z LZS
Dzięki wysokiemu poziomowi sportowe-
mu zawodnicy klubów Krajowego Zrze-
szenia LZS zdobywają medale mistrzostw  
Polski, powoływani są do reprezentacji Polski  
i uczestniczą w mistrzostwach Europy  

i świata. Sukcesy odnoszą też 
nasi wychowankowie. Zawod-
nicy z klubów Zrzeszenia LZS 
na najważniejszych zawodach 
krajowych (mistrzostwach Pol-
ski) w tzw. sportach wiodących  
w naszym stowarzyszeniu (lek-
kiej atletyce, łucznictwie, kolar-
stwie, podnoszeniu ciężarów, 
zapasach, narciarstwie klasycz-
nym) zdobyli łącznie ponad 1300 
medali!

W lekkiej atletyce (w tym 
biegi przełajowe), w hali i na 
otwartym stadionie, nasi za-
wodnicy i zawodniczki wy-
walczyli 276 medali na mi-
strzostwach Polski młodzików, 
juniorów młodszych, juniorów, 
młodzieżowców i seniorów.  
W ślad za dobrą postawą  
na najważniejszych imprezach 
krajowych idą sukcesy mię-
dzynarodowe. Oto tylko kilka 
przykładów: złoty medal Paw-
ła Fajdka (KS Agros Zamość)  
w rzucie młotem na Mistrzo-

stwach Świata w Londynie i złoto na 
Uniwersjadzie, brązowy medal jego „ko-
legi po fachu” Wojciecha Nowickiego  
(KS Podlasie Białystok) i brązowy medal 
Kamili Lićwinko (KS Podlasie Białystok) 
w skoku wzwyż na tej samej imprezie, 
srebrne medale zawodniczek KS Podlasie 
Białystok Darii Zabawskiej w rzucie dys-
kiem i Klaudii Kardasz w pchnięciu kulą 
na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy 
w Bydgoszczy, srebrny medal Martyny  
Lewandowskiej, zawodniczki MLKL 
Płock, w skoku wzwyż na Mistrzostwach 
Świata kadetek, złoty medal Oskara 
Stachnika z ULKS Uczniak Szprotawa  
w rzucie dyskiem na ME U-20.

Łucznicy z naszych klubów mogą 
się pochwalić 126 medalami zdobytymi  
w hali i na otwartych torach. Najwięcej 
medali, bo 26, zdobyli na Halowych Mi-
strzostwach Polski juniorów i młodzie-
żowców. Największy sukces międzyna-
rodowy to dwa złote medale Halowych 
Mistrzostw Europy seniorów i juniorów  
– pierwszy złoty krążek wywalczyła druży-
na seniorek w łukach klasycznych w skła-
dzie: Karolina Farasiewicz (KS Obuw-
nik Prudnik), Natalia Leśniak i Wioleta  
Myszor (obie LKS Łucznik Żywiec), a drugi  
w łukach bloczkowych juniorka LKS 
Łucznik Żywiec Maria Skholna.

Aż 245 medali wywalczyli kolarze  
– zdobywali je w kolarstwie przełajowym 
(11), szosowym (79) i torowym (155).  
W tym ostatnim jesteśmy krajową i nie 
tylko potęgą – na Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski kobiet i mężczyzn 
zawodnicy z naszych klubów zdobyli 58 
medali na 60 możliwych do zdobycia,  
a na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży Mazowsze 2017 – 34 na 36.  
10 medali zdobyli nasi zawodnicy na 
Młodzieżowych Mistrzostwach Euro-
py, m.in. mistrzynią Europy do lat 23  
w wyścigu indywidualnym na dochodze-
nie została Justyna Kaczkowska (UKKS 
Imielin Team), która jest też wicemistrzy-
nią ME Elity, srebrny medal w wyścigu 
eliminacyjnym młodzieżowców wy-
walczył Damian Sławek (GKS Cartusia  

Otwarcie igrzysk w Spale 2017

Dziewiątka „wspaniałych” XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Zakopane 2017 oraz goście

Kartuzy), srebrny medal zdobył również 
Filip Prokopyszyn (LKS Trasa Zielona 
Góra) w wyścigu „na kreskę”. Daniel 
Rochna (UKS Copernicus Toruń) został 
wicemistrzem Europy, a Cezary Łącz-
kowski (TKK Pacific Nestle Fitness Team) 
brązowym medalistą w keirinie juniorów. 
W norweskim Bergen na Mistrzostwach 
Świata w kolarstwie szosowym juniorów, 
młodzieżowców i elity brązowy medal  
w jeździe indywidualnej na czas junio-
rów wywalczył Filip Maciejuk, kolarz KS  
Pogoń Mostostal Puławy.

164 medale to bilans naszych za-
wodników na mistrzostwach kraju w 
podnoszeniu ciężarów. Najwięcej (aż 40) 
wywalczyli na OOM Mazowsze 2017. 
Największy sukces zaś to wicemistrzo-
stwo świata U-17 i mistrzostwo Europy 
Bartłomieja Adamusa z LKS Opocznian-
ka Opoczno i srebrny medal Mistrzostw  
Europy juniorek U-20 Magdaleny Karo-
lak (KKS Włókniarz Konstantynów).

W narciarstwie klasycznym zawod-
nicy z naszych klubów zdobyli 64 medale  
– w biegach narciarskich 40, w skokach 13 
i w kombinacji norweskiej 11. Najwięk-
szym sukcesem było zdobycie dwóch me-
dali w skokach narciarskich przez Piotra 
Żyłę (WSS Wisła) na MŚ w Lahti – brąz 
indywidualnie i złoto w drużynie.

Łącznie w zapasach zawodnicy z na-
szych klubów zdobyli 299 medali mi-
strzostw Polski. Zawodnicy w stylu wolnym 
zdobyli ich 110, w stylu klasycznym – 75, 
w zapasach kobiet – 114. Największe suk-
cesy to: srebrny medal Mateusza Bernat-
ka (AKS Piotrków Tryb.) na MŚ seniorów  
w stylu klasycznym, srebro Magomedmu-
rada Gadżijewa z AKS Białogard w stylu 
wolnym na Mistrzostwach Europy senio-
rów, brązowy medal Aleksandry Wólczyń-
skiej z LUKS Suples Kraśnik na MŚ i srebr-
ny na ME juniorów, brązowy medal na MŚ 
kadetów Wiktorii Chołuj z AKS Białogard.

Medale mistrzostw Polski i sukcesy 
międzynarodowe odnoszą zawodni-
cy naszego zrzeszenia także w innych 
sportach, m.in. w badmintonie, tenisie 
stołowym, sumo, boksie, kickboxingu, 

kajakarstwie klasycznym i slalo-
mowym, jeździectwie, szachach, 
warcabach czy taekwondo ITF  
i olimpijskim.

W tym roku Ministerstwo Sportu  
i Turystyki ogłosiło program 
Team100. To innowacyjny model 
finansowania utalentowanych spor-
towców. Mecenasem jest Polska 
Fundacja Narodowa. Obecnie pro-
gramem objętych jest 127 spor-
towców, w tym 26 zawodników  
z klubów Zrzeszenia LZS.

Na turystycznym szlaku z LZS
W tym roku odbyły się tylko cztery impre-
zy ogólnopolskie, bowiem już drugi rok  
z rzędu Krajowe Zrzeszenie LZS nie uzy-
skało dofinansowania na realizację ogólno-
polskich imprez turystycznych od żadnej 
instytucji państwowej. Od wielu już lat 
turystykę traktuje się jako usługę dla lud-
ności i branżę gospodarczą. Są na szczęście 
jednak instytucje i samorządy, które wspie-
rają organizację imprez turystycznych na 
swoim terenie oraz udział młodych tury-
stów w wielu imprezach ogólnopolskich. 
W kalendarzu KZ LZS ostały się głównie 
te o bogatej tradycji i cieszą się one dużą 
frekwencją. Ogromna w tym zasługa na-
uczycieli, miłośników turystyki, którzy 
przyjeżdżają do Białego Dunajca, Sulejowa 
czy Zakopanego z kolejnym pokoleniem 
swoich wychowanków.

Zakończeniem sezonu turystyczne-
go w LZS zawsze była Ogólnopolska 
Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajo-
znawczej. W tym roku 34. finał central-
ny tej imprezy odbył się 3–5 listopada  
w Zakopanem. Jego tematem była „Polska  
– Chorwacja – Unia Europejska”. Patronat 
honorowy nad imprezą sprawowała JE 
Ambasador Republiki Chorwacji Andrea 
Bekić, a podczas finału reprezentował ją 
konsul generalny Republiki Chorwacji  
w Krakowie Paweł Włodarczyk. Nagro-
dą główną – indywidualną – był 5-dnio-
wy pobyt dla trzech osób w naszym COS 
w Mielnie. W olimpiadzie wzięli udział 
przedstawiciele 20 powiatów z 8 woje-

wództw – łącznie 150 osób, w tym osoby 
towarzyszące, opiekunowie, goście oraz 
organizatorzy i wolontariusze. Podkreślić 
należy, że wszyscy uczestnicy z własnej 
kieszeni pokrywali koszty pobytu.

Najpierw odbył się test pisemny, na 
który składało się 20 pytań dotyczących 
Unii Europejskiej (jej historii i struktur), 
20 pytań obejmujących walory krajo-
znawcze Polski i Karpat oraz tyle samo 
pytań z historii i walorów krajoznawczo-
-turystycznych Chorwacji, do tego doszło 
15 pytań z topografii i 4 pytania z pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Następnego dnia rano uczestnicy sta-
wili się w Parku Miejskich, gdzie najpierw 
odbyła się konkurencja oceny odległo-
ści w terenie, a następnie w 1-minuto-
wych odstępach wyruszyli do marszu na 
orientację – był to właściwie rodzaj gry 
miejskiej. Zawodnicy w ciągu 3 godzin 
najpierw na podstawie opisów musieli 
zlokalizować na mapie 6 miejsce w obrę-
bie Zakopanego, a następnie dotrzeć do 
nich i wrócić na linię startu. Trasa liczyła 
ok. 10 km. Do ścisłego finału zakwalifiko-
wało się 9 osób, a wygrał Marek Wolski  
z woj. kujawsko-pomorskiego. Klasyfi-
kację wojewódzką wygrali turyści z woj. 
lubelskiego, a powiatową – z Łukowa. 
Uśmiechy na twarzach wyjeżdżających 
uczestników i słowa „do zobaczenia za 
rok” były nagrodą dla organizatorów.

n IWONA DERLATKA
Zdjęcia z archiwum LZS, PZLA,  

OOM Mazowsze 2017 i UCI

Zawodnicy z klubów Zrzeszenia LZS zdobyli w tym roku na krajowych 
imprezach mistrzowskich prawie 300 medali
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W 2017 r. minęło 60 lat od momentu 
powstania Towarzystwa Krzewie-

nia Kultury Fizycznej w Polsce. Okrągła 
rocznica jest dobrą okazją do podsu-
mowania osiągnięć i przypomnienia,  
że TKKF od samego początku swojego ist-
nienia stara się zaspokajać potrzeby spo-
łeczeństwa związane z rekreacją ruchową  
i czynnym wypoczynkiem. Odbudowanie 
struktur państwowych po wojnie nie było 
łatwym zadaniem. Sport nie znajdował się 
na liście priorytetów. Jego rozwojowi nie 
sprzyjała również niestabilność organów 
mających nim zarządzać.

Życie sportowe po wojnie
Pierwszym krokiem na drodze organiza-
cji zasad życia sportowego w powojennej 
historii Polski było powołanie w styczniu 
1946 r. Państwowego Urzędu Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojsko-
wego przemianowanego dwa lata później 
na Główny Urząd Kultury Fizycznej. Pod 
tą nazwą instytucja działała zaledwie rok, 
bowiem w grudniu 1949 r. ustanowiono 
Główny Komitet Kultury Fizycznej, któ-
ry funkcjonował do 1960 r. Zadaniem 
wszystkich wspomnianych instytucji było 
administrowanie na szczeblu centralnym 
w zakresie sportu i turystyki.

W latach 50. XX w. zaczęto dostrzegać, 
że działania w zakresie promowania spor-
tu i zdrowego stylu życia są niewystarcza-
jące, a wielu obywateli nie ma dostępu 
do infrastruktury sportowej i fachowego 
instruktażu. Na przełomie lat 1955 i 1956, 
zanim doszło do formalno-prawnych na-
rodzin towarzystwa, na łamach „Sztan-
daru Młodych” rozgorzała dyskusja pod 
hasłem „Czy każdy może zostać mistrzem 
sportu?”. Miała ona odpowiedzieć na pyta-
nie, jakie są w praktyce możliwości upra-
wiania sportu dla zdrowia i przyjemności, 

aktywnego wypoczynku niedaleko miej-
sca zamieszkania i jaka jest pozycja sportu 
w szkołach i na uczelniach.

Narodziny TKKF
Pokłosiem tych rozważań było podjęcie 
uchwały zaakceptowanej przez GKKF, 
powołującej Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej, którego celem była wszech-
stronna praca w dziedzinie wychowania 
fizycznego i działalności kulturowo-oświa-
towej. W maju 1957 r. odbyła się Krajowa 
Konferencja Założycieli zatwierdzająca 
statut TKKF. Ustalono zasady powoływa-
nia instancji wojewódzkich i tworzenia 
ognisk terenowych. Wybrano także tym-
czasowy Zarząd Główny i ustalono datę  
I Krajowego Zjazdu Delegatów, który od-
był się w grudniu tego samego roku. Wzięło  
w nim udział 214 delegatów, którzy uchwa-
lili statut organizacji, zatwierdzili godło, 
barwy oraz odznakę TKKF. Ponadto usta-
lone zostały zasady działalności organiza-
cyjnej i programowo-szkoleniowej. Wybra-
no Zarząd Główny, w skład którego weszło 
60 delegatów, oraz Główną Komisję Rewi-
zyjną, której członkami zostało 5 osób.

Nazwa Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej – jako nazwa dla organiza-
cji, której zadaniem miało być upowszech-
nianie sportu i rekreacji wśród szerokich 
rzesz społeczeństwa, została zaakceptowa-
na i przyjęta na spotkaniu byłych działaczy 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
innych istniejących już organizacji oraz 
przedstawicieli Wojewódzkich Komitetów 
Kultury. Z samej nazwy wynikało, że za 
najważniejsze uznano przekonanie społe-
czeństwa do uprawiania sportu dla wła-
snego zdrowia, dobrej kondycji fizycznej 
i samopoczucia psychicznego. TKKF pod-
jął się ambitnego zadania przeciwdziała-
nia ujemnym skutkom braku aktywności  

ruchowej wśród społeczeństwa. Od po-
czątku, aby być lepiej rozumianym, używa-
no pojęcia „rekreacja fizyczna” jako działu 
kultury fizycznej, różniącego się od sportu 
wyczynowego. Termin „rekreacja” nawią-
zywał do aktywnych form wypoczynku.

Dążenie do wszechstronności
Źródeł sukcesów organizacyjnych towa-
rzystwa należy upatrywać w tym, że od 
samego początku starało się ono swo-
ją działalność programową w zakresie 
krzewienia sportu, ćwiczeń ruchowych  
i rekreacji fizycznej ustalać zgodnie z za-
potrzebowaniami wysuwanymi przez 
różne grupy społeczeństw. Równocześnie 
nie ustępowało w wysiłkach przekonywa-
nia wszystkich o celowości regularnego 
uprawiania sportu od wczesnego dzieciń-
stwa do późnej starości. W pierwszych 
dekadach swojej działalności TKKF szcze-
gólnie aktywnie działał w środowiskach 
ludzi pracy oraz młodzieży akademickiej. 
Rozwijał wszechstronną, różnorodną 
działalność poprzez zakładowe i terenowe 
ogniska, organizując zespoły ćwiczebne, 
sekcje sportowe, imprezy sportowo-rekre-
acyjne, kilkuminutowe ćwiczenia w zakła-
dach pracy oraz w ośrodkach wypoczynku 
świątecznego i urlopowego.

Różnorodność płaszczyzn, na których 
działał TKKF, była jednocześnie odpowie-
dzią na krytykę niedostatku możliwości 
uprawiania sportu dla zdrowia, wypo-
czynku i rozrywki przez przeciętnego oby-
watela. Uwzględniając powyższe, należy 
stwierdzić, że TKKF podjął się nowator-
skiego zadania przeciwdziałaniu ujemnym 
biologicznym skutkom niepodejmowania 
aktywności ruchowej. Uzmysławiano spo-
łeczeństwu, że dobrowolny wysiłek fizycz-
ny jest często jedynym skutecznym spo-
sobem przeciwdziałania tzw. chorobom 

cywilizacyjnym (nadwadze, chorobom 
serca, bólom kręgosłupa, zaburzeniom ga-
strycznym).

Dążenie do wszechstronności, do-
bór form do możliwości ćwiczących,  
z uwzględnieniem ich wieku i płci oraz 
ciągła analiza pojawiających się trudności 
sprzyjały ciągłemu procesowi doskonale-
nia się towarzystwa. Dbano o nieustanny 
rozwój zarówno tradycyjnych, jak i tych 
niepopularnych wcześniej w Polsce zajęć 
sportowych. TKKF wprowadzał i promo-
wał nowe gry oraz upowszechniał rywa-
lizację w mało dotąd znanych dyscypli-
nach sportu. Dzięki niemu Polacy mieli 
sposobność już w latach 60. i 70. zapoznać 
się z bilardem, boule, golfem czy dale-
kowschodnimi sztukami walki. Z kolei  
w latach 90. TKKF promował fitness, cala-
netics, pilates czy aquaaerobic.

Kolejne dziesięciolecia
Od początku działalności TKKF służył 
zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań 
sportowo-rekreacyjnych społeczeństwa, 
poprawie zdrowia i sprawności psychofi-
zycznej, kształtowaniu pięknej sylwetki, 
rozrywce i wypoczynkowi. Przy jednocze-
snej różnorodności próbował wpisywać 
się w aktualne mody i trendy. W kolejnych 
dekadach jego funkcjonowania można 
wyodrębnić główne kierunki działalności. 
Oferta TKKF w pierwszym dziesięciole-
ciu skierowana była do osób pragnących 
systematycznych ćwiczeń, dążących do 
współzawodnictwa i zainteresowanych 
grami towarzyskimi. Organizowano im-
prezy sportowe, takie jak spartakiady, 
zloty Ognisk TKKF czy obozy sportowe.  
Z gier towarzyskich stawiano na szachy, 
brydż i bilard. Wśród pierwszych upo-
wszechnianych kampanii należy wskazać 
naukę pływania pod hasłem „Już pły-
wam” oraz rozpowszechnianie sportów 
zimowych w ramach akcji „Ślizgajmy się”, 
„Srebrna zima” czy „ 1000 lodowisk”.

W drugiej dekadzie działalności TKKF 
do cieszących się popularnością zespołów 
sportowych dodano kolejne. Zwolenni-
ków, zwłaszcza wśród młodzieży, zyskały 

dyscypliny związane ze 
sportami walki. Ofertę 
poszerzono też o ćwicze-
nia profilaktyczne i korek-
cyjne dla osób z wadami 
postawy lub po przeby-
tym zawale. Wśród upo-
wszechnianych akcji zna-
lazły się te kładące nacisk 
na rozwój fizyczny dzieci 
i młodzieży, np. „Piłka 
nożna w naszym osiedlu”, 
rozwijające kulturę fi-
zyczną poprzez konkursy  
i rywalizację, np. „Sport  
i rekreacja w naszym 
osiedlu” czy stawiające na 
uniwersalność jak „Bieg 
po zdrowie”.

Kolejne dziesięciolecie 
przyniosło dalsze wzbo-
gacenie oferty. Pojawiły 
się obozy specjalistyczne, 
np. tenisowe, narciarskie i 
jeździeckie. Zadbano także  
o osoby ze specjalistyczny-
mi potrzebami: z nadwagą, 
z bólami krzyża, z wadami 
postawy. Postawiono na 
dyscypliny, które cieszyły 
się dużą popularnością za 
oceanem – fitness i aero-
bic. Nowe pomysły i for-
my rekreacji towarzystwo 
upowszechniało podczas 
akcji „Ogólnopolska Gieł-
da Rekreacyjna”. Zachę-
cano do praktykowania  
i rozwijano rekreację in-
dywidualną poprzez roz-
wijanie sieci wypożyczalni 
sprzętu sportowego.

Czwarta dekada roz-
poczęła się seminarium 
TKKF, z którego wnioski 
pozwoliły określić dal-
sze działania. Uznano, że 
promowanymi formami 
działalności powinny 
być te, które zapobiega-

60 LAT TKKF
TKKF od początku istnienia stara się zaspokajać potrzeby społeczeństwa związane  
z rekreacją ruchową i czynnym wypoczynkiem

Zarząd Główny TKKF w 1986 r.
Źródło: książka B. Czajki, H. Jasiaka, Z. Mikołajczaka „Program dla Wszystkich”,  
Oficyna Wydawnicza „SPAR”, Warszawa 1997

Dziesięciominutówka pracowników Gdańskich Zakładów Remontowo-Montażowych
Źródło: książka pod red. Z. Mikołajczaka „Pierwsze lata TKKF. Sport i Turystyka”, 
Warszawa 1972

Inauguracja Roku Biegania (1986)
Źródło: książka A. Maciejewskiego „60 lat Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
na Pomorzu i Kujawach 1957–2017”, Kujawsko-Pomorski Związek TKKF, Toruń 2017
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ją i zwalczają epidemie chorób układu 
krążenia przez aktywność ruchową. Pro-
gram „Ruch doskonali i uzdrawia serce” 
rozwijał specjalistyczne formy profilak-
tyczne dla osób zagrożonych chorobą 
niedokrwienną serca oraz osób po zawale.  
W wykonaniu go m.in. położono tak-
że nacisk na poradnictwo w tej kwestii. 
TKKF pozyskało partnera do współpracy, 
którym było Stowarzyszenie Zdrowych 
Miast Polskich. W tę dekadę wpisało się 
wiele akcji promocyjnych z cyklu „Mie-
siąc dla Zdrowia”, „Tydzień dla Serca”.  
W ramach programu „Sport dla Wszyst-
kich” przeprowadzono serię imprez,  
w tym m.in. „Ferie na sportowo, bezpiecz-
nie i zdrowo” oraz festyny rekreacyjne dla 
rodzin oraz osób niepełnosprawnych.

W 1996 r. powołano w Warszawie 
Krajową Federację Sportu dla Wszystkich 
otworzoną przez: TKKF, Szkolny Związek 
Sportowy, TKF „Budowlani”, TRS „Mara-
ton”, ZTG „Sokół” i PZS Niepełnospraw-
nych „Start”. Pierwszy rok jej działalności 
opierał się na pracy społecznej, w którą za-
angażowani byli głównie działacze TKKF. 
W roku 1997 Polskę nawiedziła klęska 
powodzi. Przy wsparciu finansowym UK-
FiT TKKF zorganizował bezpłatne obozy  
i kolonie z programem sportowym i rekre-
acyjnym dla dzieci powodzian.

W piątej dekadzie towarzystwo konty-
nuowało sprawdzone formy programowe, 

stawiając na in-
tensywną promo-
cję oferty skiero-
wanej do dzieci 
i młodzieży po-
przez organizację 
masowych im-
prez sportowych, 
tur ys t ycznych  
i integracyjnych, 
p r o m u j ą c y c h 
różnorodne dys-
cypliny sportowe, 
turystykę i ekolo-
gię oraz stwarza-
jąc warunki do 
współzawodnic-

twa sportowego i integracji także dzieci 
niepełnosprawnych. Postawiono też na 
integrację rodzin – w Centralnym Ośrod-
ku Sportowo-Szkoleniowym TKKF w Sie-
rakowie organizowano obozy rodzinne, 
których oferta obejmowała gry i zabawy 
rekreacyjne oraz rywalizacje sportową  
w różnych dyscyplinach sportowych. 
Uwaga kierowała się też w stronę senio-
rów. Przeprowadzano dla nich zajęcia 
instruktażowe zachęcające do regularnej 
aktywności fizycznej. Rozwijano ogólno-
polską akcje „Miesiąc dla Zdrowia” w celu 
zapoznania mieszkańców miast z ofertą 
sportowo-rekreacyjną w miejscu zamiesz-
kania. TKKF współorganizował także 
wiodące zadania programowe w zakresie 
sportu powszechnego realizowane przez 
Krajową Federację Sportu dla Wszystkich.

60 lat działania
W szóstą dekadę działalności towarzystwo 
weszło z ugruntowaną pozycją instytu-
cji, która zawsze proponowała i wprowa-
dzała wżycie bogatą ofertę programową  
w zakresie mnogości form sportowo-re-
kreacyjnych. Różnorodność ta zapewniała 
zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w za-
kresie aktywności fizycznej adekwatnych 
do potrzeb wszystkich. Proponowane przez 
TKKF formy charakteryzowały się atrak-
cyjnością, były jednocześnie elastyczne  
i możliwe do zmodyfikowania.

60 lat towarzystwa to także ludzie, 
którzy je tworzyli. Powodzenie orga-
nizacji, obok społecznej przydatności 
programu, właściwego doboru treści or-
ganizacyjnych i zaplecza materialnego, 
zależy przede wszystkim od ludzi decy-
dujących o realizacji założeń. Skromna 
objętość tego tekstu nie pozwala wspo-
mnieć o wszystkich działaczach i ich 
wkładzie w rozwój instytucji. W rozkwit 
TKKF wkład wniosły osoby, dla których 
sport był pasją, a upowszechnianie kul-
tury fizycznej życiowym celem. Takim 
człowiekiem był m.in. Feliks Kędzio-
rek, Honorowy Członek TKKF i prezes 
Zarządu Głównego w latach 1957–1974. 
Kolejnymi osobami, które piastowały 
stanowisko prezesa ZG TKKF byli: Bog-
dan Waligórski (1974–1975), Krzysztof 
Trębaczkiewicz (1975–1977), Andrzej 
Piłat (1977–1982), Włodzimierz Wil-
czek (1982–1986), Andrzej Kozłow-
ski (1986–1990) i Mieczysław Borowy 
(1990–2013). We wrześniu 2013 r. sta-
nowisko objął Jerzy Kowalski, który od 
1983 r. związany jest z TKKF w Często-
chowie. Funkcje wiceprezesów zajęli: 
Aleksandra Cajgner z Zarządu Miej-
skiego w Katowicach, Jacek Bączkow-
ski – prezes Mazowieckiego TKKF oraz 
Ryszard Kowalski – prezes Kujawsko-
-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego 
oraz Zarządu Miejskiego w Toruniu.

TKKF od chwili założenia oferuje 
swoim członkom oraz wszystkim chęt-
nym różnorodne formy rekreacji, nie 
stawiając przy tym żadnych wymagań ina 
ograniczeń co do wieku, płci, sprawności 
fizycznej, przynależności wyznaniowej 
czy społeczno-politycznej. Ćwiczyć może 
każdy, a zespoły ćwiczebne, spartakiady, 
turnieje, festyny, konkursy, zloty ognisk  
i inne formy działalności sportowo-re-
kreacyjnej były i nadal są otwarte dla 
wszystkich. Pozostaje mieć nadzieję, że 
przez co najmniej kolejne dekady idea 
zdrowego stylu życia znajdywać będzie 
aktywnych promotorów, którzy trafią do 
szerokiego grona odbiorców.

n  PAULINA TOMCZYKOWSKA

Finał XIV Mistrzostw Małopolskiego TKKF w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn Dominujący wpływ na działania 
związku w 2017 r. wywarła uchwała 

WMA (Światowego Związku Lekkiej Atle-
tyki Masters ) z 30.10.2016 r. przyznająca 
nam prawo organizacji 8. Halowych Mi-
strzostw Świata w Lekkiej Atletyce Ma-
sters. Decyzja ta nałożyła na nas szereg 
obowiązków związanych z organizacją 
zawodów, ale także przygotowaniem jak 
największej liczby zawodników polskich, 
którzy mogliby wystartować w tych mi-
strzostwach w 2019 r. Do tego doszło jesz-
cze zadośćuczynienie oczekiwaniom świa-
towych i europejskich władz lekkoatletyki 
masters oraz większości naszych członków 
dotyczącym zmiany nazwy związku.

Oczekiwania te zostały spełnio-
ne Uchwałą Nadzwyczajnego Walne-
go Zebrania Członków, które odbyło 
się 1.07.2017 r. podczas 27. Mistrzostw 
Polski w Krakowie. Od tego dnia Polski 
Związek Weteranów Lekkiej Atletyki po 
27 latach działalności przeszedł do histo-
rii. Od tej daty zaczynamy pisać nowy jej 
rozdział, już pod nazwą Polski Związek 
Lekkiej Atletyki Masters. Zmianę po-
twierdził też wpis dokonany przez Krajo-
wy Rejestr Sądowy.

Dla przypomnienia: Światowy 
Związek – WAVA powstał w sierpniu  
1975 r., zmiany nazwy na WMA do-
konano podczas MŚ 2001 w Brisbane. 
Podobnie Związek Europejski – EVAA, 
który powstał we wrześniu 1978 r.  
dokonał zmiany nazwy podczas ME 
2014 w Izmirze.

Najważniejsze zawody w roku 
2017
Kalendarz zawodów na rok 2017, w któ-
rych mogą brać udział weterani – master-
si, czyli osoby, które ukończyły w dniu 
zawodów 35 lat, był bardzo bogaty. Kilka-
dziesiąt pozycji, z tego 13 to zawody ran-
gi Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata  
i Europy, na hali, na stadionie i non sta-
dia. Z ogromnym zadowoleniem odnoto-
wujemy znaczący wzrost udziału w zawo-
dach naszych pań, które dzielnie walczyły 
w HMŚ w Daegu i ME w Aarhus, w obu 
przypadkach czterdziestokrotnie stając na 
podium, w tym na najwyższym stopniu:  
9 razy w Daegu i 11 razy w Aarhus,  
a mężczyźni odpowiednio 16 i 19.

26. Halowe Mistrzostwa Polski roze-
grano tradycyjnie w nowoczesnej hali 
Arena w Toruniu 25 lutego br. Do startu 
zgłosiła się rekordowa liczba 451 zawod-
niczek i zawodników, w tym 45 zawod-
niczek i zawodników z zagranicy. Nasze 
zawody kolejny raz uświetnili swoimi 
startami byli olimpijczycy: od 40 lat ciągle 
aktualna rekordzistka Polski w pchnięciu 
kulą seniorek Ludwika Chewińska, spe-
cjalistka w skoku wzwyż Urszula Kie-
lan, posiadaczka rekordu świata masters  
w rzucie oszczepem Genowefa Patla oraz 
znakomity płotkarz Ryszard Szparak. 
Podczas mistrzostw ustanowiono 72 re-
kordy Polski i RHMP. Najlepszą zawod-
niczką HMP została Ewa Bartosik (kat. 
K 65), która przebiegła 60 m w czasie  
9,39 s (1149 pkt.), a najlepszym zawod-

nikiem Antoni Kargol (kat. M 80), który 
rzucił ciężarkiem na odległość 16,87 m 
(1383 pkt.). Liczne puchary ufundowali 
honorowi patroni HMP oraz sponsorzy.

7. Halowe Mistrzostwa Świata roze-
grano 19–25.03.2017 r. w Daegu (Korea 

POLSKI ZWIĄZEK  
LEKKIEJ ATLETYKI 
MASTERS
Taką nazwę od 1 lipca 2017 r. – z woli Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków – nosi obecnie Polski  
Związek Weteranów Lekkiej Atletyki z siedzibą w Toruniu

Jerzy Jabłoński

Aneta Kaczmarek

Antoni Kargol 
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Południowa). Trzeba przede wszystkim 
odnotować starania organizatorów, któ-
rzy zadbali o wspaniałą oprawę zawodów, 
uroczystość otwarcia i zamknięcia, trans-
port oraz wykazali niezwykłą gościnność 
i życzliwość. W mistrzostwach wystarto-
wała rekordowa liczba 4325 zawodniczek 
i zawodników, z tego prawie 2800 to byli 
Koreańczycy. Odnotowano start zawod-
ników z 73 krajów świata, w tym 43 re-
prezentantów Polski (32 zawodników  
i 11 zawodniczek. Przeprowadzono 7759 
indywidualnych startów, wręczono po-
nad 600 zestawów medali.

Nasi reprezentanci wywalczyli 61 
medali (25 + 18 + 18). Najlepsi zdo-
byli nawet po kilka medali. A byli to: 
Patrycja Włodarczyk – 3 złote medale  
(3000 m, półmaraton i bieg przełajowy 
– cross 4 km), Edward Zwolski – także 
3 x złoto (rzut dyskiem, młotem i ciężar-

kiem). Po 2 złote medale zdobyli Aneta 
Kaczmarek – wygrywając biegi na 400 m 
i 800 m, przy okazji poprawiając dwu-
krotnie halowe rekordy Polski, Antoni 
Kargol – zwyciężając w rzucie ciężarkiem 
(HRP) i rzucie młotem, Mirosław Łu-
niewski – wygrywając chód na 3000 m 
i 10 km, bijąc także 2 halowe rekordy Pol-
ski, Andrzej Piączkowski – wygrywając 
rzut ciężarkiem (HRP) i rzut młotem, 
Renata Szykulska, która wygrała trójskok 
i bieg 60 m ppł, Zofia Więciorkowska  
– wygrywając biegi na 800 m i 1500 m. 
W tym miejscu należy odnotować zdoby-
cze medalowe naszego prezesa Wacława 
Krankowskiego, który w Daegu zdobył  
4 medale: złoty w pchnięciu kulą, srebrny 
w rzucie młotem oraz brązowe w rzucie 
ciężarkiem i dyskiem. Nasi zawodnicy 
ustanowili 13 halowych rekordów Polski 
oraz jeden rekord Polski (chód 10 km).

Kolejną wielką imprezą były 27. Mi-
strzostwa Polski, które pierwszego i drugie-
go lipca rozegrano w Krakowie. Do startu 
w zawodach zgłosiła się rekordowa liczba 
zawodniczek i zawodników, bo aż 451,  
w tym 85 zawodniczek i 366 zawodników. 
Ostatecznie wystartowało 415 osób (79 + 
336), w tym 32 lekarzy. Podczas mistrzostw 
ustanowiono 64 rekordy – 14 rekordów 
Polski oraz 50 rekordów mistrzostw Polski. 
Najlepsi otrzymali piękne puchary, które 
ufundowali: minister sportu i turystyki 
Witold Bańka, marszałek województwa 
małopolskiego Jacek Krupa, prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, pre-
zes Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. 
Maciej Hamankiewicz. Po raz pierwszy 
mistrzostwa zorganizowano w Krakowie, 
do czego wydatnie przyczynili się wicepre-
zes PZLAM Tadeusz Maj oraz dyrektor KS 
AZS AWF w Krakowie Renata Nieroda. Na 
specjalne uznanie zasługuje przekaz prze-
syłany na żywo przez SportKrak TV oraz 
piękny materiał fotograficzny autorstwa 
Sławomira Opioły i Gerarda Banacha. Ser-
decznie wszystkim dziękujemy.

20. Mistrzostwa Europy rozegrano 
od 27 lipca do 6 sierpnia 2017 r. w duń-
skim Aarhus, które gościło już mastersów  
w roku 2004. W zawodach wystartowało 
3841 zawodniczek i zawodników, w tym 
111 z Polski. Wywalczyliśmy 63 medale 
(30 + 13 + 20), ustanawiając 9 rekordów 
Polski. Nasza reprezentacja była trochę pe-
chowa. Kilka osób, mimo dokonanej opła-
ty startowej, nie zgłosiło się do mistrzostw. 

Część zapisanych nie dojechała, część 
już na miejscu nabawiła się poważnych 
kontuzji, uniemożliwiających im start  
w zawodach (np. doskonały biegacz Mi-
chał Bernardelli). Można powiedzieć, że  
w ten sposób uciekło nam ponad 10 meda-
li, gdyż wyniki uzyskiwane przez nieobec-
nych takie szanse dawały. Najlepszymi  
w Aarhus okazali się: Marek Dzięgielew-
ski – wywalczył złote medale w biegach 
na 10 000 m (RP), w półmaratonie i bie-
gu przełajowym (cross), Joanna Balcerzak  
– wygrała biegi na dystansie 100 m i 200 m 
(RP), Patrycja Włodarczyk – wygrała bie-
gi na dystansie 5000 m i 10 000 m, Ewa 
Brych-Pająk wygrała biegi na dystansie  
10 000 m i bieg przełajowy, Aneta Kacz-
marek (K 35) – wygrała biegi na dystan-
sie 400 m (RP) i 800 m. Aneta wyrównała 
przy okazji bardzo stary rekord mistrzostw  
Europy na dystansie 400 m z wynikiem 
55,14 s. Antoni Kargol wygrał rzuty mło-
tem i ciężarkiem, Czesław Roszczak wygrał 
konkurs pchnięcia kulą, tryumfował w pię-
cioboju rzutowym, Mirosław Łuniewski wy-
grał chód na 20 km oraz w drużynie (20 km).

26 sierpnia odbył się kolejny 39. Me-
moriał im. Grzegorza Duneckiego, pa-
trona toruńskiego Stadionu Miejskiego. 
Memoriałowym zmaganiom towarzyszy-
ły Ogólnopolski Miting Lekkoatletycz-
ny oraz 2. Mistrzostwa Polski Masters  
w Trójboju Sprinterskim. W zawodach 
wzięło udział w sumie przeszło 500 zawod-
niczek i zawodników z całej Polski. Pojawi-
li się również lekkoatleci z zagranicy, m.in.  
 z Francji. W 2. Mistrzostwach Polski We-
teranów w Trójboju Sprinterskim zawod-
nicy startowali na dystansie 60 m, 100 m 
i 200 m. W mistrzostwach wzięło udział 
7 zawodniczek i 34 zawodników. Najlep-
sze wyniki punktowe w gronie mastersów 
uzyskali: wśród pań – Ewa Bartosik (K 65) 
2896 pkt., w gronie mężczyzn – Wojciech 
Seidel (M 65) 2830 pkt. Dla porównania 
zwycięzca memoriału w kategorii senio-
rów Karol Zalewski zgromadził zbliżoną 
do naszych mistrzów liczbę 2848 pkt.

2. Halowe Drużynowe Mistrzostwa 
Polski (Toruń, 17 grudnia 2017 r.) to ko-

lejny etap przygotowań do 8. Halowych 
Mistrzostw Świata, które 24–30.03.2019 r. 
zostaną rozegrane właśnie w Toruniu. 
I dlatego na mistrzostwach w Toruniu 2017, 
w ramach wizyty technicznej gościć będzie-
my kierownictwo WMA: Stanleya Perkin-
sa – prezydenta WMA, Margit Jungmann  
– wiceprezydenta WMA i Briana Keave-
neya – dyrektora technicznego WMA.

Podsumowanie 2017
Mimo że przed nami jeszcze 
jedne zawody, dokonaliśmy już 
podsumowania roku 2017. Ge-
neralnie możemy uznać, że był 
to bardzo udany sezon. Ponad 
120 medali mistrzostw Europy  
i świata to doskonały progno-
styk przed HMŚ w Toruniu  
w 2019 r. Dla kogo rok 2017 
był najważniejszy? Ranking na-
szych najlepszych pięknie ob-
razuje, jak bardzo wyrównana 
była walka o zwycięstwo i kolej-
ne miejsca na podium.

Wśród pań pierwsze miejsce zajęła 
Aneta Kaczmarek, gromadząc 67 pkt. Na 
ten doskonały wynik złożyły się 4 złote 
medale, 2 srebrne i 1 brązowy oraz wy-
równany rekord mistrzostw Europy i kil-
ka rekordów Polski. Rekordy dały Anecie 
aż 26 pkt. Drugie miejsce z wynikiem  
65 pkt. zajęła Patrycja Włodarczyk,  
a na wynik złożyły się: 5 złotych medali,  
2 srebrne i 2 brązowe. Trzecie miejsce 
zajęła doskonała sprinterka Joanna Bal-
cerzak, która zgromadziła 42 pkt., wy-
grywając w Aarhus biegi na dystansie 100  
i 200 m, a z rekordów uzbierała aż 30 pkt. 
Czwarte miejsce, przegrywając zaledwie 
o 1 pkt, zajęła Renata Szykulska z wyni-
kiem 41 pkt. Na jej dorobek złożyło się  
7 medali – 2 złote, 2 srebrne i 3 brązowe.

Wśród panów zdecydowanym lide-
rem jest jeden z najlepszych chodziarzy 
świata Mirosław Łuniewski, który zgro-
madził 55 pkt., na co złożyło się 31 pkt. 
za zdobyte medale (4 złote i 1 srebrny) 
oraz 24 pkt. za rekordy. Drugie miejsce 
zajął znakomity miotacz Antoni Kargol, 

który zgromadził 40 pkt., zdobywając 
4 złote medale, a rekordy dały naszemu 
mistrzowi 14 pkt. Trzecie miejsce zajął 
długodystansowiec Marek Dzięgielewski, 
gromadząc 39 pkt. (33 pkt. za 4 złote me-
dale i 6 pkt. za rekordy). Tuż za podium 
znaleźli się miotacze Czesław Roszczak  
z wynikiem 39 pkt. (wszystkie za medale: 
3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe). Piąte miej-
sce z wynikiem 37 pkt. zajął Jerzy Jabłoń-

ski (33 pkt. za medale: 2 złote, 1 srebrny 
i 2 brązowe i 4 pkt. za rekordy). Naszym 
koleżankom i kolegom gratulujemy  
i życzymy udanych startów w kolejnych 
latach zmagań na sportowych arenach.

Plany na przyszłość
W roku 2018 poza 27. HMP (24.02)  
i 28. MP (30.06–1.07) w Toruniu aż trzy-
krotnie spotkamy się w Hiszpanii, gdzie 
19–24.03 w Madrycie rozegrane zostaną 
12. HME, 18–20.05 w Alicante na 16.  
ME w konkurencjach Non - Stadia oraz 
4–16.09 na 23. MŚ w Maladze.

n  JANUSZ NATH

Mirosław Łuniewski Renata Szykulska

Wacław Krankowski – Daegu, złoto Joanna Balcerzak

WMACI Toruń 2019. Każdy, kto ukończył 35 lat 
na dzień rozpoczęcia mistrzostw może zgłosić się 
do startu w zawodach
Więcej informacji: www.pzlam.pl; www.facebook.
com/pzlamasters; www.facebook.com/WMACI2019

Patrycja Włodarczyk, Marek Dzięgielewski, Ewa Brych-Pająk , Artur Kern
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W roku bieżącym na działalność 
Polskiego Towarzystwa Ringo, po 

rozstrzygnięciu konkursu wniosków zło-
żonych do Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, otrzymaliśmy dofinansowanie jedynie  
w przypadku dwóch imprez o zasięgu 
międzynarodowym, tj. Mistrzostw Pol-
ski i Memoriału Twórcy Ringo. Pozostałe 
turnieje nie uzyskały żadnego wsparcia 
finansowego z MSiT. Dzięki ogromnemu 
nakładowi pracy działaczy i zarządu PTR 
udało się zgromadzić środki i przepro-

wadzić kilkanaście turniejów w różnych 
środowiskach.

45. Szafirowe Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski
Jubileuszowe 45. Szafirowe Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski odbyły się 
w Pułtusku 24 czerwca na stadionie 
MOSiR, na którym otwarcie uświetni-
ła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 
OSP w Pułtusku. Podczas ceremonii 
otwarcia z okazji jubileuszu wyróżniono  

24 trenerów i działaczy za wkład  
w rozwój i ustawiczne propagowanie rin-
go – polskiej dyscypliny sportowej. 

W kategorii otwartej mężczyzn nie 
było niespodzianek – zwyciężył Andrzej 
Teklak z Mogielnicy, natomiast w katego-
rii otwartej kobiet tryumfowała Adriana 
Paszko z Bartoszyc. 

Młodzi zawodnicy wykazywali się 
wspaniałymi umiejętnościami godny-
mi najwyższego uznania fachowców, jak 
prezentują na zdjęciach Kacper Trzaska  

RINGO – SPORT ENTUZJASTÓW
Przegląd dokonań miłośników ringo w roku 2017

W towarzystwie prof. Włodzimierza Starosty, wiceburmistrz Puł-
tuska Róży Krasuckiej i prezes PTR Krystyny Anioł-Strzyżew-
skiej: miejsce 1. Adriana Paszko (Bartoszyce), 2. Ada Trawczyńska  
(Mogielnica), 3. Ina Vilchynskaya (Białoruś), 4. Tatsiana Dziani-
sava (Białoruś), 5. Paulina Wangryn (Mogielnica), 6. Michalina 
Kunecka (Legnica)

24 trenerów i działaczy wyróżnionych za wkład w rozwój i propa-
gowanie ringo

Kacper Trzaska i Mateusz Wangryn z Goszczyna

Igor Yaruta w „locie”

Prof. Antoni Stasch chwyta kółko w grze z dr. Le-
sławem Musurem, a obserwuje ich prof. Włodzi-
mierz Starosta

Fantastyczny wyskok po kółko prof. Józka Kra-
kowiaka

i Mateusz Wangryn z Goszczyna oraz 
Igor Yaruta w „locie”. 

XVI Mistrzostwa Polski Lekarzy 
i Innych Profesji Ochrony 
Zdrowia w Ringo
W tym samym terminie, czyli 24 czerwca 
rozegrano w Pułtusku XVI Mistrzostwa 
Polski Lekarzy i Innych Profesji Ochrony 
Zdrowia w Ringo, sponsorowane przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, 
Naczelną Izbę Lekarską, Akademię Hu-
manistyczną w Pułtusku, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Pułtusku oraz 
Polskie Towarzystwo Ringo.

Zawody rozgrywano w godzinach 
popołudniowych, w letnich, okresowo 
upalnych warunkach pogodowych, jed-
nocześnie na sześciu boiskach. Obsada 
zawodów była międzynarodowa, ale tyl-
ko w jednej kategorii puchar i inne trofea 
wywiezione zostały za granicę.

Wśród startujących mężczyzn było 
kilku profesorów, dla których z usza-
nowaniem wieku utworzono katego-
rię supersenior. Zwycięzcom w swoich  
kategoriach wręczano puchary, medale  
i unikatowe dyplomy z maksymami ła-
cińskimi. Wszyscy medaliści otrzyma-
li także po dwa kółka ringo z nadzieją, 
że będą używane przez obdarowanych,  
którzy wybitnie podniosą swoje umiejęt-
ności do przyszłego roku.

Okręgowa Izba Lekarska dodatkowo 
ufundowała pamiątkowe nagrody dla 
zwycięzców. 

XVI Międzynarodowy  
Memoriał im. Włodzimierza 
Strzyżewskiego
2 września w Warszawie – w zmiennych 
warunkach atmosferycznych (deszcze, 
porywy wiatru, słońce i znów ulewy)  
– odbył się XVI Międzynarodowy Memo-
riał im. Włodzimierza Strzyżewskiego. 
Twórca ringo powtarzał, że tę grę można 
rozgrywać w każdych warunkach i to się 
spełniło w 2017 r.

W memoriale uczestniczyły kilkuna-
stoosobowe ekipy z Litwy i z Białorusi.  

Kategorię otwartą kobiet wygrała Mi-
chalina Kunecka z Legnicy, a mężczyzn  
– Dominik Trawczyński z Mogielnicy.  
Natomiast w głównej kategorii memo-
riału – weteran – medalistami zostali:  
1. Andrzej Osak (Słupsk), 2. Janusz 
Siejko (Gliwice), 3. Józef Krakowiak 
(Warszawa). 

Przegląd dokonań w 2017 r.
Tegoroczny sezon ringo otworzył  
25 lutego Turniej Asów w Goszczynie. 
Na hali sportowej rywalizowali najlepsi 
aktualnie zawodnicy w kategorii otwar-
tej. Wśród kobiet zwyciężyła Ada Traw-
czyńska z Mogielnicy przed Agnieszką 
Kłopotowską z Warszawy i Pauliną 
Wangryn z Mogielnicy. W kategorii 
otwartej mężczyzn zwyciężył Andrzej 
Teklak przed Piotrem Błachem (obaj  
z Mogielnicy) i Krzysztofem Szajkiem 
(z Legnicy).

Od 10 stycznia do 6 marca członek 
zarządu PTR Andrzej Osak własnym na-
kładem sił i środków przeprowadził cykl 
szkoleń z podstaw techniki i taktyki gry 
w ringo dla uczniów szkół w Rzeszowie. 
Szkolenia cieszyły się dużą frekwencją 
i zainteresowaniem, co dokumentuje 
liczba uczestników zorganizowanych po 
szkoleniach turniejów ringo: w Gimna-
zjum Nr 1 udział wzięło 250 uczniów,  
w Liceum Ogólnokształcącym i Gim-
nazjum sióstr Prezentek – 227 uczniów,  
w Gimnazjum nr 10 – 147 uczniów,  
w Szkole Podstawowej Nr 13 – 263 
uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 19  
– 147 uczniów, w Zasadniczej Szkole 
Spożywczej – 220 uczniów. Przeszkole-
nie ponad 1000 osób w jednym rejonie 
przez jedną osobę stanowi swoisty rekord  
w historii ringo i podkreśla istnienie 
prawdziwych entuzjastów ringo.

W kwietniu, na zaproszenie działaczy 
polonijnych z Austrii i Szwecji, prezes 
PTR Krystyna Anioł i wiceprezes An-
toni Stasch uczestniczyli w obchodach 
75. rocznicy przyznania Orderu Virtu-
ti Militari generałowi Władysławowi 
Andersowi w Gdańsku. Organizatorem 

obchodów była Gdańska AWF, która 
zorganizowała uroczystość w Bazylice 
Gdańskiej, a następnie w Klubie Żeglar-
skim wykłady i pokazy dwóch dyscyplin 
– nordic walking i polskiego ringo. Obec-

Po zawodach – z pucharami i medalami

XVI Międzynarodowy Memoriał im. Włodzimierza Strzyżew-
skiego – medaliści w kat. weteran: 1 m. Andrzej Osak (Słupsk), 
2 m. Janusz Siejko (Gliwice), 3 m. Józef Krakowiak (Warszawa)

Prezes PTR Krystyna Anioł i wiceprezes PTR Antoni Stasch wrę-
czają Annie Marii Anders podręcznik „ABC polskiej gry w ringo”
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na Anna Maria Anders, 
córka generała po wykładzie 
o ringo otrzymała Kronikę 
Sportu Polskiego z wpisami 
o ringo, podręcznik ABC 
polskiego ringo oraz dwa 
kółka. Po wykładach doko-
nała otwarcia Polonijnego 
Centrum Sportów Wod-
nych w Gdańsku. 

Uzyskaliśmy poparcie 
Anny Marii Anders w idei 
krzewienia ringo wśród 
Polonii, co zaowocowało 
liczną grupą zawodników 
uczestniczących w Toruniu 
w turnieju ringo 1 sierpnia, 
w ramach XVIII Świato-
wych Letnich Igrzysk Polo-
nijnych. Ringo było jedną  
z 25 rozgrywanych dys-
cyplin, która zgromadziła 
prawie 200 zawodników na 
1100 wszystkich uczestni-
ków igrzysk.

Igrzyska Polonijne sta-
nowią największą impre-
zę sportową na świecie, 
adresowaną do Polaków 
mieszkających za granicą. 
Dlatego perfekcyjne prze-
prowadzenie zawodów sta-
nowiło dla Polskiego Towa-
rzystwa Ringo zagadnienie 
priorytetowe. Wręczania 
medali we wszystkich 14 
kategoriach dokonywała 
prezes PTR na scenie po-
stawionej w Parku Pałaco-
wym w Toruniu. 

Ranking zawodników 
ringo w 2017 r.
Tradycyjne coroczne ogól-
nopolskie turnieje ringo 
rozgrywane w Polsce, a za-
liczane do rankingu odbyły 
się w Goszczynie, Jedliczu, 
Miłkach, Lelisie, Warsza-
wie i Krynicznie. 13 maja 

odbył się pierwszy w tym roku turniej 
cyklu w Goszczynie (organizowany już 
po raz szósty), w otoczeniu kwitnących 
sadów, na nowo zbudowanym stadionie. 
Na starcie stanęło 138 ringowców z 16 
klubów z całej Polski.

Z kolei 20 maja w Jedliczu po raz 
osiemnasty rywalizowano w dziesięciu 
kategoriach wiekowych przy pięknej 
pogodzie. Aby zorganizować imprezę 
ogólnopolską, zwarły szyki: Międzysz-
kolny Uczniowski Klub Sportowy „Pod-
karpacie”, GOSiR Jedlicze, ZSP Jedlicze, 
Zarząd Gminy Jedlicze, Rada Miejska  
w Jedliczu.

Natomiast XI Ogólnopolski Turniej 
Ringo „Kurpiowski Jantar” zorganizo-
wany 3 czerwca w Lelisie zgromadził  
na starcie 150 zawodników, którzy ry-
walizowali w 8 kategoriach indywi-
dualnych i 7 drużynowych. Wsparcia 
finansowego i rzeczowego dokonały 
samorządy województwa mazowiec-
kiego i powiatu ostrołęckiego. Nagrody 
ufundowały Ludowe Zespoły Sportowe, 
Centrum Kultury, Biblioteki i Sportu 
w Lelisie, Zakład Administracji Szkół  
i Przedszkoli. 

Ostatni turniej przed mistrzostwami 
Polski, potraktowany jako sprawdzian 
formy sportowców, miał miejsce w Mił-
kach 10 czerwca. Z kolei 16 września 
rozegrano dwudziesty turniej z cyklu 
ogólnopolskich zawodów ringo w War-
szawie pod tradycyjną nazwą Warszaw-
ska Syrenka. Dofinansowanie pozyska-
no z Urzędu Gminy Bemowo i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego.

Po raz pierwszy natomiast w roku 
2017 został zorganizowany i przeprowa-
dzony 23 września Ogólnopolski Tur-
niej Ringo w Krynicznie k. Wrocławia. 
Pomysłodawcą turnieju, a następnie 
odpowiedzialnym za techniczne przy-
gotowanie i przeprowadzenie zawodów 
była nauczycielka Szkoły Podstawowej 
Dorota Olbryt, która w latach poprzed-
nich przyjeżdżała na różne zawody ringo  
w charakterze obserwatora. Wspaniały 

kogut-maskotka przyciągał uwagę uczest-
ników i działaczy.

W okresie letnim przeprowadzono 
na piasku turnieje plażowe nadmorskie  
w Mielnie Koszalińskim i w Dąbkach 
oraz w uzdrowisku Połczyn-Zdrój. Po-
nieważ turnieje miały charakter otwar-
ty, za każdym razem musiały być po-
przedzane grami pokazowymi, czego 
podejmowali się członkowie Polskiego 
Towarzystwa Ringo. Na plaży w Dąb-
kach 8 sierpnia, przy Ośrodku Wypo-
czynkowym „Geovita”, trener Sebastian 
Wroński przy pomocy Andrzeja Osaka 
zorganizował II Nadmorski Rodzin-
ny Turniej Ringo (pierwszy odbył się  

w 2016 r.). Startowało dwa razy więcej 
rodzin niż w roku poprzednim, a ubie-
głoroczni uczestnicy wykazali się znacz-
nym wzrostem umiejętności zarówno 
technicznych, jak i taktycznych.

W Rzeszowie 9 września odbył się 
turniej ringo w ramach Zjazdu Służ-
by Liturgicznej Organizowanego przez 
Towarzystwo Salezjańskie Inspekto-
ria Krakowska pod hasłem: „Zdoby-
wać szczyty”. Uczestniczyło w nim 160  
zawodników w trzech kategoriach wie-
kowych.

Coroczne XIX Integracyjne Mistrzo-
stwa Zabrza w Ringo pod honorowym 
patronatem prezydent miasta Zabrze 

Małgorzaty Mańki-Szulik odbyły się  
26 października w zabrzańskiej hali  
MOSiR, na której w roku 2000 ostatni raz 
startował w najstarszej kategorii twórca 
ringo Włodzimierz Strzyżewski i którą 
wygrał. Organizatorem mistrzostw było 
Stowarzyszenie „Nasza szkoła – nasz 
dom” działające przy Specjalnej Szkole 
Podstawowej Nr 40 w Zabrzu.

16 września w ramach Ogólnopol-
skiej Spartakiady Prawników w Lublinie 
na hali sportowej UMCS zorganizowano 
pierwszy raz turniej ringo. Za fachowość 
i terminowość rozgrywek odpowiedzialni 
byli członkowie PTR, Mariusz Wangryn 
i Andrzej Osak.

11 listopada młodzieżowa reprezen-
tacja Polski udała się do Mińska w celu 
wzięcia udziału w XVI Międzynarodo-
wym Turnieju Ringo na Białorusi. Za-
wody rozgrywano w trzech kategoriach 
dwójkowych i w kategorii otwartej. Nasze 
dziewczęta zwyciężyły w swoich katego-
riach wiekowych. Gratulujemy utrzyma-
nia tak wysokiej formy przez cały sezon 
rozgrywek – zarówno zawodnikom, jak 
i trenerom! 

TEKST:  
n KRYSTYNA ANIOŁ-STRZYŻEWSKA

ZDJĘCIA:  
n MARIUSZ WANGRYN

I Ogólnopolski Turniej w Ringo – Kryniczno 2017. Rozgrywki w kategorii  
kadetek

Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski Jantar” w Lelisie. Dekoracja medali-
stek w kategorii dwójki dziewcząt do lat 16

Prezes PTR dokonuje dekoracji Litwinów

ZWYCIĘZCY RANKINGU ZAWODNIKÓW RINGO W 2017 R.

Kategoria Nazwisko imię Klub

Młodziczka Rydzewska Martyna UKS „Olimpia” Miłki

Młodzik Antoniuk Mateusz UKS „Olimpia” Miłki

Kadetka Prusaczyk Roksana Kurpiowskie Tow. Ringo „Jantar”

Kadet Szporko Bartłomiej UKS „Olimpia” Miłki

Juniorka Kowalczyk Izabela Kurpiowskie Tow. Ringo „Jantar”

Junior Komorowski Hubert UKS Goszczyn

otwarta kobiet Kunecka Michalina Legnickie Towarzystwo Ringo 

otwarta mężczyzn Trawczyński Dominik UKS Mogielnica

I Ogólnopolski Turniej w Ringo – Kryniczno 2017. Dekoracja kategorii dwójki  
mieszane

Reprezentacja młodzieżowa: Monika Wangryn, Martyna Kot, Gabriela Romejko, 
Marta Lejman, Martyna Rydzewska, Bartłomiej Szporko, Konrad Komorowski,  
Dawid Mruk
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14 maja 1990 r. na wniosek 19-osobo-
wej grupy młodych z różnych śro-

dowisk Wielkopolski sąd w Poznaniu za-
rejestrował Stowarzyszenie Młodych 
Wielkopolan. Ofertę programową stowa-
rzyszenie kieruje głównie do dzieci i mło-
dzieży w zakresie: organizacji wypoczyn-
ku, kultywowania tradycji i obrzędów 
regionalnych oraz integracji środowisk 
skupionych wokół stowarzyszenia.

Od roku 1995 pod kierownictwem 
prezesa Tadeusza Tomaszewskiego 
rozkręcamy naszą działalność. Propo-
zycje programowe poszerzamy o festy-
ny, imprezy sportowo-rekreacyjne dla 
wszystkich środowisk i osób niepełno-
sprawnych, kursy, szkolenia i seminaria, 
a rok później o bezpłatne dyżury specja-
listów (prawne i doradców zawodowych). 
Wszystkie te formy działalności szybko 
się rozwijają, zyskują aprobatę społeczną, 
a Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 
jest rozpoznawalnym partnerem wśród 
organizacji pozarządowych nie tylko  
w Wielkopolsce. 

Imprezy sportowo-rekreacyjne

Dużym uznaniem do dziś cieszą się orga-
nizowane przez SMW imprezy sportowo- 
-rekreacyjne związane z upowszechnianiem 
kultury fizycznej dla wszystkich grup i śro-
dowisk społecznych. Największe z nich to:
1.   Ogólnopolski Bieg Niechana
2.   Turniej Tenisa Stołowego Radnych, 

Wójtów i Burmistrzów
3.   Regionalna Spartakiada UKS – MDP
4.   Olimpiada Przedszkolaków „Mały 

Sport – Wielka Radość”
5.   Regionalna Spartakiada Półkolonii 

„Sport – Uśmiech – Zabawa”
6.   Integracyjna Spartakiada Z Okazji 

Światowego Dnia Inwalidy
7.   Regionalna Olimpiada Osób Niepeł-

nosprawnych
8.   Festyn Sportowy dla Seniorów „Sport 

Receptą na Zdrowie”
9.   Regionalny Turniej Rodzin „Spraw-

nych Inaczej”
10.   Pojedynek Sportowo-Rekreacyjny 

Wsi i Sołtysów

11.   Cykl imprez „Na Sportowo i Świą-
tecznie”

12. Piknik „Bezpieczne Wakacje”
Sprawność organizacyjna ekipy przy-

gotowującej imprezy pod kierownic-
twem wiceprezesa – a dziś prezesa SMW 
Stanisława Dolacińskiego gwarantują  
wysoką jakość przebiegu każdej z nich.  
W naszych imprezach sportowo-rekre-
acyjnych uczestniczyło 225 tys. osób.

Dla dzieci i młodzieży
W kartach działalności Stowarzyszenia 
Młodych Wielkopolan poczesne miejsce 
zajmuje Akcja „Wypoczynek” dla dzieci 
i młodzieży. Przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Sportu w latach 1995–2014 
byliśmy organizatorem „Sportowych Wa-
kacji” i obozów integracyjnych na terenie 
całego kraju. Z oferty obozowej skorzy-
stało 9,5 tys. uczestników.

W działaniach środowiskowych je-
steśmy do dziś organizatorem aktywne-
go wypoczynku w miejscu zamieszkania 
– półkolonie „Sport-Uśmiech-Zabawa. 

Największe akcje półkolonijne reali-
zowaliśmy w partnerstwie z gminami, 
placówkami oświatowymi i Agen-
cją Własności Rolnej Skarbu Państwa  
w środowiskach b. PGR: 2004 r. – 121 
miejscowości, 5422 uczestników, 2005 r. 
– 136 miejscowości, 5710 uczestników. 
W 2004 r. organizację półkolonii wspie-
rał Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, 
kierując z programu Zielone Wakacje  
65 absolwentów szkół średnich do od-
bycia staży. Na naszych półkoloniach 
wypoczywało 43 tys. dzieci pod czuj-
ną opieką ponad 3 tys. wychowawców  
i kierowników placówek.

Dziś dalej organizujemy półkolonie 
choć na mniejszą skalę, głównie we 
współpracy z gminami na terenie 3 po-
wiatów z udziałem około 1 tys. uczest-
ników. Dożywianie, opieka wakacyjna, 
bardzo bogaty program z elementami 
edukacji i wychowania to główne prze-
słanki tego projektu, w którym każdego 
roku uczestniczy od 10 do 30 partne-
rów publicznych, wzbogacając treści 
programowe zorganizowanego wypo-
czynku.

Kursy, szkolenia
Kolejnym działaniem Stowarzyszenia 
Młodych Wielkopolan jest organizacja 
kursów, szkoleń, seminariów i pomoc 
dla potrzebujących. Od 1996 r. wraz  
z Kuratorium Oświaty w Poznaniu orga-
nizujemy kursy dla kadry obsługującej 
wypoczynek dzieci i młodzieży (dla wy-
chowawców i kierowników).

W ciągu 21 lat w tych kursach wzię-
ło udział ponad 2,5 tys. osób, z czego 
połowa pracowała na naszych obozach  
i półkoloniach. Do dziś nasze kursy cieszą  
się uznaniem ze względu na wysoki poziom  
i doświadczenie wykładowców.

Problemy społeczne
Stowarzyszenie stara się również odpowia-
dać na następujące problemy społeczne:
n		Od 16 lat organizujemy młodzieży 

wyprawki szkolne, które otrzymało 
1200 osób.

n		Programy specjalne rynku pra-
cy, w której uczestniczyło po-
nad 3 tys. młodych ludzi.

n		Współpracując z OHP, urzęda-
mi pracy i gminy, wprowadzili-
śmy 8 klubów pracy, 4 gminne 
centra informacji. Jako praco-
dawca od 1996 r. stworzyliśmy 
możliwość odbycia w stowarzy-
szeniu, naszych klubach pracy 
221 osobom staży oraz podjęcia 
pracy w robotach publicznych.

n		Jako organizacja pożytku pu-
blicznego wspieramy inne orga- 
nizacje społeczne i ruchy obywa-
telskie. Od 20 lat prowadzimy bez-
płatne porady prawne, wypełnianie 
PIT-ów, przygotowanie dokumentów 
do rejestracji klubów sportowych  
i stowarzyszeń. Z naszej inicjaty-
wy i pomocy powstało 25 UKS-ów,  
12 klubów sportowych i 17 organiza-
cji pozarządowych.
Dla sektora pozarządowego i pu-

blicznego organizujemy szkolenia i se-
minaria z udziałem dobrych fachowców. 
Największe nasze zrealizowane projek-
ty w tym zakresie to: sport w okresie  
integracji europejskiej z udziałem  
Ireny Szewińskiej i innych olimpij-
czyków oraz przedstawicieli świata 

nauki, ustawa o działalności pożytku 
publicznego, koalicja na rzecz 1% po-
datku, fundusze europejskie dla obsza-
rów wiejskich. W takich spotkaniach 
uczestniczyło od 100 do 400 osób (na-
szą aktywność statutową finansujemy 
z projektów zdobywanych w ramach 
konkursów na zadania publiczne, dzię-
ki ofiarności darczyńców i pracy wo-
lontariuszy).

RAZEM stworzyliśmy od 1990 r. 
do dzisiaj szeroką ofertę programową,  
w której wzięło udział 500 tys. miesz-
kańców Wielkopolski. Impreza jubile-
uszowa była formą podziękowania dla 
wszystkich członków, partnerów i wo-
lontariuszy za zaangażowanie i piękną 
pracę na rzecz innych.

n LAURA FILIPIAK 

NA CZEŚĆ 
MŁODOŚCI
Jubileusz 25-lecia działalności  
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
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Dzień świąteczny 11 listopada 2017 r. 
to 99. rocznica odzyskania niepod-

ległości Polski. Dzień ten postanowiliśmy 
uczcić przeprowadzeniem konferencji 
popularno-naukowej

Gry i rozrywki umysłowe
Sport, rekreacja, zabawa, nauka,  

edukacja, kultura, terapia, rozwój
Muzeum i biblioteka

Obchody 25-lecia Towarzystwa  
Miłośników Gier Umysłowych

Podczas konferencji wygłoszono m.in. 
następujące referaty: „Towarzystwo Miło-
śników Gier Umysłowych. Skąd przybyli-
śmy, dokąd dążymy” (Cezary Domińczak 
– prezes TMGU), „Szaradziści i literatura 
tematyczna” (Krzysztof Oleszczyk – autor 
książek o historii rozrywek umysłowych), 
„Brydż 50+” (Andrzej Orłow – członek 
honorowy Polskiego Związku Brydża 
Sportowego), „Groteka inicjatywa spo-
łeczno-kulturalna” (Artur Górski-Motyl 
– prezes fundacji Groteka), „Kultura gier 
wschodu” (Andrzej Witarzewski – prezes 
stowarzyszenia Klub Gier Japońskich).

Z okazji 25-lecia TMGU Fundacja  
Groteka wydała książkę „Anagramy autor-
stwa K. Oleszczyka”. Okolicznościowe wy-
różnienia napłynęły m.in. z Krajowej Fede-
racji Sportu dla Wszystkich, Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej i innych 
organizacji. Najbardziej aktywni działacze 
zostali wyróżnieni okolicznościowymi po-
dziękowaniami i nagrodami książkowymi.

Sprawność intelektualna  
50+ brydż
Czym jest brydż? To gra logiczna w pro-
blemy za pomocą kart, polegająca na 
manewrowaniu informacjami. Organem 

używanym w grze jest mózg. W brydża 
gra się parami, a więc niezbędne jest 
współdziałanie z partnerem. W brydża 
można grać całe życie zarówno wyczy-
nowo, w konkurencjach rozgrywanych  
w kategoriach dzieci, młodzików, junio-
rów, open, seniorów, ale także nie zawod-
niczo, traktując grę instrumentalnie dla 
poprawy myślenia, integracji środowi-
skowej, rekreacji, realizując cel „mistrzo-
stwo na miarę własną”.

Na czym polega brydż porównaw-
czy? Na tym, że dzięki systemowi orga-
nizacyjnemu wszyscy uczestnicy turnie-
ju rozgrywają te same rozdania. Wynik 
nie zależy więc od losowego otrzymania  
silnej lub słabej karty, ale od trafnego 
rozwiązywania problemów analitycznych  
i taktycznych na tych samych, co u innych 
graczy układach kart.

Brydż porównawczy to także współ-
zawodnictwo w układaniu własnych 
systemów oraz konwencji licytacyjnych 
i wistowych, a także taktycznych wy-
korzystujących naukowo m.in. teorię 
prawdopodobieństwa, teorię blokowania 
informacji i dezinformacji, logikę dwu-
wartościową i trójwartościową. W brydża 
porównawczego gra się wyczynowo lub 
rekreacyjnie. Rekreacyjne zawody są bez 
opłat startowych i nagród pieniężnych, 
bez stosowania rygorystycznie przepi-
sów brydża wyczynowego, np. limitów  
czasowych, czas gry ograniczony jest 
do 3,5 godz. Liczy się uczestnictwo, 
oderwanie od codziennych trosk, nowe 
kontakty, przyjazna rywalizacja – ale nie 
konfrontacja.

Organizator porównawczego brydża 
rekreacyjnego TMGU zapewnia, że każ-
dy uczestnik w 2 minuty po zakończeniu 

20–22-rozdaniowego turnieju otrzymuje 
wydruki wyników ogólnych, diagramy 
rozegranych rozdań i historię gry swojej 
pary. To pozwala na analizę gry w domu 
i doskonalenie współdziałania z partne-
rem. Wynik konkretnego rozdania jest 
zapisywany na bieżąco przy stoliku przez 
cyfrowe rejestratory bezprzewodowe, 
licytacja odbywa się za pomocą kaset  
licytacyjnych, czyli kartek z mianami  
zapowiedzi wykładanych przed graczem. 
To daje przejrzystość, niweluje przypadki 
niedosłyszenia, zapomnienia oraz uła-
twia rozstrzyganie sporów.

Zasadnicza różnica pomiędzy bry-
dżem a innymi grami oraz rozrywkami 
umysłowymi polega na tym, że w innych 
grach bierze się udział na własne indywi-
dualne ryzyko i odpada wtedy czynnik 
integracji oraz mobilizacji społecznej. 
Nie ma także współczesnego elementu, 
czyli samej istoty gry w brydża, jakim jest 
manewrowanie informacją, w tym dezin-
formacja, oraz współcześnie odkrytej lo-
giki dwuwartościowej i trójwartościowej.

Dlaczego Brydż 50+? W TMGU przy-
jęliśmy strategię uprawniania porównaw-
czego brydża rekreacyjnego dla seniorów, 
organizację gry w celach instrumental-
nych, czyli: integracji, przeciwdziałania 
otępieniu umysłowemu, tworzenia więzi 
społecznych, likwidacji poczucia samot-
ności. Dla TMGU nie jest ważny wyczyn, 
wynik zawodów, ale uczestnictwo i ele-
menty prozdrowotne oraz społeczne gry.

Rośnie przeciętna długość życia, co 
generuje nowe społeczne problemy. Jed-
nym z nich jest niska aktywność zarówno 
fizyczna, jak i umysłowa. O ile skutki ma-
łej aktywności ruchowej są dobrze zna-
ne, o tyle o negatywnych efektach braku  

regularnego ćwiczenia umysłu oraz osła-
bionych kontaktach społecznych niewiele 
się mówi i zbyt mało się robi.

Opublikowane w 2010 r. badania na-
ukowe ośrodków uniwersyteckich z USA, 
Wlk. Brytanii, Francji i Chin wykazu-
ją, że obniżenie aktywności umysłowej,  
w tym myślenia abstrakcyjnego i brak 
nowych kontaktów społecznych są czyn-
nikami zwiększającymi śmiertelność  
w większym stopniu niż nadwaga, cho-
roby serca czy nadużywanie alkoholu. 
Rośnie też zagrożenie demencją, w tym 
chorobą Alzheimera, o czym mówią ra-
porty Komisji Zdrowia Wspólnoty Euro-
pejskiej oraz idące za tym rozporządzenia 
Rady Europy w sprawie ustanowienia na 
lata 2014–2020 wieloletniego programu 
przeciwdziałania. W Polsce jak dotych-
czas w sprawie demencji kładzie się na-
cisk na jej skutki, zaniedbując przyczyny 
i profilaktykę, o czym mówi Narodowy 
Program Zdrowia na lata 2007–2018.

Naukowe badania wykazały, że re-
gularna gra w brydża porównawczego 
zmniejsza radykalnie ryzyko zachoro-
wania na Alzheimera – o 75%. Udowod-
niono także, że gra w porównawczego 
brydża intelektualnego przeciwdziała 
zmniejszaniu się objętości istoty szarej 
mózgu oraz poprawia pamięć. Aktualnie 
TMGU organizuje 3 turnieje miesięcznie. 
Frekwencja w każdym turnieju to 26–30 
par ( czyli maksymalna pojemność sal).

Homo ludens
Jest rzeczą ciekawą i znamienną, że po-
jęcia gry i rozrywki umysłowe nie mają 
ścisłej, jednoznacznej i przyjętej po-
wszechnie definicji. Zwykle podkreślany 
jest element konkurencyjności i dążenia 
do ściśle określonego celu oraz koniecz-
ność dostosowania się do zbioru reguł 
określających zasady rywalizacji.

Początki gier i zabaw umysłowych, czy 
mówiąc ściślej gier słowno-literowych  
sięgają najstarszych cywilizacji. Najważ-
niejszą cechą najstarszych gier była potrze-
ba zabawy. Gry i rozrywki umysłowe za-
równo dziś, jak i w swoich początkach były  

zabawą. I jako 
takie były – zda-
niem wielu ba-
daczy początków 
cywilizacji – star-
sze od kultury. 
Do zaistnienia 
prostej zabawy,  
w tym i pierwo-
wzorów gier, nie 
było konieczno-
ści – w przeciwieństwie do powstania 
kultury – istnienia jakiejkolwiek wyraź-
nej społeczności. Zresztą kultura także 
powstała i rozwijała się w znacznym 
stopniu w zabawie i jako zabawa.

Wydaje się, że dominującym elemen-
tem używania gier było wypełnianie wol-
nego czasu. Dominowało ono nad innymi 
motywami łączącymi się z grą, choćby 
z tendencjami metafizycznymi. W grze 
bowiem dopatrywano się również walki 
z losem, z przeciwnościami życia, doszu-
kiwano się konkretyzacji szczęścia w nie-
zależnych od ludzkiej woli wyrokach losu.

Starożytna, a rozwinięta w czasach 
baroku definicja zabaw umysłowych, 
mówiąca o sztuce pokonywania trud-
ności języka, uczenia i dostarczania 

odbiorcy przyjemności poprzez odkry-
wanie kunsztu i pomysłowości autora, 
jest w znacznym stopniu aktualna i dziś. 
Zwłaszcza w odniesieniu do rozrywek 
umysłowych.

Rozwiązywanie łamigłówek i uczest-
niczenie w grach jest bezpieczne: nie 
ryzykujemy tu niepewnością, niebezpie-
czeństwem decyzji, poczuciem nieroz-
wiązywalności zagadki. Zyskujemy w za-
mian coś niepowtarzalnego, właściwego 
chyba tylko naszemu gatunkowi – przy-
jemność pokonywania trudności.

Gry i rozrywki umysłowe są dla setek 
tysięcy hobbystów wspaniałą zabawą, 
dla milionów – wypełnieniem wolne-
go czasu. Warto uzmysławiać i jednym, 
i drugim niezwykłą skalę możliwości 

Z AREN SPORTÓW 
INTELEKTUALNYCH 2017
Regularna gra w brydża porównawczego zmniejsza ryzyko zachorowania na Alzheimera o 75%

Rozgrywki  
50+ brydż
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związanych ze zjawiskiem kulturowym, 
jakim są gry i rozrywki umysłowe.

Wybitny polski filozof, profesor  
Władysław Tatarkiewicz w swoim stu-
dium „O szczęściu” tak pisał o grach  
i zabawach umysłowych:

Gdy bowiem jeden bawi się w pewien 
sposób, a zwłaszcza bawi się dobrze, to 
inni chcą bawić się tak samo jak on. (...) 
Gry i rozrywki umysłowe wchodzą w zwy-
czaj, stają się tradycją i ludzie dla zwycza-
ju i tradycji trzymają się ich.

Naturalna konwencjonalność, trady-
cyjność i standardyzacja gier i rozrywek 
ma istotne konsekwencje, jeśli chodzi  
o ich wartość hedoniczną, o przyjemność 
jakiej dostarczają ludziom.

Ta, tak często wspominana przyjem-
ność korzystania z gier doprowadziła do 

wprowadzenia nowego terminu określa-
jącego współczesnego człowieka. Po ter-
minach homo sapiens (człowiek myślący) 
i homo faber (człowiek pracujący) poja-
wił się termin homo ludens (człowiek 
bawiący się) – występujący jako koncep-
cja człowieka zakładająca, że u podstaw 
ludzkiego działania znajduje się zabawa, 
gra i współzawodnictwo.

Szachy w ratuszu – Bielany 2017 
po raz 5
Wśród licznie realizowanych turnie-
jów szachowych dla dzieci i dorosłych  
w tym roku również nie mogło zabrak-
nąć szachów na warszawskich Bielanach. 
Tradycyjne od 5 lat Grzegorz Pietruczuk 
(zastępca burmistrza) kibicował w za-
wodach dzieci do 12 lat. Na starcie sta-

wiło się ponad 70 
uczestników. Sys-
tem szwajcarski, 
kojarzenie kom-
puterowe. Wszy-
scy uczestnicy ob-
darowani zostali 
nagrodami i upo-

minkami. Warto wspomnieć, że Grze-
gorz Pietruczuk wspiera zawody sza-
chowe dla dorosłych i najmłodszych, 
rozgrywki Warszawskiej Olimpiady  
Młodzieży i Olimpiady Seniorów. Tu 
także odbywają się systematyczne zajęcia 
nauki i doskonalenia gry dla seniorów 
w ramach programu „Senior Starszy, 
Sprawniejszy. Tak Trzymać”.

Warcaby 100-polowe
Po kilkuletniej przerwie na areny spor-
towe powrócił Mazowiecki Turniej 
Warcab 100-polowych, zorganizowany 
wspólnym wysiłkiem Mazowieckiego 
TKKF, Towarzystwa Miłośników Gier 
Umysłowych, Ogniska TKKF Sierpc  
i Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, 
przy wsparciu finansowym Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego. Na 
starcie zawodów stawili się uczestnicy  
z ośmiu gmin. System szwajcarski,  
7-rundowy. Oficjalnego otwarcia i zakoń-
czenia imprezy dokonała zastępca bur-
mistrza miasta Sierpc Ewa Leszczyńska, 
która życzyła wszystkim udanych posu-
nięć i wygranych partii.

W kategoriach wiekowych zwyciężali: 
mężczyźni – Wojciech Morawski przed 
Jerzym Kozłowskim i Janem Kosińskim, 
kobiety – Danuta Duda przed Anną Ma-
tuszewską i Dorotą Rabczyńską, junio-
rzy – Szymon Repelowicz przed Marią 
Zajączkowską i Natalią Kosiorowską. 
Organizatorzy dla najlepszych przygoto-
wali puchary, a dla wszystkich – nagrody  
i dyplomy. Ponadto wszyscy poczęstowa-
ni zostali gorącym posiłkiem oraz napo-
jami i ciasteczkami.

Turniejowi towarzyszyła miniwysta-
wa gier warcabowych. Mieliśmy przy-
jemność oglądać egzemplarze warca-
bów klasycznych 64-polowych, polskich 
100-polowych i tureckich. Książki tema-
tyczne z różnych okresów i w różnych 
językach oraz prace naukowe, także 
liczne gadżety, m.in. kubki porcelanowe, 
znaczki pocztowe, medale, reprodukcje 
obrazów i plakatów.

n CEZARY DOMIŃCZAK

Konferencja  
popularno-naukowa. 
Krzysztof Oleszczyk  
i Andrzej Orłow

Rozgrywki szachowe

Idea programu powstała podczas kon-
ferencji szkoleniowej nauczycieli edu-

kacji wczesnoszkolnej i wychowania  
fizycznego, którzy wcześniej wzięli udział  
w konkursie na najlepszy pomysł realiza-
cji zajęć wychowania fizycznego w klasach  
I–III. Projektem, który wygrał ten konkurs, 
była praca nauczycielki Szkoły Podstawo-
wej w Kopańcu Agnieszki Zambroń-Woj-
tak, która w szkole realizowała program 
pod nazwą Sprawny Dolnoślązaczek. Po 
modyfikacjach uzgodnionych z pracowni-
kami Akademii Wychowania Fizycznego 
opracowane założenia zostały przedstawio-
ne szkołom Dolnego Śląska w maju 2010 r.

Program zapoczątkowany w roku szkol- 
nym 2010/2011, realizowany przez Szkolny 
Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wro- 
cławiu pod patronatem marszałka woje-
wództwa dolnośląskiego, wspierany mery- 
torycznie przez AWF we Wrocławiu, a me-
rytorycznie i finansowo przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Dwa podstawowe cele 
programu
n  Uaktywnienie dzieci z klas I-III szkół 

podstawowych poprzez ciekawe formy 
realizacji zajęć wychowania fizycznego. 
Dzieci w trakcie roku mają do zdoby-
cia 6 sprawności: rowerzysty/turysty, 
gimnastyka, piłkarza, lekkoatlety, nar-
ciarza/łyżwiarza, pływaka/wodniaka. 
Lekcje wychowania fizycznego ukie-
runkowane są na nabycie umiejętności, 
które pozwalają zdobyć poszczególne 
sprawności. Uważamy, że są to nie-
zbędne umiejętności współczesnego 
człowieka, których zdobywanie należy 
rozpocząć już w tym wieku.

n  Pomoc nauczycielom edukacji wcze-
snoszkolnej w zdobyciu nowocze-
snej wiedzy na temat wychowania 

fizycznego. Panie, które wykonują ten 
zawód w niewielkim stopniu są przy-
gotowane w trakcie studiów do pro-
wadzenia lekcji wf.
Do programu w pierwszym roku dzia-

łania roku przystąpiło 150 szkół, ponad 
600 klas i prawie 10 tys. dzieci. Tytuły 
Sprawnego Dolnoślązaczka, zdobywając 
wszystkie sprawności, uzyskało przeszło 
9000 uczniów. W kolejnych latach w pro-
gramie uczestniczyło ok. 150–160 szkół,  
a przystępowało corocznie ok. 9000 dzieci.

Według opinii realizatorów programu 
przyczynił się on do zwiększenia zaintere-
sowania kulturą fizyczną nie tylko dzieci, 
które zdobywały umiejętności oraz wlep-
ki potwierdzające ich zdobycie i wklejały  
je do specjalnych legitymacji, ale także  
innych nauczycieli w szkole oraz rodzi-
ców, którzy chętniej włączali się w pracę 
szkoły przy realizacji zadań programu.

Korzyści z programu
Działanie programu skutecznie wspiera 
pracę szkoły we wprowadzaniu nowej 
podstawy programowej i jest przydatne 
wszystkim jego uczestnikom.

– Dzieciom – bo mogą uczestniczyć  
w ciekawie zorganizowanych, różnorod-
nych w treściach lekcjach wychowania 
fizycznego. To często dla nich pierwsza 
możliwość zapoznania się z niektórymi 
dyscyplinami sportowymi i wzięcia aktyw-
nego udziału w lekcjach im poświęconym 
oraz w licznie organizowanych imprezach 
sportowo-rekreacyjnych. Nauczyciele edu-
kacji wczesnoszkolnej informują nas także, 
że część dzieci zachęcona zajęciami progra-
mu podejmuje treningi w sekcjach sporto-
wych klubów, sekcjach odpowiadających 
zajęciom Sprawnego Dolnoślązaczka.

– Nauczycielom edukacji wczesnosz-
kolnej, którzy podejmując pracę po stu-

diach są niewystarczająco przygotowani do 
prowadzenia lekcji wf. Wiele nauczycielek 
w corocznych ankietach informuje, że kur-
sy doszkalające wf są często pierwszymi,  
w których uczestniczą po studiach. Po- 
moc organizatorów programu w doszka-
laniu nauczycieli pozwala zniwelować 
ten niedostatek wiedzy. Nauczyciele mają 
możliwość uczestniczenia w 3–4 konfe-
rencjach metodycznych każdego roku,  
w których programie nacisk położony jest 
przede wszystkim na zajęcia praktyczne.

– Nauczycielom wf, którzy zaintereso-
wali się bardzo programem i w wielu szko-
łach wydatnie pomagają nauczycielom 
edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele 
wf zauważyli bowiem, że taka współpraca 
przynosi efekt w postaci dobrze przygoto-
wanego dziecka, które w IV klasie trafia na 
wf już wyłącznie pod opiekę wuefisty.

– Rodzicom, którzy w wielu przypad-
kach aktywnie uczestnicząc w realizacji 
programu, a także biorąc udział w popu-
larnych „wywiadówkach z kultury fizycz-
nej” są na bieżąco informowani o stanie 
zdrowia i tężyzny fizycznej swoich dzieci. 
Zwłaszcza wywiadówki – realizowane czę-
sto jako wspólne zajęcia sportowe dzieci  
i rodziców – przekonują ich do wspólnych 
ze szkołą działań dla zdrowia dzieci.

Na zakończenie programu w każdym 
roku szkolnym dzieci, które zdobyły tytuł, 
otrzymały od organizatorów specjalne 
dyplomy oraz drobne nagrody z napisem 
„Jestem Sprawnym Dolnoślązaczkiem”.

Wydaliśmy w każdym kolejnym roku 
działania część „Poradnika dla nauczy-
cieli realizujących program”. Pierwsze 
edycje były propozycjami autorów pro-
gramu, ale ostatnie zawierały już prawie  
w całości propozycje realizujących pro-
gram nauczycieli na sprawdzone, ciekawe 
formy programu organizowane w kon-

PROGRAM SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK
Informacja na temat działania programu edukacji wczesnoszkolnej  
uwzględniającego ciekawe formy realizacji zajęć wychowania fizycznego
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kretnej szkole, imprezy sporto-
wo-rekreacyjne czy opisy kon-
kretnych lekcji. Najlepsze takie 
działania pokazywane są także 
na konferencjach metodycznych.

Nauczyciele, mając dużą 
swobodę w realizacji programu, 
wykazują się dużą inicjatywą. 
Powstało wiele świetnych po-
mysłów na realizację programu, 
nauczyciele wymyślili nowe 
sprawności, zastępując nimi te, 
które z różnych względów nie 
są możliwe do realizacji w ich 
szkole itd.

Program  
Mały Mistrz

W 2013 r. we Wrocławiu odbył 
się Kongres Sportu Powszech-
nego, w którym uczestniczyła 
minister sportu i turystyki Jo-
anna Mucha. Podczas kongresu 
mieliśmy możliwość zaprezen-
towania programu, który zdobył 
uznanie w MSiT. Padła propozy-
cja, żeby nasz program stał się 
programem ogólnopolskim. Zo-
staliśmy poproszeni o przygoto-
wanie założeń realizacji progra-
mu, opracowanie podręcznika i 
wszystkich niezbędnych prac do 
wdrożenia programu w roku 
szkolnym 2014/2015, w tym 
organizację Konferencji In-
augurującej program Mały 
Mistrz, która wiosną 2014 r. 
odbyła się w Warszawie.

W pracach przygoto-
wawczych wzięli udział pra-
cownicy naukowi Akademii 
Wychowania Fizycznego, 
Wyższej Szkoły Zarządzania 
„Edukacja” we Wrocławiu 
oraz najbardziej zasłużeni 
nauczyciele – realizatorzy 
programu Sprawny Dolno-
ślązaczek.

Program Mały Mistrz realizowany był 
przez 3 lata w 11 województwach, a naj-
więcej szkół, klas i dzieci przystępowało 
do niego w województwie dolnośląskim.

Założenia programu Mały Mistrz nie 
różniły się od generalnych założeń progra-
mu Sprawny Dolnoślązaczek, ale dzięki du-
żemu dofinansowaniu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego udało się uruchomić nowe 
możliwości dla szkół i nauczycieli.

1. Szkoły przystępujące z klasami I  
do programu otrzymywały jeden lub dwa 
komplety sprzętu sportowego (dwa – gdy 
do programu przystępowało więcej niż 4 
klasy). Wartość sprzętu wynosiło 1500 zł, 
a zawierał on (czasami po raz pierwszy 
dostępny w szkole) sprzęt dostosowany 
wielkością i wagą do uczniów 6–7-let-
nich. Tylko w województwie dolno-
śląskim w kolejnych latach dawaliśmy 
szkołom możliwość wyboru spośród 
3–4 różnych kompletów, aby nie powie-
lać sprzętu będącego już na wyposażeniu 
placówki. Szkoły mogły zamówić także 
zestawy piłek eduball, pomocy nauko-
wej opracowanej przez pracowników 
wrocławskiego AWF, która zdobyła duże 
uznanie wśród dolnośląskich nauczycieli.

2. Nauczyciele przystępujący do pro-
gramu obowiązkowo uczestniczyli w spo-
tkaniach szkoleniowych zapoznających 
ich z działaniem programu i praktycznie 
przygotowującym do jego realizacji.

3. Organy prowadzące szkołę zostały 
poproszone o sfinansowanie lub w inny 
sposób umożliwienie obowiązku pro-
wadzenia przynajmniej jednej godziny 
wf w klasie I wspólnie przez nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
fizycznego. Lekcja ta pozwala na lepszą 
opiekę nad dziećmi, wykorzystywana 
jest przez nauczycieli do przeprowadza-
nia bardziej skomplikowanych tematów, 
oceniania dzieci po zdobytych spraw-
nościach, organizacji testów sprawności 
fizycznej itp. Niektóre szkoły zauważając 
korzyści płynące z takiej organizacji lek-
cji postanowiły kontynuować taką formę 
także w klasach II i III.

4. Wprowadziliśmy, jako jedyni  
w Polsce, dolnośląskie rozwiązanie, któ-
re pozwala nauczycielom „zamówić”  
w Szkolnym Związku Sportowym spe-
cjalne lekcje: piłkarskie, lekkoatletyczne  
i Lekcje z Mistrzem. Program lekcji pił-
karskich i lekkoatletycznych został uzgod-
niony z Dolnośląskimi Związkami Piłki 
Nożnej i Lekkiej Atletyki, zostali także 
wyznaczeni najlepsi szkoleniowcy do 
przeprowadzenia takich lekcji w szkołach.

Lekcje te cieszą się wielkim powodze-
niem, bo szkoleniowcy przybywając do 
szkoły na takie zajęcia, przekazują dzie-
ciom i nauczycielom najnowszą wiedzę 
dotyczącą podstaw treningu dla najmłod-
szych. Wielką popularnością cieszą się 
także Lekcje z Mistrzem. To możliwość 

realizacji w danej szkole i klasie lekcji, któ-
rą prowadzi znany zawodnik. Taka lekcja 
kończy się spotkaniem mistrza ze wszyst-
kimi dziećmi uczestniczącymi w progra-
mie Mały Mistrz, podczas którego dzieci 
informowane są o korzyściach płynących 
z aktywności fizycznej, o karierze zawod-
nika i zachęcane do uprawiania sportu. 
Prowadzącymi Lekcje z Mistrzem byli 
m.in. Magdalena Nowakowska, Justyna 
Kasprzycka, Paweł Rańda, Rafał Omel-
ko, Dariusz Sztylka i inni.

5. Corocznie przeprowadzane są Dol-
nośląskie Inauguracje programu. Odbyły 
się kolejno w Twardogórze, Wrocławiu  
i Lubawce. To ciekawe imprezy dla dzieci 
z wytypowanych szkół, z udziałem także 
znanych zawodników, polityków i rodzi-
ców, którzy bawią się i startują z dziećmi.

6. Wydajemy nadal dolnośląskie pu-
blikacje programu. W Zeszytach Eduka-
cyjnych znajdują się także prace nauczy-
cieli – realizatorów programu.

7. Dzieci – uczestnicy programu Mały 
Mistrz zapraszane są na Finały Dolnoślą-
skie niektórych imprez, zwłaszcza biego-
wych. Przygotowujemy tam dla nich spe-
cjalne biegi Małego Mistrza. Imprezy takie 
odbywają się m.in. w Olszynie i Oleśnicy.

W 2016 r. Szkolny Związek Sportowy 
„Dolny Śląsk” wydał dwa Zeszyty Eduka-
cyjne programu Mały Mistrz.

W 2017 r. Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki ogłosiło decyzję, że nie będzie 
finansować programu Mały Mistrz. Tym 
samym program w Polsce przestał działać.

Rok szkolny 2017/2018
Natomiast na Dolnym Śląsku po zgło-
szeniu chęci jego kontynuacji pod „sta-
rą” nazwą Sprawny Dolnoślązaczek 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego 
zdecydował się sfinansować działania  
w programie, które umożliwią jego konty-
nuację dzieciom realizującym dotychczas 
program Mały Mistrz i tym szkołom, kla-
som I oraz dzieciom, które zdecydują się 
do niego przystąpić od 1 września 2017 r.

Zapowiedź taka została przekazana 
na uroczystej Inauguracji Sprawnego 

Dolnoślązaczka, która odbyła się 1 marca 
w Jaworze. Uczestniczyło w niej ponad 
160 nauczycieli edukacji wczesnoszkol-
nej i wychowania fizycznego, a program 
w województwie dolnośląskim oficjalnie 
otworzyła wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego Iwona Krawczyk.

Aktualnie w programie uczestniczy 
165 dolnośląskich szkół. Program Spraw-
ny Dolnoślązaczek jest współfinansowany 
przez: Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski 
Szkolny Związek Sportowy. Partnerem 
programu jest 60 minutcodziennie.

Kontakt: SZS „Dolny Śląsk”,  
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1–3,  

tel. 71 367 33 15, 367 50 61,  
faks 71 367 33 15, szs@sport.wroclaw.pl,  

sprawnydolnoslazaczek@lo3.wroc.pl  
(problemy tech.), 

http://dolnoslaski.szs.pl
n ADAM SZYMCZAK

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE PROGRAMU MAŁY MISTRZ

Rok szkolny 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Liczba gmin, z których szkoły biorą udział w programie 111 102 100

Liczba szkół biorących udział w programie 351 350 356

Liczba klas biorących udział w programie 878 842 468

Liczba dzieci biorących udział w programie ok. 19 400 ok. 18 200 7599

Liczba przeprowadzonych szkoleń 23 14 5

Liczba uczestników szkoleń 895 1356 230

Liczba przeprowadzonych lekcji specjalnych 397 503 725

Liczba przekazanych kompletów sprzętu 401 388 357*

* dodatkowo 100 kompletów uzupełniających dla najlepszych szkół

Zeszyt nr 2 z bardzo ciekawymi zabawami z wyko-
rzystaniem piłek eduball

Zeszyt nr 1 z propozycjami nauczycieli – realizato-
rów programu na zajęcia w klasach I–III

Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
i wspierających nauczycieli wychowania fizycznego 
realizujących program „Sprawny Dolnoślązaczek”

Zeszyt edukacyjny programu „Sprawny Dolnoślą-
zaczek” – Badminton. Zabawy z rakietą i lotką
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W przeprowadzonym w Elblągu  
12–14 maja 2017 r. festiwalu uni-

hokeja wzięły udział 83 zespoły. W ra-
mach festiwalu odbyły się:

– XI Ogólnopolskie Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej, w których wystąpiło  
31 zespołów ze szkół podstawowych:  
16 zespołów dziewcząt i 15 chłopców.

– XIII Ogólnopolska Gimnazja-
da, w której wzięło udział 20 zespołów 
dziewcząt i 16 chłopców.

– VIII Mistrzostwa Szkół Ponad-
gimnazjalnych „Ogólnopolska Licealia-
da”, w której zaprezentowały się 4 zespoły 
dziewcząt i 12 zespołów chłopców.

13 maja otwarto XXIV Festiwal Uni-
hokeja. To największa impreza tego 
typu w Polsce. Ponad 1250 zawodników 
zdecydowało się przyjechać do Elblą-
ga i walczyć o tytuł najlepszej drużyny. 
Zespoły reprezentowały województwa: 
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, 
małopolskie, mazowieckie, opolskie, 
podkarpackie, podlaskie, pomorskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 

wielkopolskie i zachodniopomorskie. 
Na 6 halach sportowych zostało roze-
granych ponad 215 meczów.

Uroczyste otwarcie festiwalu od-
było się w hali sportowo-widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Elblągu. Wzięli w nim 
udział: Jacek Boruszka – wiceprezy-
dent Elbląga, Andrzej Budzelewski  
– kierownik Referatu Sportu w De-
partamencie Edukacji i Sportu Urzę-
du Miejskiego w Elblągu, Janusz 
Pająk – przewodniczący Elbląskiego 
Szkolnego Związku Sportowego.

Uroczysta ceremonia otwarcia pod-
kreślała rangę imprezy. Ślubowanie  
w imieniu wszystkich zawodników od-
czytała Weronika Sadowska z Żabie-
go Rogu, a w imieniu sędziów Monika 
Kraus. Festiwal został przeprowadzony 
na sześciu największych obiektach spor-
towych miasta Elbląg.

Podsumowanie festiwalu unihokeja 
odbyło się również w hali sportowo-wi-
dowiskowej MOSiR w Elblągu. Za zajęcie 

sześciu pierwszych miejsc zespoły 
otrzymały puchary, a zawodnicy  
medale. Najlepsi strzelcy, bramkarze 

itd. turnieju zostali nagrodzeni statuet-
kami. Członkowie wszystkich zespołów 
biorących udział w festiwalu otrzymali 
dyplomy uczestnictwa oraz okoliczno-
ściowe koszulki.

Festiwal doszedł do skutku dzięki 
wsparciu finansowemu MSiT, prezydenta 
Elbląga – Witolda Wróblewskiego oraz 
starosty elbląskiego – Macieja Romanow-
skiego. Za wieloletnie wspieranie uniho-
keja brązowym medalem Za Zasługi dla 
polskiego Unihokeja odznaczony został  
Marek Murdzia ze starostwa powiatowego  
w Elblągu.

n JANUSZ PAJĄK

O PUCHAR BAŁTYKU
XXIV Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży  
o „Puchar Bałtyku”

XIII Ogólnopolska Gimnazjada  
w Halowych Grach Ze-

społowych Elbląg 2017 pod patronatem 
prezydenta Elbląga została przeprowa-
dzona od 14 do 21 czerwca. 14–17 czerw-
ca rozegrano turnieje piłki siatkowej 
oraz koszykówki dziewcząt i chłopców, 
a 18–21przyszła kolej na piłkę ręczną 
dziewcząt i chłopców.

Uroczystego otwarcia gimnazja-
dy dokonał Wacław Wasiela – członek 
Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego w Warszawie, przewod-
niczący Warmińsko-Mazurskiego SZS  
w Olsztynie. Znicz zapalił Przemysław 
Orłowski – uczeń Zespołu Szkół Nr 1  
w Elblągu, uczestnik gry w koszykówkę.

Udział w gimnazjadzie wzięło 90 ze-
społów (26 – koszykówka, 32 – piłka siat-
kowa, 32 – piłka ręczna), w sumie 1450 
osób, z czego 1376 stanowili uczestnicy, 
a 74 to osoby towarzyszące – sędziowie, 
obsługa medyczna i obsługa techniczna. 
Podczas gimnazjady rozegrane zostały 
264 spotkania eliminacyjne, półfinałowe 
i finałowe.

Organizację gimnazjady wspierało 
36 wolontariuszy podczas uroczystego 
otwarcia, obsługi rozgrywek na halach 
sportowych i zakończenia. Zadanie  
zrealizowane zostało na 7 najwięk-
szych halach sportowych miasta Elbląg:  
sportowo-widowiskowej MOSiR, Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 
IV LO, Zespołu Szkół Nr 1, Gimna-
zjum Nr 9, SP Nr 8 i Nr 12. Uczest-

nicy byli zakwate-
rowani i żywieni  
w internatach, bur-
sach szkolnych, szko- 
łach, hotelach miast 
Elbląga i Pasłęka oraz 
w ośrodkach wcza-
sowych w Sztutowie  
na Mierzei Wiślanej.

Za zajęcie czterech 
pierwszych miejsc  
w poszczególnych 
dyscyplinach zespoły 
otrzymały puchary,  
a zawodnicy i zawod-
niczki za uplasowanie 
się na trzech pierw-
szych miejscach me-
dale. Najlepsi zawod-
nicy, najlepsi strzelcy 
i najlepsi bramkarze 
w piłce ręcznej, naj-
lepszy center, obroń-
ca i rozgrywający  
w koszykówce oraz 
najlepiej rozgrywają-
cy, obrońca i ataku-
jący w piłce siatkowej 
zostali nagrodzeni 
statuetkami. Wszyst-
kie zespoły uczest-
niczące w Gimna-
zjadzie otrzymały 
dyplomy i okoliczno-
ściowe koszulki.

n PAJĄK JANUSZ

GIMNAZJADA  
W HALOWYCH 
GRACH 
ZESPOŁOWYCH
Największa propozycja skierowana do szkolnych 
reprezentacji rocznika 2001–2003

Klasyfikacja końcowa Gimnazjady

Piłka siatkowa dziewcząt
1 m. – Gimnazjum Sportowe Nr 35 Warszawa (woj. mazowieckie)
2 m. – Gimnazjum Nr 3 Olsztyn (woj. warmińsko- mazurskie)
3 m. – Gimnazjum Sportowe Nr 46 Kraków (woj. małopolskie)

Piłka siatkowa chłopców
1 m. – Gimnazjum Nr 3 Nakło (woj. kujawsko-pomorskie)
2 m. – SS Rzeszów (woj. podkarpackie)
3 m. – ZS Nr 5 Żory (woj. śląskie)

Koszykówka dziewcząt
1m. – Gimnazjum Nr 35 Warszawa (woj. mazowieckie)
2m. – Gimnazjum Aleksandrów Ł. (woj. łódzkie)
3m. – Gimnazjum Nr 1 Brzeg (woj. opolskie)

Koszykówka chłopców
1m. – Gimnazjum Nr 15 Białystok (woj. podlaskie)
2m. – Gimnazjum Nr 3 Ostrów Wlkp. (woj. wielkopolskie)
3m. – Gimnazjum Nr 3 Sopot (woj. pomorskie)

Piłka ręczna dziewcząt
1m. – Gimnazjum Nr 2 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
2m. – Gimnazjum Nr 19 Lublin (woj. lubelskie)
3m. – Gimnazjum Nr 1 Grodków (woj. opolskie)

Piłka ręczna chłopców
1 m. – Gimnazjum Nr 35 Łódź (woj. łódzkie)
2 m. – Gimnazjum Nr 7 Kielce (woj. świętokrzyskie)
3 m. – Gimnazjum Nr 1 Chrzanów (woj. małopolskie)
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W gościnnych progach Szkoły  
Głównej Gospodarstwa Wiej-

skiego w Warszawie 15–16 września 
2017 r. odbył się XIX Walny Zjazd Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego, podczas którego podsumo-
wano minione cztery lata działalności 
towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze szczyci się ponad 140-letnimi 
tradycjami Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego i ponad 110-letnimi Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Według 
stanu na 31 grudnia 2016 r. PTTK zrzesza 
prawie 67 tysięcy członków (w tym prawie 
17 tys. młodzieży szkolnej), zrzeszonych 
w 300 oddziałach. W latach 2013–2017 
PTTK zorganizowało około 84 tys. im-
prez turystyki kwalifikowanej, w których 
uczestniczyło prawie 2,4 mln osób (w tym 
ponad milion młodzieży szkolnej), a w bli-
sko 30 tys. imprez turystyczno-krajoznaw-
czych wzięło udział ponad 840 tys. osób  
(w tym prawie 314 tys. młodzieży  
szkolnej).

PTTK od ponad 65 lat działa na rzecz 
tworzenia warunków do uprawiania 
turystyki i rozwijania krajoznawstwa. 
Utrzymuje 79 tys. kilometrów szlaków 
turystycznych, certyfikuje przewodników 
miejskich i terenowych, prowadzi muzea, 
izby regionalne i regionalne pracownie 
krajoznawcze, tworzy wzorce progra-
mów dla szkół w zakresie edukacji krajo-
znawczo-turystycznej oraz kultywowania  
języka polskiego.

XIX Walny Zjazd PTTK
Zjazd, jak w każdej organizacji poza-
rządowej, jest czasem podsumowań, ale 
również czasem wytyczania kierunków 
działania organizacji w latach następ-
nych. Delegaci wybrani na regionalnych 

konferencjach oddziałów PTTK w po-
szczególnych województwach zebrani na 
XIX Walnym Zjeździe PTTK w wyniku 
dwudniowej debaty zdecydowali o przy-
jęciu uchwał, a wśród nich m.in.:
1.  w sprawie węzłowych problemów  

i zadań w XIX kadencji władz towa-
rzystwa,

2.  w sprawie udziału towarzystwa  
w obchodach stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz organizacji 
Kongresu Krajoznawstwa Polskiego.
W zjeździe towarzystwa uczestniczy-

li i zabierali głos przedstawiciele blisko 
współpracujących z PTTK klubów z są-
siednich państw – Klubu Czeskich Tu-
rystów (KČT) i Klubu Słowackich Tury-
stów (KST). Wystąpili również prezydent 
Europejskiego Związku Wędrownictwa 
(EWV) Lis Nielsen, a także wiceprezy-
dent Europejskiego Związku Turystyki 
Rowerowej (UECT) Stanisław Karuga. 
Byli przedstawiciele polskich organizacji: 

Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, 
Ligi Ochrony Przyrody, Yacht Klub Pol-
ski, Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, 
Polskiego Związku Motorowego, Mazo-
wieckiej Organizacji Turystycznej.

Delegaci zjazdu w głosowaniu taj-
nym wybrali nowe władze towarzystwa 
z Jackiem Potockim – prezesem Zarzą-
du Głównego, Dariuszem Kużelewskim 
– prezesem Głównej Komisji Rewizyjnej 
i ponownie Wojciechem Tomalakiem 
jako prezesem Głównego Sądu Koleżeń-
skiego na czele. Wiceprezesami Zarządu 
Głównego PTTK zostali: Roman Bargieł 
z Katowic i Marian Jurak z Olsztyna,  
sekretarzem generalnym Paweł Mordal 
z Szamotuł, a funkcję skarbnika będzie 
pełnił kolejną kadencję Jerzy Kapłon  
z Krakowa.

Nowy prezes Zarządu Główne-
go PTTK dr hab. Jacek Potocki jest 
pracownikiem Uniwersytetu Ekono-

XIX WALNY ZJAZD PTTK
Setki tysięcy osób wędruje po turystycznych szlakach, korzystając z obiektów PTTK

micznego we Wrocławiu od 2000 r.  
w Katedrze Gospodarki Przestrzennej, 
a obecnie profesorem nadzwyczajnym 
w Katedrze Zarządzania Strategicz-
nego i Logistyki na Wydziale Ekono-
mii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 
Górze. Naukowo zajmuje się głównie 
problematyką gospodarki przestrzen-
nej, geografii regionalnej, geografii tu-
ryzmu i polityki regionalnej. Od roku 
1976 jest członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
a w ostatniej kadencji był członkiem 
Zarządu Głównego. Jest również prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej Spół-
ki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK 
sp. z o.o., członkiem Rady Naukowej 
Karkonoskiego Parku Narodowego,  
a także członkiem Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, Towarzystwa Izerskiego 
i Klubu Przyrodników. Jest przewodni-
kiem górskim sudeckim i przodowni-
kiem turystyki górskiej PTTK.

Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej 
PTTK Dariusz Kużelewski jest prezesem 
Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK  
w Białymstoku, doktorem nauk praw-
nych, mającym oprócz wykształcenia 

prawniczego wykształcenie z zakresu 
zarządzania i marketingu, a członkiem 
Głównej Komisji Rewizyjnej jest od 
2009 r. Jest także m.in. przewodnikiem 
terenowym po województwie podlaskim, 
instruktorem przewodnictwa, instruk-
torem krajoznawstwa regionu i ochro-
ny przyrody, przodownikiem turystyki  
górskiej.

Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego 
PTTK – Wojciech Tomalak – jest dokto-
rem praw, sędzią wizytatorem ds. cywil-
nych i wieczystoksięgowych. Od 2001 r. 
jest członkiem Głównego Sądu Koleżeń-
skiego PTTK, był jego wiceprezesem,  
a w ostatniej kadencji prezesem. Jest 
przewodnikiem turystycznym i pilotem 
wycieczek.

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego za główne 
cele działalności w XIX kadencji władz 
Towarzystwa uznał m.in.:
–  umacnianie patriotycznego i krajo-

znawczego programu turystyki, opar-
tego na poznawaniu piękna, dziejów 
i kultury Polski oraz poszanowaniu 
ojczystego krajobrazu i jego wartości 
przyrodniczych,

–  podejmowanie działań służących 
wzmacnianiu spoistości towarzystwa, 
utrwalaniu jego tożsamości i poczucia 
wspólnoty,

–  rozwijanie przestrzeni turystycznej 
i jej zagospodarowanie tak, aby była 
dogodna dla turystów i przyjazna dla 
przyrody.
Za priorytetowe działania w XIX 

kadencji zjazd uznał działania towarzy-
stwa, które wzmocnią krajoznawstwo 
jako ważne źródło utwierdzania polskiej 
tożsamości narodowej. Istotne jest także 
to, że towarzystwo będzie brało aktyw-
ny udział w Narodowych Obchodach  
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej. W wielu 
jednostkach PTTK trwają już przygoto-
wania do tych obchodów. Niewątpliwie 
ważną sprawą jest też decyzja XIX Wal-
nego Zjazdu PTTK o organizacji w roku 
2020 Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. 
Przypomnijmy, że pierwszy kongres zo-
stał zorganizowany w 1929 r. w Pozna-
niu, a kolejne odbywały się w Gdańsku  
(1970 r.), Płocku (1980 r.), Opolu (1990 r.), 
Gnieźnie (2000 r.) oraz Olsztynie (2010 r.). 
Tradycyjnie kongresy zajmują się reflek-
sją nad powinnościami krajoznawców 
na najbliższe dziesięciolecie. Kongre-
sy poprzedzają sejmiki krajoznawcze 
organizowane w różnych miejscach  
Polski.

Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
-Krajoznawcze nadal jest głównym 
ośrodkiem kształtowania krajoznawstwa 
w Polsce, ważnym ośrodkiem ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturo-
wego. Upowszechniając postawy kra-
joznawcze związane z poznawaniem  
i umiłowaniem Polski, nadaje polskiej 
turystyce społeczny wymiar wykracza-
jący poza uproszczone sprowadzanie jej 
do kategorii produktu turystycznego. 
Corocznie setki tysięcy osób wędruje 
po turystycznych szlakach, korzystając  
z obiektów PTTK.

n JOLANTA ŚLEDZIŃSKA
sekretarz ZG PTTK ds. promocji  

i kontaktów zewnętrznych

Nowe władze PTTK. Od lewej: dr Dariusz Kużelewski – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej  
Zarządu Głównego PTTK, prof. Jacek Potocki – prezes Zarządu Głównego PTTK i Wojciech Tomalak  
– prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego Fot. P. Wojtyczka
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Wszystkie imprezy ogólnopolskie 
w roku 2017 odbywały się pod 

znakiem jubileuszu 25-lecia Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Patronatem Honorowym ob-
jął je prezydent RP Andrzej Duda. Ko-
mitet Honorowy stanowiły następujące 
osoby: Witold Bańka – minister sportu 
i turystyki, bp Marian Florczyk – dele-
gat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa 
sportowców, Andrzej Kraśnicki – pre-
zes zarządu PKOl, Grzegorz Bachań-
ski – prezes zarządu Polskiego Związku 
Koszykówki, Zbigniew Boniek – prezes 
zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
ks. Roman Jachimowicz SDB – inspek-
tor Salezjanów w Pile, Jacek Kasprzyk 
– prezes zarządu Polskiego Związku Pił-
ki Siatkowej, ks. Adam Parszywka SDB 
– inspektor Salezjanów w Krakowie,  
ks. Jarosław Pizoń SDB – inspektor Sa-
lezjanów we Wrocławiu, s. Lidia Strzel-
czyk CMW – inspektorka Salezjanek  
w Warszawie, s. Anna Świątek CMW  
– inspektorka Salezjanek we Wrocławiu, 
ks. Andrzej Wujek SDB – inspektor Sale-
zjanów w Warszawie.

Celem obchodów jubileuszu było 
przede wszystkim: 1. przypomnienie pod-
stawowych założeń salezjańskiego sportu 
wychowawczego, odwołującego się do 
nauczania Kościoła rzymskokatolickiego 
oraz systemu wychowawczego św. Jana 
Bosko, 2. dokonanie rekapitulacji doko-
nań Salezjańskiej Organizacji Sportowej 
RP przez pryzmat losów wychowanków 
w wymiarze sportowym, społecznym  
i kościelno-zakonnym, 3. ukazanie per-
spektyw rozwoju SALOS RP w dyna-
micznie zmieniającym się społeczeństwie 
ponowoczesnym i postmodernistycznej 
kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem 
trzech komplementarnych wobec siebie 
wymiarów prowadzonej działalności spor-

towo-edukacyjnej: wychowania do sportu 
poprzez praktykę sportową, wychowania w 
kulturze poprzez praktykę kulturową, wy-
chowania do wiary poprzez praktykę wiary, 
4. promocja SALOS RP w społecznościach 
lokalnych oraz skali krajowej, 5. podzięko-
wanie wyróżniającym się salezjańskim ani-
matorom sportowym, przedstawicielom 
formalnych organizacji sportowych, rządo-
wych i samorządowych, donatorom, spon-
sorom, darczyńcom i wszystkim wspiera-
jącym salezjańską ideę wychowania dzieci  
i młodzieży przez sport.

Kończące się obchody jubileuszu 
25-lecia SALOS RP są okazją do wyra- 
żenia swej wdzięczności, przekazania 
podziękowań, wyrazów szacunku i uzna- 
nia wszystkim osobom fizycznym i praw- 
nym za wsparcie i życzliwość w okresie 
pięknych i jakże owocnych 25 lat pracy 
na rzecz realizacji idei wychowania dzieci 
i młodzieży przez sport na „uczciwych 
obywateli i dobrych chrześcijan”.

XXI Ogólnopolskie Igrzyska 
Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu

3–5 marca odbywały się w Dobieszczyźnie-
Żerkowie, pod Patronatem Honorowym 
prezydenta RP Andrzeja Dudy, XXI 
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Sale-
zjańskiej w Futsalu. Wzięło w nich udział 
ponad 300 młodych piłkarek i piłkarzy  
z 11 stowarzyszeń. Uczestnicy rywalizo-
wali w 5 halach sportowych w Żerkowie, 
Jarocinie i Wilkowyi. Organizatorem 
igrzysk było Stowarzyszenie Lokalne  

SALOS w Dobieszczyźnie, z prezesem 
Markiem Janowskim na czele.

Igrzyska były też inauguracją obcho-
dów 25-lecia SALOS RP. W uroczystym 
otwarciu w Hali Sportowej przy Gimna-
zjum im. Z. Herberta w Żerkowie uczest-
niczyły władze samorządowe z burmi-
strzem Miasta i Gminy Żerków Jackiem 
Jędraszczykiem na czele oraz członkowie 
zarządu SALOS RP z prezesem Zbignie-
wem Dziubińskim. Najwybitniejszym 
trenerom zostały wręczone jubileuszowe 
odznaczenia. Srebrny medal PKOl otrzy-
mał Mariusz Nowak (SL SALOS Ostrów 
Wlkp.), a brązowy Arkadiusz Cygan  
(SL SALOS Łódź Wodna). Władze samo-
rządowe, sponsorzy i wybitni działacze 
zostali uhonorowania listami gratulacyj-
nymi i jubileuszowymi medalami SALOS 
RP. Listy i medale wręczył gość specjal-
ny igrzysk Mieczysław Nowicki wraz  
z Krajowym Duszpasterzem Sportowców 
ks. Edwardem Pleniem.

Puchar Wojewody Wielkopolskiego dla 
„drużyny o najwyższych walorach sporto-
wych” otrzymała drużyna chłopców kate-
goria C z SL SALOS Róża Kutno. Puchar 
Fair Play prezesa PKOl Andrzeja Kraśnic-
kiego otrzymała drużyna dziewcząt w kate-
gorii B z SL SALOS Dobieszczyzna.

XXVIII Światowe Igrzyska 
Młodzieży Salezjańskiej

10–15 maja w Sewilli (Hiszpania) odbyły 
się XXVIII Światowe Igrzyska Młodzie-
ży Salezjańskiej (Juegos Internacionales 

de la Juventud Salesiana). W igrzyskach, 
których mottem było: „Promowanie 
wymiany doświadczeń wśród młodych 
Europejczyków i pomoc w budowaniu 
ich świadomości na temat przyszłości 
Europy” wzięło udział blisko 1250 spor-
towców (dziewcząt i chłopców) z 12 kra-
jów, w tym 157-osobowa reprezentacja 
Polski, w której znaleźli się sportowcy  
z 11 stowarzyszeń lokalnych SALOS. Or-
ganizatorem igrzysk były (po raz pierw-
szy) Córki Maryi Wspomożycielki Wier-
nych (Siostry Salezjanki CMW) z Sewilli.

Igrzyska konstytuowały trzy bloki pro-
gramowe: sportowy, kulturalny i religijny. 
Sportowcy podzieleni na dwie kategorie 
wiekowe rywalizowali w czterech dyscy-
plinach sportowych: koszykówka, piłka 
nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy.

W ramach bloku kulturalnego spor-
towcy uczestniczyli w uroczystym otwar-
ciu, zwiedzali Sewillę oraz wzięli udział 
w uroczystym zakończeniu. W ramach 
bloku religijnego uczestnicy korzysta-
li z kaplicy w Centrum Kongresowym  
Sewilli, gdzie odprawiano Msze św. i 
była możliwość spowiedzi. Sportowcy 
uczestniczyli także w okolicznościowej 

niedzielnej Mszy św. pod przewodnic-
twem prowincjała ks. Cristobala Lopeza  
Romero SDB.

XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży 
Salezjańskiej odbędą się w Krakowie od 
28 kwietnia do 3 maja 2018 r.

Spotkanie Prezydenta  
z delegacją SALOS RP
10 czerwca w Belwederze, z okazji jubile-
uszu 25-lecia odbyło się spotkania prezy-
denta RP Andrzeja Dudy z 80-osobową 
delegacją SALOS RP. Wśród zaproszo-

nych byli księża salezjanie, siostry sale-
zjanki, nauczyciele, wychowawcy, trene-
rzy, instruktorzy, ale przede wszystkim 
młodzież reprezentująca stowarzyszenia 
lokalne SALOS z całego kraju.

Podczas spotkania, po oficjalnym 
powitaniu gości przez prezydenta, prof. 
Zbigniew Dziubiński, prezes SALOS RP, 
przedstawił w krótkiej multimedialnej 
prezentacji ideę, historię, założenia orga-
nizacyjne i programowe stowarzyszenia.

Prezydent w swoim wystąpieniu mó-
wił, że „sport w sposób doskonały kształ-
tuje charaktery” i dobrze służy wspieraniu 
oraz wychowaniu młodzieży. Powiedział 
także, „że jest osobiście związany z dzia-
łalnością Salezjańskiej Organizacji Spor-
towej, ponieważ przez wiele lat grał w 
piłkę z kolegami na obiektach SALOS przy  
ul. Tynieckiej w Krakowie”. Mówił, że do-

skonale zna to boisko i to centrum spor-
towe. „Muszę przyznać, że moje osobiste 
wspomnienie sprzed wielu lat, kiedy ten 
obiekt powstał, jest takie, że kiedy go zoba-
czyłem, byłem pod ogromnym wrażeniem 
warunków, jakie tam zostały stworzone  
do tego, żeby młodzież mogła się sportowo 
realizować”. Dodał, że było to „wspaniałe, 
niezwykle nowoczesne boisko sporto-
we, pięknie oświetlone, można było grać  
w piłkę o każdej porze dnia i nocy”.

Mówił dalej: „Chciałem za tę dzia-
łalność z całego serca podziękować, bo 

ona jest niezwykle ważna, stanowi rze-
czywiście piękną kontynuację idei, której 
poświęcił swoje życie i swoją działalność 
duszpasterską święty Jan Bosko (założy-
ciel Zgromadzenia Salezjanów)”.

Prezydent przekonywał, jak „ważna 
jest działalność, która polega na wycho-
waniu i wspieraniu młodzieży, zwłaszcza 
tej, która znajduje się w trudnej sytuacji. 
Dzięki tej działalności młodzież mogła 
znaleźć dobrą drogę swego życia, przez 
naukę, wiarę, ale także przez kształtowa-
nie charakteru.

Andrzej Duda przywołał także sło-
wa papieża Franciszka wypowiedzia-
ne podczas Światowych Dni Młodzieży  
w Krakowie. Papież mówił, że „młody 
człowiek nie może spędzić życia, siedząc 
w kapciach na kanapie, bo to nie prowa-
dzi go do żadnej formacji duchowej. Mło-

POD ZNAKIEM JUBILEUSZU
25 lat Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej (1992–2017)

Selfie z prezydentem
Źródło: Z archiwum organizatora spotkania

Grać można wszędzie
Źródło: Z archiwum organizatorów
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dy człowiek musi założyć buty, sprężyć się 
i iść przez życie”.

Na zakończenie powiedział: „jestem 
zaszczycony tym, że ludzie, którzy tak 
niezwykłą posługę wykonują na co dzień 
dla młodych ludzi, razem ze swoimi wy-
chowankami odwiedzili dziś mnie w Bel-
wederze, w historycznej siedzibie głowy 
polskiego państwa”.

Za wybitne zasługi dla rozwoju kultu-
ry fizycznej, za działalność społeczną na 
rzecz upowszechniania sportu i turystyki 
wśród dzieci i młodzieży prezydent wrę-
czył odznaczenia państwowe.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski: ks. Marek Barejko SDB, ks. 
Dariusz Bartocha SDB, Złoty Krzyż Za-
sługi: ks. Andrzej Kurto SDB, ks. Bogu-
sław Zawada SDB, Srebrny Krzyż Zasłu-
gi: Dariusz Kluczkowski, Andrzej Misztal, 
Edward Nanaszko, Brązowy Krzyż Zasłu-

gi: Tomasz Brzeski, ks. Henryk Chibowski 
SDB, s. Maria Jędrak CMW, ks. Wiesław 
Kania SDB, s. Maria Kapczyńska CMW, 
ks. Wojciech Strzelecki SDB.

W imieniu odznaczonych ks. Dariusz 
Bartocha SDB podziękował za uhonoro-
wanie całej rodziny salezjańskiej. Mło-
dzież przekazała prezydentowi upominki, 
w tym m.in. szalik w barwach Salezjań-
skiej Organizacji Sportowej.

Spotkanie ministra Sportu  
i Turystyki z delegacją SALOS RP
19 czerwca w siedzibie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło 
się spotkanie ministra Witolda Bańki  
z delegacją SALOS RP. Minister powitał 
zaproszonych gości i podziękował im za 
dotychczasową pracę, za wkład w wycho-
wanie przez sport dzieci i młodzieży. Mó-
wił, że „praca z młodzieżą i upowszech-

nianie aktywności 
fizycznej, propago-
wanie wartości czy-
stego i zdrowego 
sportu, pozbawio-
nego złych emocji, 
to jedno z głównych 
zadań resortu. Nie 
można mówić o spo-
rcie w oderwaniu od 
wychowania i forma-
cji etycznej oraz spo-
łeczno-kulturowej 
dzieci i młodzieży”.

W dowód uzna-
nia za wkład Sale-
zjańskiej Organizacji 
Sportowej RP w dzie-
ło rozwoju sportu  
w Polsce na zdrowych 
zasadach etycznych, 
społeczno-kulturo-
wych i chrześcijań-
skich minister prze-
kazał list gratulacyjny 
na ręce prezesa Zbi-
gniewa Dziubińskie-
go i uhonorował od-
znakami „Za Zasługi 

dla Sportu” 15 salezjańskich animatorów 
sportowych.

Odznaka złota: Jolanta Król (SL SA-
LOS Rumia), odznaka srebrna: Jan Dziki 
(SCS Amico Lubin), Kazimierz Dziub-
czyński (SCS Amico Lubin) i Dorota 
Kacperska (SALOS RP Warszawa), od-
znaka brązowa: Maria Bazak (SL SALOS 
Ostrów Wlkp.), ks. Henryk Chibowski 
(SL SALOS Róża Kutno), ks. Kazimierz 
Drozd (SL SALOS Rzeszów), Mariusz 
Guzek (SL SALOS Róża Kutno), Marek 
Janowski (SL SALOS Dobieszczyzna), 
Krzysztof Kłopocki (SL SALOS Poznań 
Winogrady), Stanisław Pawlak (SL SA-
LOS Nowa Ruda), Michał Strzelecki  
(SL SALOS Zabrze), ks. Sławomir Szczo-
drowski (SL SALOS Warszawa), Zdzisław 
Szyszka (SL SALOS Ostrów Wlkp.).

W imieniu odznaczonych podzię-
kowała Maria Bazak (sekretarz Komisji 
Rewizyjnej SALOS RP). Goście wręczyli 
ministrowi list i medal jubileuszowy oraz 
szalik w barwach SALOS RP.

Spotkanie z okazji jubileuszu 
25-lecia SALOS RP w Łodzi
24 czerwca w Domu Salezjańskim  
w Łodzi odbyło się spotkanie z okazji  
jubileuszu 25-lecia SALOS RP połączone 
z Ogólnopolską Konferencją Naukową 
„Sport w perspektywie św. Jana Pawła II 
i św. Jana Bosko” oraz promocją książki 
Zbigniewa Dziubińskiego poświęconej 
wizji sportu św. Jana Pawła II i św. Jana Bo-
sko. Współorganizatorem spotkania były 
V Oddział Totalizatora Sportowego w Ło-
dzi oraz Fundacja LOTTO w Warszawie.

Konferencji przewodniczyła prof.  
dr hab. Marianna Barlak (AWF w War-
szawie). Referaty wygłosili: s. dr Anna 
Świątek CMW (KUL), ks. dr Antoni 
Balcerzak SDB (Wyższa Szkoła Kultu-
ry Społecznej i Medialnej w Toruniu)  
i prof. Zbigniew Dziubiński (SALOS RP).

W drugiej części spotkania łódzki 
kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski 
wręczył Medale Komisji Edukacji Naro-
dowej za szczególne zasługi dla edukacji 
i wychowania osobom zaangażowanym  

w dzieło SALOS RP. Otrzymali je: ks. Ju-
lian Dzierżak (SL SALOS Łódź Wodna), 
ks. Wacław Dokurno (SL SALOS Prze-
czno), Arkadiusz Powierża (SL SALOS 
Ostrów Wlkp.), Radosław Saganiak (SL 
SALOS Róża Kutno), Wojciech Winnik 
(SL SALOS Suwałki) i Robert Kozicz (SL 
SALOS Róża Kutno).

Kilkanaście osób otrzymało okoliczno-
ściowe listy i medale za zasługi dla SALOS 
RP, w tym Grzegorz Wierzchowski. Z oka-
zji jubileuszu kurator skierował okoliczno-
ściowy list, w którym napisał: „Salezjańska 
Organizacja Sportowa RP już od ćwierć 
wieku doskonale wykorzystuje społeczne 
aspekty sportu dla dobra kolejnych poko-
leń młodych ludzi, kształtując ich postawy 
i świat wartości. Jest to olbrzymi wysiłek 
wielu ludzi na rzecz polskiej edukacji,  
za który serdecznie dziękuję”.

Całość zwieńczył piękny koncert or-
ganowy uczniów Salezjańskiego Liceum 
Muzycznego w Lutomiersku.

XXV Ogólnopolskie Igrzyska 
Młodzieży Salezjańskiej
15–17 września w Krakowie odbyły 
się XXV Ogólnopolskie Igrzyska Mło-
dzieży Salezjańskiej, które Patrona-
tem Honorowym objął prezydent RP 
Andrzej Duda. Wzięło w nich udział 
przeszło 1000 zawodniczek i zawodni-
ków z całej Polski, z pięciu inspekto-
rii: krakowskiej, warszawskiej, pilskiej, 
wrocławskiej i warszawsko-wrocław-
skiej sióstr, z 40 stowarzyszeń, które 
zakwalifikowały się do „krakowskie-
go” finału w wyniku całorocznych 
rozgrywek. Uczestnicy (dziewczęta  
i chłopcy) rywalizowali w 3 kategoriach 
wiekowych, w dyscyplinach: koszy-
kówka, piłka nożna 11-osobowa, piłka 
nożna 5-osobowa, piłka siatkowa i tenis 
stołowy.

Puchar prezydenta RP Andrzeja Dudy 
„dla drużyny o najwyższych walorach 
kulturowych” trafił do SL SALOS Lublin, 
natomiast Puchar Fair Play prezesa PKOl 
Andrzeja Kraśnickiego do SL SALOS 
Piotrków Trybunalski.

Organizatorem igrzysk było 
Stowarzyszenie Lokalne Sale- 
zjańskiej Organizacji Sportowej 
Piast w Krakowie, zaś perso-
nalnie ks. Franciszek Janyga 
i Sylwia Wilczek. Podczas uro-
czystości zakończenia igrzysk 
prezes Zbigniew Dziubiński po-
dziękował organizatorom, wolon- 
tariuszom, władzom i sponso-
rom, a zwycięzcom zostały wrę-
czone medale i puchary.

XXVI Ogólnopolskie Igrzy-
ska Młodzieży Salezjańskiej  
w 2018 r. odbędą się w Kutnie.

XX Ogólnopolskie Rozgrywki 
Salezjańskich Animatorów 
Sportowych

20–22 października w Ełku odbyły się XX 
Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich 
Animatorów Sportowych. Organizato-
rem rozgrywek było Stowarzyszenie Lo-
kalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej 
w Ełku, a personalnie prezes ks. Szymon 
Mastalerz SDB. Do Ełku, a właściwie do 
Siedliska Morena, gdzie byli zakwatero-
wani uczestnicy, przyjechało ponad 140 
salezjańskich animatorów sportowych 
(prezesów, członków zarządów, trenerów, 
księży i sióstr) ze stowarzyszeń lokalnych 
z całej Polski.

Podczas uroczystego otwarcia OR-
SAS wręczono listy gratulacyjne i me-
dale jubileuszowe 25-lecia SALOS RP 
najbardziej zasłużonym osobom w dzie-
le realizacji idei salezjańskiego sportu 
wychowawczego.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty 
„Sport a osobowość”, podczas których 
przedstawiciele poszczególnych stowa-
rzyszeń lokalnych SALOS zabierali głos 
oraz dzielili się swoimi doświadczeniami 
pracy z dziećmi i młodzieżą. Następnie 

odbyły się rozgrywki sportowe na tere-
nie Oratorium w Ełku oraz na obiektach 
MOSiR w dyscyplinach: piłka nożna, pił-
ka siatkowa i tenis stołowy.

Finały zostały rozegrane 22 paździer-
nika. Po zakończeniu rozgrywek doko-
nano uroczystego wręczenia pucharów 
zwycięzcom oraz certyfikatów wszystkim 
uczestnikom ORSAS.

XXI Ogólnopolskie Rozgrywki Sale- 
zjańskich Animatorów Sportowych  
w 2018 r. odbędą się w Żyrardowie.

Ogólnopolskie Sympozjum  
Naukowe „Kultura fizyczna  
a osobowość”
Zakończeniem i podsumo-
waniem roku jubileuszowego 
25-lecia Salezjańskiej Organi-
zacji Sportowej Rzeczypospoli-
tej Polskiej było Ogólnopolskie 
Sympozjum Naukowe „Kul-
tura fizyczna a osobowość” 
połączone ze spotkaniem wi-
gilijno-świątecznym 9 grudnia 2017 r. 
w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym  
w Warszawie.

Uczestnicy sympozjum, oprócz do-
brych życzeń, obdarowani zostali książką 
„Kultura fizyczna a osobowość” pod na-
ukową redakcją Zbigniewa Dziubińskie-
go i Krzysztofa W. Jankowskiego, AWF/
SALOS RP, Warszawa, 399 s.

n ZBIGNIEW DZIUBIŃSKI

Uczestnicy spotkania z ministrem w siedzibie MSiT w Warszawie
Źródło: Z archiwum organizatora spotkania

Grupa odznaczonych animatorów sportowych podczas spotkania w Łodzi
Źródło: Z archiwum organizatora spotkania

Młodzi uczestnicy spotkania z prezydentem w Belwederze
Źródło: Z archiwum organizatora spotkania
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11–15 sierpnia 2017 r. na polsko-ukra-
ińskim pograniczu, na terenie gmi-

ny Wola Uhruska w powiecie włodawskim 
oraz Obwodu Szackiego (Ukraina) odbyły 
się obchody „Europejskich Dni Dobrosą-
siedztwa”. Obchody te, poza wspólnymi 
polsko -ukraińskimi imprezami kultural-
nymi oraz naukowymi po obu stronach 
granicy, miały również na celu ułatwienie 
wymiany turystycznej i umożliwienie pe-
netracji terenów po drugiej stronie Bugu. 
Umożliwiało to m.in. otwarcie w tych 
dniach czasowego, pieszo-rowerowego 
przejścia granicznego Zbereże-Adamczu-
ki. Technicznie sprawa została rozwiązana 
poprzez budowę przez wojsko na Bugu 
mostu pontonowego. Dla nas Polaków 
oczywiście „bardzo smakowitym kąskiem 
była możliwość zwiedzenia Szackiego Par-
ku Narodowego, na terenie którego znaj-
duje się największe na Polesiu, niezwykle 
piękne, jezioro Świtaź.

W ramach odchodów Krajowa Fe-
deracja Sportu dla Wszystkich podjęła 
inicjatywę zorganizowania spływu kajako-
wego graniczną w tym miejscu rzeką Bug. 

Bazę noclegowo-wypado-
wą założyliśmy w Susznie 
k. Włodawy, w gospodar-
stwie agroturystycznym.

Spływ rozpoczęliśmy 
12 sierpnia w miejscowości Wołczyny, po 
obowiązkowym zameldowaniu wypły-
nięcia Straży Granicznej. Pomimo nieco 
pesymistycznej na ten dzień prognozy 
(zapowiadany deszcz) pogoda dopisała. 
A rzeka na tym odcinku okazała się bar-
dzo ciekawa, urokliwa i… kompletnie 
pusta. Przez cały dzień byliśmy jedynymi 
spływowiczami na tym odcinku.

Po minięciu kojarzonego z hitlerow-
skim obozem zagłady Sobiboru dopłynę-
liśmy do polsko-ukraińsko-białoruskiego 
tzw. trójstyku granic. Właściwie gdyby 
nie zadaszone miejsce postojowe po na-
szej stronie granicy z tabliczką informu-
jącą, gdzie się znajdujemy, samodzielne 
zidentyfikowanie tego miejsca nie byłoby 
możliwe. Ani ostatni ukraiński słupek 
graniczny, ani pierwszy białoruski nie 
są z rzeki widoczne. Słabo widoczne jest 
też ujście do Bugu jeszcze przedwojenne-

go, noszącego 
niegdyś imię 
Ignacego Mo-
ścickiego, ka-
nału, którym 
w tym miejscu 
biegnie ukra-
ińsko-białoru-
ska granica.

Następnego 
dnia, 13 sierp-
nia kontynu-
owaliśmy na-
szą wędrówkę 

Bugiem. Po przepłynięciu 7 km zatrzyma-
liśmy się w Różance, aby obejrzeć okolicę 
z wieży widokowej. Różanka okazała się 
jedyną miejscowością położoną nad samą 
wodą. Dalej było już tylko słońce, bezlu-
dzie i przepiękne okoliczności przyrody. 
Po przepłynięciu 19 km dotarliśmy do 
pięknej piaszczystej nadbużańskiej plaży 
koło szczerego pola na wysokości miejsco-
wości Dołhobrody.

Trzeciego dnia wzięliśmy udział w ob-
chodach Dni Dobrosąsiedztwa i wybra-
liśmy się na wycieczkę na Ukrainę. Naj-
pierw do Adamczuk, a potem do Szacka  
i nad jezioro Świtaź.

Kolejny, trzeci etap spływu ze względu 
na ograniczenie czasowe zaplanowany był 
tylko do Kuzawki, czyli 13 km. Po drodze 
zatrzymaliśmy się w Dołhobrodach, aby 
obejrzeć ciekawą, drewnianą zabudowę  
w centrum wsi oraz bardzo dobrze zacho-
wany wiatrak typu koźlak. Pogoda dopi-
sywała. Płynęliśmy, mijając kolejne słupki 
graniczne. Po lewej nasze, po prawej biało-
ruskie, a między nimi my. Mniej więcej po 
trzech godzinach dopłynęliśmy do dawne-
go portu we wsi Kuzawka, skąd – jak wieść 
gminna niesie – Tadeusz Kościuszko odpły-
nął statkiem do Gdańska, a potem dalej do 
Ameryki. Około drugiej po południu do-
płynęliśmy do Sławatycz, z których – mamy 
taką cichą nadzieję – wyruszymy kiedyś 
dalej Bugiem, przez Brześć i Terespol do…

n Tekst: LESZEK GRĘBECKI
n Zdjęcia: ZDZISŁAW KOS

NA TRÓJSTYKU 
GRANIC
Spływ kajakowy Bugiem w ramach obchodów  
„Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa”

W Międzynarodowym Spływie Ka-
jakowym na Krutyni w czerwcu 

2017 r. udział wzięła kilkuosobowa grupa 
kajakarzy z Polonijnego Klubu Sportowe-
go Batory z Grodna na Białorusi.

Spływ rozpoczęliśmy od chwili zadu-
my, złożenia wiązanki kwiatów i zapalenia 
zniczy pod symboliczną rzeźbą kajakarza 
znajdującą się na terenie stanicy wodnej 
PTTK w Sorkwitach. Rzeźba-pomnik to 
również miejsce, gdzie można zawiesić 
miniaturkę kajaka z wygrawerowanym na-
zwiskiem zmarłego kolegi kajakarza. Tak 
krótko stoi rzeźba, tak wiele nazwisk…

Poszczególne etapy
23.06. Sorkwity – Bieńki. Etap niezbyt dłu-
gi, ale umożliwił swobodne rozpływanie 
się na wodach jez. Lamparskiego, Lampasz, 
Kujno i Dłużec.
24.06. Wielkie pływanie. Cel – stani-
ca PTTK w Zgonie. Od rana wiał silny 
przeciwny wiatr, ochłodzenie i przelotne 
deszcze spowodowały wymuszoną zmia-
nę trasy. Trzeba było uwzględnić możli-
wości nowicjuszy. Koniec etapu w stanicy 
PTTK w Babiętach.
25.06. Z Babięt do Zgonu przy tak pięk-
nej pogodzie płynie się z uśmiechem na 
ustach. W bazie spływu, założonej w sta-
nicy PTTK w Ukcie widać przygotowa-
nia do wieczornego koncertu kabaretu 
„Czerwony Tulipan” z Olsztyna. Dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu Krzyszto-
fa Stachowskiego zespół mógł zagrać  
w tym wspomnieniowym koncercie.
26.06. Po trzech dniach pływania dzień 
relaksu. Można przesiąść się z kajaków na 
rowery i pojechać na wycieczkę do klasz-
toru staroobrzędowców w Wojnowie  

nad jez. Duś. Mieliśmy szczęście, bo po 
powrocie zaczęło ostro padać.
27.06. Etap ze Zgonu do Ukty płynęli-
śmy w przepięknej pogodzie. Nie spraw-
dziły się przewidywania, że na jez. Mo-
krym musimy być mokrzy. Na odcinku 
od Krutynia do Rosochy przeżyliśmy 
prawdziwy horror. Skąd się wzięły te 
setki kajaków? To najbardziej urokliwy 
odcinek rzeki i choć liczy tylko 6 km, 
wszyscy chcą go przepłynąć. Wieczo-
rem na zaimprowizowanym ekranie  
z prześcieradła wyświetlaliśmy przeźro-
cza z różnych spływów.
28.06. Kolejny dzień relaksu spędziliśmy 
w rejsie na pokładzie katamaranu Faryj 
– IV, najnowocześniejszego statku pasa-
żerskiego na Mazurach. Całodniowa wy-
cieczka na trasie Ruciane-Nida, jez. Bełda-
ny, jez. Śniardwy, Mikołajki i z powrotem 
dała niezapomniane wrażenia.
29.06. To już ostatni etap. Do pokonania 
tylko 28 km po trasie częściowo pozna-
nej dzień wcześniej. Odcinek Krutyni,  
jez. Gardyńskie, jez. Malinówka do Iznoty 
przebyliśmy bez problemów. Poczuliśmy 
wielką wodę, wpływając na jedno z więk-
szych polskich jezior Bełdany. Pogoda 
świetna i odpoczynek w Kamieniu udany. 
Ale gdy zeszliśmy na wodę, aura zaczęła 
się zmieniać na gorszą.

Płynęliśmy bliżej wschodniego brzegu. 
Od wyspy Piasecznej zaobserwowaliśmy 
gwałtownie zachodzące zmiany na niebie. 
O dziwo wiatru prawie nie było, ale nad-
ciągały na niskim pułapie chmury burzowe 
w kolorze granatowym, sinym i szarym. 
Utworzył się wał chmur w kształcie walca 
na pułapie poniżej 100 m. Przyspieszyli-
śmy, aby zdążyć do śluzy przed deszczem. 
Do cypla odsłaniającego śluzę niewiele po-
nad 100 m... i wtedy się zaczęło.

Bardzo silny szkwał wepchnął nas  
w trzciny. Każdy założył coś przeciwdesz-
czowego, gdy zaczęła się gwałtowna letnia 
burza. Nasze nawoływania skutecznie za-
głuszały pioruny.

Dobiliśmy do brzegu i pod młodymi 
bukami szukaliśmy schronienia. Wszyscy 
cali, lecz przemoczeni. Takie chwile lepiej 
przeżywać we wspólnym gronie i tak trze-
ba przeczekać burzę. A po niej szybko do  
śluzy Guzianka. Pogoda jednak nie odpu-
ściła, zaczął padać deszcz, który towarzy-
szył nam do stanicy PTTK w Ruciane Nida. 
Tu oddaliśmy sprzęt i wróciliśmy do Ukty.

Mogło… Mogło być cieplej, mogło być 
mniej deszczu, mogło mniej wiać, ale takie 
warunki powodują, że każdy etap jest inny, 
choć trasa spływu ta sama. Gdzie odbędzie 
się następny spływ?

n ADAM JAKUBOWSKI

Międzynarodowy Spływ Kajakowy 
zorganizowany przez KFSdW w czerwcu 2017 r. 
na Krutyni

UROKLIWA, ZATŁOCZONA KRUTYNIA 2017

Rzeźba kajakarza 
na terenie stanicy 
wodnej PTTK  
w Sorkwitach. 
Tak krótko 
stoi, tak wiele 
nazwisk...

Fot. Krzysztof 
Schmidtke
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sportowego, a system tworzył spójną pi-
ramidę szkoleniową.

Niezwykle istotną rolę w procesie 
szkolenia odgrywa pierwszy trener. Mi-
nister Witold Bańka docenił ich olbrzymi 
wkład w wyszkolenie zawodnika, me-
dalisty najważniejszych imprez sporto-
wych. Od 2017 r. każdy z nich, wskazany 
przez sportowca, który przez minimum 
24 miesiące brał udział w początkowym 
procesie szkolenia otrzyma jednorazową 
nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
zwiększyło także dofinansowanie wy-
nagrodzenia dla trenerów kadr narodo-
wych, wysokości dodatków do pensji dla 
wybitnych trenerów. Uczestnicy najwięk-
szych imprez sportowych, igrzysk olim-
pijskich, paraolimpijskich i igrzysk głu-
chych będą mogli otrzymać nagrodę za 
zajęcie miejsc 1–8 bez względu na liczbę 
startujących osób, drużyn, osad lub załóg.

Na wsparcie działalności w sporcie 
wyczynowym mogą liczyć także osoby  
z niepełnosprawnościami. Rok 2018 przy- 
niesie dotacje w wysokości 29 mln zło-
tych. W porównaniu z 2015 to wzrost  
o blisko 40% (poprzednio 20,9 mln zł). 
Tylko w pierwszym półroczu 2017 r. liczba 
stypendystów wynosiła 249 osób. W 2016 r. 
nastąpił wzrost wydatków na nagrody,  
stypendia i świadczenia dla zawodników.

Nakłady na zwiększenie aktywności 
osób z niepełnosprawnościami prowadzą-
cej do poprawy sprawności fizycznej, sta-
nu zdrowia i jakości życia osiągną w 2018 
r. kwotę 18,7 mln zł, natomiast na promo-
cję sportu wśród osób z niepełnosprawno-
ściami resort przeznaczy 700 tys. złotych.

Walka z dopingirm
Ministerstwo Sportu i Turystyki konse-
kwentnie prowadzi walkę z dopingiem, 
a jego szef zasiada w Komitecie Wyko-
nawczym Światowej Agencji Antydopin-
gowej (WADA), reprezentując 47 krajów 
członkowskich Rady Europy. To pierwszy 
Polak na stanowisku o takim znaczeniu.

1 lipca 2017 r. Sejm uchwalił inno-
wacyjną ustawę o zwalczaniu dopingu  

w sporcie reformującą polski system anty-
dopingowy, a utworzenie Polskiej Agencji 
Antydopingowej (POLADA) stało się waż-
nym krokiem na drodze do nowoczesne-
go, wiarygodnego i uznawanego w świecie 
systemu antydopingowego w Polsce. O 30% 
wzrosły nakłady na kontrole dopingowe, 
działania edukacyjne i prewencyjne oraz  
– co jest nowością – na działalność śled-
czą, która jest standardem w najlepszych 
agencjach antydopingowych – brytyjskiej  
UKAD czy amerykańskiej USADA. PO-
LADA uzyskała szereg uprawnień doty-
czących w szczególności tzw. współpracy 
śledczej z Policją, Prokuraturą, Służbą 
Celno-Skarbową, Żandarmerią Wojskową 
i Strażą Graniczną.

Polska będzie w 2019 r. w Katowicach 
gospodarzem Światowej Konferencji  
Antydopingowej, w czasie której nastą-
pi wybór władz WADA, zatwierdzenie 
zmian w Światowym Kodeksie Antydo-
pingowym oraz wytyczenie nowych kie-
runków zwalczania dopingu.

Bezpieczeństwo turystów
Niezwykle ważna jest działal-

ność MSiT w trosce o bezpieczeń-
stwo klientów biur podróży. Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyjny 
wprowadza pełne bezpieczeństwo 
klientów tych biur. Polacy objęci 
zostali dodatkowym zabezpie-
czeniem dającym pewność, że  
w sytuacji niewypłacalności biu-
ra klient bezpiecznie powróci do 
domu i szybko odzyska zwrot po-
niesionych wpłat. Miniony sezon 
letni był pierwszym, w którym 
funkcjonował Turystyczny Fun- 
dusz Gwarancyjny.

Polacy chętnie wyjeżdżają 
za granicę. W 2016 r. nastąpił 
wzrost liczby podróży, a Polska 
staje się coraz bardziej atrakcyjna 
dla turystów. W roku 2016 liczba 
ich przyjazdów wyniosła około  
17,5 mln osób, a w pierwszym 
półroczu 2017 r. liczba tury-
stów zagranicznych wzrosła 

o 4,6% w stosunku do analogicznego 
okresu w 2016 r. Polacy nadal chęt-
nie korzystają z uroków kraju ojczy- 
stego. W pierwszym półroczu 2017 r. 
liczba podróży krajowych dzięki m.in. 
akcji promocyjnej „Polska zobacz więcej 
– weekend za pół ceny” wzrosła o 7,4% 
w stosunku do analogicznego okresu 2016 r.

Infrastruktura sportowa
Resort sportu i turystyki sukcesywnie 
zwiększa budżet na rozwój infrastruktury 
sportowej. W 2016 r. ministerstwo zawar-
ło 718 umów na dofinansowanie zadań  
z zakresu infrastruktury na sumę 434 mln 
złotych. W 2017 r. środki zwiększone zo-
stały do wysokości 463 mln zł, tylko na 
rozwój przyszkolnych obiektów sporto-
wych resort przyznał 245 mln zł. Dofi-
nansowanych zostało około 500 obiektów 
przyszkolnych – sal gimnastycznych, hal 
sportowych, boisk i urządzeń lekkoatle-
tycznych.

DWA LATA DZIAŁALNOŚCI MSIT
Sport powszechny, rozwój infrastruktury i walka z dopingiem – to jedne z najważniejszych fundamentów 
działalności Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dwóch latach

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

To były dobre dwa lata – ocenił dzia-
łalność resortu sportu i turystyki 

minister Witold Bańka, podsumowując 
ten okres na PGE Narodowym. Jego zda-
niem sport dzieci i młodzieży to jeden  
z najistotniejszych elementów funkcjono-
wania ministerstwa. Ten, bez którego nie 
możemy mówić o sporcie wyczynowym, 
o aktywności fizycznej. Wskazał także na 
sport wyczynowy, sport osób z niepełno-
sprawnościami i ich aktywizację, szeroko 
pojęty „czysty sport” – także w wymiarze 
polityki antydopingowej, infrastrukturę  
i rozwiązania legislacyjne – sportowe, ale 
i także dotyczące turystyki, bowiem sport 
i turystyka to dwie wzajemnie przenika-
jące się dziedziny.

Priorytetem MSiT jest sport dzieci  
i młodzieży. Resort buduje stabilną pira-
midę szkoleniową. W 2018 r. nakłady na 
sport powszechny w porównaniu do 2015 r. 
wzrosną o 93%. Dzięki temu możliwa bę-
dzie kontynuacja i rozwój inicjatyw cieszą-
cych się ogromną popularnością, a wśród 
nich Rządowego Programu „Klub” oraz 
Programu Szkolny Klub Sportowy,  
będących rozwiązaniami systemowymi 
funkcjonującymi na niespotykaną dotych-
czas skalę. Z ministerialnego wsparcia 
korzysta aktualnie prawie 1,5 mln dzieci  
i młodzieży, czyli blisko 40% więcej dzieci 
niż przed dwoma laty.

Programy rządowe
Rządowy Program „Klub” otoczył 
wsparciem małe i średnie kluby sporto-
we. 10 tys. złotych przeznacza się dla klu-
bów jednosekcyjnych, natomiast 15 tys. 
dla wielosekcyjnych na wynagrodzenie 
dla szkoleniowca, zakup sprzętu i organi-
zację obozu sportowego.

Ministerstwo wsparło w 2016 r. 2151 
klubów, przeznaczając na to 24 mln zło-
tych. Szkoleniem objęto około 130 tys. 
dzieci i młodzieży. W 2017 r. kwota na 
realizację programu wzrosła do ponad  
37 mln złotych. Pozwoliło to na dofinan-
sowanie 3352 klubów. Wsparcie trafiło 
do blisko 170 tys. dzieci i młodzieży oraz  
8 tys. szkoleniowców.

Szkolny Klub Sportowy to największy 
w historii MSiT program upowszechnia-
nia sportu dla dzieci i młodzieży. Budżet 
programu w 2017 r. wyniósł 42,6 mln zło-
tych. W przyszłym roku środki na ten cel 
zwiększone zostaną do ponad 54,5 mln zł,  
a z programu będą mogły korzystać 
wszystkie gminy. Dzięki środkom w syste-
matycznych i ogólnodostępnych zajęciach 
sportowych uczestniczy ponad 260 tys. 
dzieci i młodzieży, którymi opiekuje się ok. 
13 tys. nauczycieli wychowania fizycznego.

Dzięki rządowym programom wspar-
cie finansowe trafia do rekordowej liczby 
trenerów, nauczycieli WF-u i animatorów 

sportu. Z dotacji korzysta rocznie ponad 
20 tys. osób, podczas gdy w latach 2005– 
–2015 wsparcie trafiało tylko do 3200 osób.

Minister Bańka zainicjował Program 
Team 100 stanowiący innowacyjne i re-
alne wsparcie finansowe młodych, per-
spektywicznych sportowców, który jest 
wspólnym projektem MSiT oraz Polskiej 
Fundacji Narodowej (PFN). Zadaniem 
MSiT jest stwarzanie optymalnych wa-
runków do rozwoju sportowej kariery na 
każdym etapie. Dlatego też członkowie 
kadr narodowych w wieku 18–23 lata 
otrzymują dodatkowe, pozazwiązkowe 
wsparcie finansowe około 40 tys. złotych 
rocznie dla każdego zawodnika. Środki 
trafiają do sportowców bez pośrednictwa 
polskich związków sportowych dzięki 
PFN oraz Spółkom Skarbu Państwa.

W projekcie uczestniczy 127 najbar-
dziej utalentowanych młodych sportow-
ców w dyscyplinach indywidualnych. 
Mają dzięki temu zabezpieczone przygo-
towania do najważniejszych imprez.

Cenną inicjatywą MSiT stało się przy-
wrócone w 2016 r. dofinansowanie kadr 
wojewódzkich obejmujące juniora młod-
szego, a od 2017 r. juniora. W roku 2018 
planuje się dofinansowanie młodzieżow-
ca. Istotą tych zmian jest, aby młodzi za-
wodnicy spotykali się z ministerialnym 
wsparciem na każdym etapie rozwoju 

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
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Program Szkolny Klub Sportowy jest 
działaniem systemowym skierowa-

nym do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Program ma na celu umożliwienie po-
dejmowania dodatkowej aktywności 
fizycznej realizowanej w formie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych pod opie-
ką nauczyciela prowadzącego zajęcia 
wychowania fizycznego w danej szkole. 
SKS stanowi narzędzie stymulowania 
podejmowania aktywności fizycznej  
w szczególności wśród dzieci i młodzie-
ży o mniejszej sprawności fizycznej, rza-
dziej podejmujących aktywność fizyczną  
w czasie wolnym, nieobjętych regular-
nymi formami aktywności fizycznej, np. 
treningami w klubie sportowym. Syste-
matyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe 

w ramach programu SKS są prowadzone 
w różnorodnych, nowoczesnych i atrak-
cyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach pro-
gramu SKS odbywają się w wymiarze  
2 razy w tygodniu, w 60-minutowych 
jednostkach treningowych, w grupach 
minimum 15-osobowych. Pierwsza edy-
cja programu realizowana jest od stycznia 
do grudnia 2017 r.

SKS jest największym w historii pro-
gramem zajęciowym, angażującym tak 
dużą liczbę uczestników. Aby sprostać 
wyzwaniu organizacji pozalekcyjnych 
zajęć sportowych prowadzonych przez 
nauczycieli wychowania fizycznego 
głównie na terenie obiektów szkolnych  
w wymiarze ogólnopolskim, zapewniono 
finansowanie na dotychczas niespotyka-

ną skalę. Na realizację programu w 2017 
roku przeznaczono kwotę 42,6 mln zł. 
Dzięki tym środkom zorganizowano 530 
tys. zajęć dla dzieci i młodzieży w ponad  
70 sportach. Zróżnicowane sportowe 
lekcje prowadzone są przez ponad 13 
tys. nauczycieli wychowania fizycznego  
w około 14 tys. grupach ćwiczebnych.

Cele programu
1.   Stymulowanie i kształtowanie nawyku 

podejmowania aktywności fizycznej 
przez dzieci i młodzież.

2.   Poprawa sprawności fizycznej, sta-
nu zdrowia oraz jakości życia dzieci  
i młodzieży, w tym profilaktyka nad-
wagi i otyłości.

3.   Promocja zdrowego i aktywnego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży.

4.   Zwiększenie oferty ogólnodostęp-
nych, bezpłatnych zajęć sportowo-re-
kreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5.   Stymulowanie podejmowania akty- 
wności fizycznej wśród dzieci i mło-
dzieży mniej aktywnych i mniej 
sprawnych fizycznie, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziewcząt.

6.   Tworzenie warunków dla rozwoju 
talentów oraz zainteresowań sporto-
wych dzieci i młodzieży.

7.   Optymalizacja wykorzystania lokalnej 
infrastruktury sportowej, w tym infra-
struktury przyszkolnej.

8.   Promocja różnorodnych sportów 
wśród dzieci i młodzieży.

9.   Wsparcie kadr pracujących z dziećmi 
i młodzieżą w obszarze sportu.

Wychowanie, edukacja, 
trening, rozwój

Program Szkolny Klub Sportowy to 
obok systematycznych zajęć także ewalu-
acja, która składa się z trzech podstawo-
wych elementów:
1.   Wielowymiarowa ocena sytuacji w 

zakresie sportu dzieci i młodzieży – 
ogólna ocena funkcjonowania Pro-
gramu SKS.

2.   Badanie nieprawidłowości postawy  
i masy ciała u dzieci i młodzieży – po-
miary antropometryczne oraz nie-
inwazyjne oględziny ortopedyczne. 
Celem jest uświadamianie oraz zapo-
bieganie pogłębianiu wad postawy oraz 
nieprawidłowej masy ciała. Regularna 
aktywność fizyczna jest sposobem na 
odwrócenie niepokojących statystyk.

3.   Badanie sprawności fizycznej dzieci 
i młodzieży – nauczyciele uczestniczą-
cy w programie realizują testy (pomia-
ry somatyczne oraz trzy próby spraw-
ności fizycznej – zwis na drążku, bieg 
na 50 m, bieg na 600/800/1000 m).
Wyniki przeprowadzonych testów 

umożliwią szczegółową ocenę sprawno-
ści fizycznej dzieci i młodzieży uczestni-
czącej w projekcie. Kooperacja z Progra-
mem Narodowa Baza Talentów pozwoli 
na identyfikowanie sportowych talentów.

Program Szkolny Klub Sporto-
wy realizowany jest z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii. 
Powstała platforma www.szkolny-
klubsportowy.pl, na którą składa 
się dziennik elektroniczny. Została 
także uruchomiona aplikacja mo-
bilna dla nauczycieli.

Aplikacja SKS to możliwość:
n  uzupełniania tematów i obecno-

ści,
n  odwoływanie i odrabianie zajęć,
n  stoper do testów sprawnościowych,
n  funkcja S.O.S – kontakt z rodzicem  

w kryzysowej sytuacji.
Krajowym operatorem Programu SKS 

jest 
Instytut Sportu – Państwowy Instytut 
Badawczy, 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 
2/16, tel. 22 569 99 40, dziennik@szkol-
nyklubsportowy.pl

Operatorzy wojewódzcy
n  woj. dolnośląskie – Dolnośląska Fede-

racja Sportu, tel. 71 367 33 15/16, pro-
gramy@dips.pl, dolnoslaskiszs@gmail.
com, www.sport.wroclaw.pl

n  woj. kujawsko-pomorskie – Kujawsko-
-Pomorskie Stowarzyszenie Związ-
ków Sportowych, tel. 52 346 13 38,  
sks@kpszs.pl, www.kpszs.pl

n  woj. lubelskie – Wojewódzkie Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe w Lu-
blinie, tel. 81 525 77 60, lzslublin@op.pl, 
www.lzs.lublin.pl/SKS/index.html

n  woj. lubuskie – Szkolny Związek 
Sportowy Ziemia Lubuska, tel. 68 
453 07 47, biuro@szs-lubuskie.pl, 
http://www.szs-lubuskie.pl

n  woj. łódzkie – Łódzki Szkolny Związek 
Sportowy, tel. 42 630 73 45, lszs@lszs.pl, 
www.lszs.pl

n  woj. małopolskie – Małopolski Szkolny 
Związek Sportowy, tel. 12 411 51 19,  
biuro@mszs.krakow.pl, www.mszs.kra- 
kow.pl

n  woj. mazowieckie – Unia Związków 
Sportowych Warszawy i Mazowsza, 
tel. 530 907  003, sks@uniasport.pl, 
http://uniasport.pl

n  woj. opolskie – Szkolny Związek Spor-
towy „Opolskie”, tel. 606 591 590, szso-
polskie2012@wp.pl, www.szsopolskie.pl

n  woj. podkarpackie – Podkarpacki 
Wojewódzki Szkolny Związek Spor-
towy, tel. 17 856 44 82, podkarpacki-
szs@wp.pl, http://szs.rzeszow.pl

n  woj. podlaskie – Podlaska Federacja 
Sportu, tel. 85 743 50 38, sportbial@
poczta.onet.pl, https://pfs.podlasie.pl

n  woj. pomorskie – Wojewódzki Szkol-
ny Związek Sportowy w Gdańsku,  
tel. 601 348  843, szspomorze@gmail.
com, www.wszs.pomorze.pl/

n  woj. śląskie – Śląski Szkolny Związek 
Sportowy, tel. 32 255 34 35, sks- 
slask@gmail.com, www.slaskiszs.re- 
publika.pl/

n  woj. świętokrzyskie – Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy w Kiel-
cach, tel. 41 341 64 40, wszs.kielce.sks@
poczta.onet.pl, www.wszs.kielce.pl/

n  woj. warmińsko-mazurskie – War-
mińsko-Mazurski Szkolny Związek 
Sportowy, tel. 89 534 32 40, wm- 
szs@szs.olsztyn.pl, www.szs.olsztyn.pl

n  woj. wielkopolskie – SZS Wielkopol-
ska, tel. 61 852 97 03, szs.wielkopol-
ska@wp.pl, http://szswielkopolska.pl

n  woj. zachodniopomorskie – Woje-
wódzki Szkolny Związek Sportowy 
w Szczecinie, tel. 91  484 21 70, wsz- 
s@szczecin.home.pl, www.wszs.szcze-
cin.internetdsl.pl
Partnerem Programu Szkolny Klub 

Sportowy został PKN Orlen.

PROGRAM SZKOLNY KLUB SPORTOWY
Przybliżamy założenia programu SKS obejmującego systematyczne pozalekcyjne  
zajęcia sportowe prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach

Ministerstwo stawia także na rozwój 
nowoczesnych obiektów lekkoatletycz-
nych. W 2017 r. dofinansowano budowę 
55 obiektów, z których 22 posiadać będzie 
certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki. Budżet na ten cel to 53 mln złotych.

Równie ambitne są plany na 2018 rok. 
Na rozwój infrastruktury przeznaczo-
nych zostanie 516 mln złotych.

Otwarte Strefy Aktywności

Warto zwrócić uwagę w tym podsu-
mowaniu działalności MSiT na nowy 
program rządowy – Otwarte Strefy 
Aktywności dedykowany w całości roz-
wojowi małej infrastruktury sportowej 
w Polsce. Dofinansowanie ze środków 
resortu może sięgać nawet do 70%.

Mała infrastruktura to ogólnodostępne 
plenerowe miejsca do uprawiania sportu, 
rekreacji i wypoczynku, w skład których 
wejdą urządzenia siłowni pod chmurką, 
sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa 
relaksu i gier. W ciągu dwóch lat MSiT 
przeznaczy na program 100 mln złotych.

Materiał przygotował
n JERZY JAKOBSCHE

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
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Ministerstwo Sportu i Turystyki 
00-082 Warszawa 
ul. Senatorska 14 
tel. 22 244 32 64 
faks 22 244 32 55 
kontakt@msit.gov.pl 
www.msit.gov.pl

Minister sportu i turystyki 
Witold Bańka 
sekretariat 
tel. 22 244 31 42 
faks 22 244 32 55

Sekretarz stanu 
Jarosław Stawiarski 
sekretariat 
tel. 22 244 31 08, faks 22 244 32 09

Podsekretarz stanu 
Jan Widera 
sekretariat 
tel. 22 244 31 44, faks 22 244 32 09

Podsekretarz stanu 
Dariusz Rogowski 
tel. 22 244 32 64, faks 22 244 32 55

Gabinet polityczny ministra 
Szef gabinetu politycznego: 
Przemysław Zawistowski 
tel. 22 244 31 42, faks 22 244 32 55

Rzecznik prasowy 
Anna Ulman 
tel. 22 244 31 11, 602 594 131 
rzecznik@msit.gov.pl

Biuro prasowe 
tel. 22 244 32 69, 22 244 31 67,  
22 244 31 61 
biuroprasowe@msit.gov.pl

Dyrektor generalny 
Alicja Omięcka 
sekretariat  
tel. 22 244 31 40, faks 22 244 32 55

Biuro ministra 
dyrektor:  
Joanna Żukowska-Easton 
zastępca dyrektora:  
Rafał Piechota 
tel. 22 244 31 51, faks 22 244 32 47 
bm@msport.gov.pl

Biuro dyrektora generalnego 
dyrektor: Grzegorz Borkowski 
zastępca dyrektora:  
Bożena Pajdała 
tel. 22 244 31 18, faks 22 244 32 72 
bg@msport.gov.pl

Departament Sportu  
Wyczynowego 
dyrektor: Marcin Nowak 
zastępca dyrektora:  
Anna Kuder 
tel. 22 244 31 46, faks 22 244 32 56 
dsw@msport.gov.pl

Departament Sportu  
dla Wszystkich 
ul. Senatorska 12, II p. 
dyrektor: Dariusz Buza 
tel. 22 244 31 03, faks 22 244 32 00 
ds@msport.gov.pl

Departament Turystyki 
ul. Senatorska 12, II p. 
dyrektor:  
Joanna Jędrzejewska-Debortoli 
zastępca dyrektora:  
Ewa Pawlak-Lewandowska 
tel. 22 244 31 72, faks 22 244 73 01 
turystyka@msport.gov.pl

Departament Infrastruktury  
Sportowej 
ul. Senatorska 12, I p. 
dyrektor:  
Honorata Krysiewicz 
zastępca dyrektora:  
Marcin Żyłowski 
tel. 22 244 31 37 
faks 22 244 32 37 
dis@msport.gov.pl

Departament Prawny 
dyrektor: Piotr Kudelski 
tel. 22 244 31 49 
faks 22 244 32 57 
dp@msport.gov.pl

Departament Kontroli i Nadzoru 
dyrektor: Jerzy Bazylewicz 
tel. 22 244 31 59 
faks 22 244 32 83 
dk@msport.gov.pl

Departament  
Ekonomiczno-Finansowy 
dyrektor:  
Monika Jakóbczyk 
zastępca dyrektora:  
Piotr Śliwonik  
tel. 22 244 31 39, faks 22 244 32 32 
def@msport.gov.pl

Uwaga: osoby posługujące się 
językiem migowym, które chcą 
załatwić sprawę w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, proszone są  
o wysłanie swojego zgłoszenia na 
adres poczty elektronicznej mi-
nisterstwa kontakt@msit.gov.pl  
co najmniej 3 dni przed planowa-
ną wizytą, w celu umówienia się  
z pracownikiem posługującym się 
tym językiem.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  
– niezbędne numery telefoniczne

W najważniejszej tegorocznej imprezie sportowej dla osób 
niepełnosprawnych – 8. lekkoatletycznych mistrzostwach 
świata, które odbywały się pod egidą Międzynarodowego 
Komitetu Paraolimpijskiego w Londynie 14–23 lipca 2017 r. 
– reprezentanci Polski wywalczyli 26 medali (w tym 4 zło-
te, 10 srebrnych i 12 brązowych), co dało Polsce 11. miejsce  
w ogólnej klasyfikacji medalowej.

Na najwyższym stopniu podium w Queen Elizabeth Olim-
pic Park w Londynie stanęli: Maciej Lepiato (Start Gorzów 
Wielkopolski) mistrz świata w skoku wzwyż (2,14), niewido-
ma Joanna Mazur (Start Tarnów) biegnąca z przewodnikiem 
– swoim trenerem Michałem Stawickim mistrzyni świata 
na 1500 m, Barbara Niewiedział (MGOKiR Korfantów) 
mistrzyni świata w biegu na 1500 m i Ewa Durska (Barnim 
Goleniów) mistrzyni świata w pchnięciu kulą.

– Najbardziej wartościowy wynik imprezy uzyskał 
dwukrotny mistrz paraolimpijski z Londynu (2012) i Rio de 
Janeiro (2016) Maciej Lepiato (2,14), który w dorobku ma też 
trzy złote medale MŚ z 2011, 2013 i 2015 roku – mówi jego 
trener (klubowy i w reprezentacji) Zbigniew Lewkowicz.  
– W swojej kategorii sprawności T44 (zawodnicy po amputa-
cjach lub z dysfunkcją kończyn) Maciej jest rekordzistą świata  
– w Rio pokonał poprzeczkę na wysokości 2,19. Niespełna 27-let-
ni skoczek poważnie sportem zajął się w gimnazjum i szybko  
zaczął odnosić sukcesy, a zdobycie po raz czwarty mistrzostwo 
świata w Londynie potwierdziły jego talent i wolę walki.

Niewidoma Joanna Mazur biegnąca z przewodnikiem Mi-
chałem Stawickim stoczyła w biegu na 800 m jeden z najbar-
dziej emocjonujących i wyrównanych pojedynków w londyń-
skich zawodach. Dopiero fotokomórka wskazała zwyciężczynię 
finału. Została nią Meksykanka Diana Coraza Castaneda, 
która o trzy setne sekundy wyprzedziła zawodniczkę Startu 
Tarnów. Joanna Mazur wcześniej zdobyła nad Tamizą złoto na 
1500 m rekordem życiowym 4.50,95 i brąz na 400 m – 1.01,94.

– Rok 2017 jest dla Asi znakomity. Przed Londynem star-
towała w World Para Atletics Grand Prix w Paryżu, gdzie 
wygrała biegi na 400 i 800 m i była trzecia na 200 m – mówi 
drugi trener Joanny Mazur Bartosz Tott.

Dwukrotnie na podium w kategorii T20 (osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną) stawała Barbara Niewiedział 
– była pierwsza na 1500 m (4.33,82) i druga na 400 m (59,56). 
Konkurs pchnięcia kulą w tej samej kategorii wygrała Ewa 
Durska rezultatem 13,18.

– Barbara Niewiedział i Ewa Durska nadal znajdują się  
w doskonałej formie – mówi trener Waldemar Nowotny, któ-

ry w Londynie opiekował się zawodnikami Związku Stowarzy-
szeń Sportowych „Sprawni – Razem”. – Obie są złotymi me-
dalistkami trzech igrzysk paraolimpijskich w Sydney (2000), 
w Londynie (2012) i Rio (2016). Ewa, jeśli dopisze jej zdro-
wie, będzie walczyła w Tokio o kolejny medal paraolimpijski. 
Żeby osiągnąć cel, musi pchnąć kulą w granicach 14 m.  
Z kolei Barbara Niewiedział obiecała córce Wiktorii, że zdo-
będzie w Tokio dla niej złoty medal. Basia solidnie trenuje  
i ma szansę dotrzymać danego córce słowa.

Mistrzostwa świata osób niepełnosprawnych po raz pierw-
szy zorganizowano w tym samym miejscu co lekkoatletyczne 
mistrzostwa globu IAAF (4–13 sierpnia). O 213 kompletów 
medali walczyło nad Tamizą od 14 lipca 1056 sportowców  
z 90 krajów. Nie było Rosjan, wykluczonych z rywalizacji  
w wyniku udowodnienia im instytucjonalnego dopingu.

W ostatnich MŚ w stolicy Kataru, gdzie Polacy wywal-
czyli 21 medali (9-5-7), najwięcej zdobyli ich Chińczycy – 85  
(w tym 41 złotych), którzy także triumfowali w tej klasyfikacji 
w Londynie z dorobkiem 62 krążków, mając 27 złotych. Pol-
ska wysłała do Londynu najliczniejszą w historii mistrzostw 
świata reprezentację – 49 lekkoatletów. Zdobyli oni 29 meda-
li, w tym cztery te najcenniejsze złote. 

Zawody w Londynie cieszyły się wielkim zainteresowa-
niem kibiców – sprzedano ponad 230 tys. biletów, co jest 
historycznym rekordem frekwencji. To z pewnością efekt 
kampanii prowadzonej w mediach społecznościowych pod 
hasłem #FillTheStadium (z ang. wypełnij stadion). O ak-
tywne wspieranie lekkoatletów apelował też książę Harry. 
Jednym z głównych celów mistrzostw – poza walką o trofea 
– było przełamywanie społecznych stereotypów na temat 
osób niepełnosprawnych.

Maciej Lepiato czwarty raz mistrzem świata

Ewa Durska z rywalkami przed dekoracją medalistek. Z lewej jej trener klu-
bowy Waldemar Nowotny
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Informacje przygotował WITOLD KUBICKI

Rok Barbary  
Niewiedział
Trzykrotna złota medalistka 
igrzysk paraolimpijskich (Sydney, 
Londyn, Rio de Janeiro) w ciągu 
zaledwie czterech miesięcy 2017 r. 
odniosła jedne z największych 
sukcesów w karierze.

Kwiecień 2017 – Kongres Mię-
dzynarodowej Federacji Sporto-
wej w Brisbane ogłosił, że polska 
lekkoatletka Barbara Niewiedział 
zostala sportowcem roku 2016 Fe-
deracji INAS.

Maj 2017 – mistrzostwa świata INAS w Bangkoku. – Basia 
wygrała bieg na swoim koronnym dystansie 1500 m i niespo-
dziewanie finał biegu na 400 m – mówi trener koordynator 
lekkoatletyki w „Sprawni – Razem” Bronisław Kokoszko.  
– To były jej mistrzostwa, bo na zakończenie zawodów ogło-
szono, że Barbara Niewiedział została najlepszą zawodniczką 
mistrzostw świata.

To jest już drugie wyróżnienie reprezentanta Polski przez 
INAS. W roku 2015 w dowód uznania za wieloletnią owocną 
działalność na arenie międzynarodowej i w Polsce przyznano  
dr Zenonowi Jaszczurowi najwyższe odznaczenie INAS  
– Złotą Odznakę.

Lipiec 2017 – mistrzostwa świata IPC w Londynie – Bar-
bara Niewiedział wygrała bieg na 1500 m i była druga na  
400 m. Podopieczna trenera klubowego Mariusza Żabińskiego, 
obok Joanny Mazur i Macieja Lepiato była w gronie głównych 
bohaterów reprezentacji Polski, która w najważniejszych zawo-
dach roku – lekkoatletycznych mistrzostwach świata wywalczy-
ła w sumie 26 medali.

25 lat  
owocnej działalności 
„Sprawni – Razem”
– W tym roku przypada jubileusz 25-lecia działalności Sto-
warzyszenia „Sprawni – Razem” – mówi prezes Dariusz 
Mosakowski. – Idea powołania organizacji, która zajmie 
się promocją sportu wśród młodzieży szkół specjalnych, 
powstała we wrześniu 1992 r. podczas paraolimpiady  
w Madrycie, którą prezydent Międzynarodowej Federacji 
Sportowej Fernando Martin Vincente zorganizował dla 
sportowców niepełnosprawnych intelektualnie. Do sto-
licy Hiszpanii zaproszona została także polska młodzież  
z warszawskich szkół specjalnych, która zdobyła dwa 
srebrne medale – piłkarze w turnieju halowym i lekkoatleci  
w sztafecie 4x400 metrów. Po powrocie do kraju Komitet 
Założycielski na czele z dr Zenonem Jaszczurem, wybit-
nym ekspertem pedagogiki specjalnej, opracował statut  
i ustalił nazwę Stowarzyszenie „Sprawni – Razem”, co ozna-
czało, że nasi sportowcy uczestnicząc w wielu masowych im-
prezach, chcą się integrować z normalnym społeczeństwem. 
Masowe imprezy sportowe na szczeblu szkoły, województwa 
zakończone mistrzostwami Polski dały szansę najlepszym 
rywalizować ze swoimi rówieśnikami w imprezach organi-
zowanych przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski  
i Federację INAS. Szybko okazało się, że mamy w Polsce bar-
dzo zdolną młodzież, znakomitych nauczycieli wychowania 
fizycznego, trenerów i działaczy sportu szkolnego.

Po igrzyskach paraolimpijskich w Sydney (2000), gdzie 
zawodnicy Stowarzyszenia „Sprawni – Razem” zdobyli dla 
Polski 13 medali, w tym 5 złotych, i walnie przyczynili się 
do zajęcia bardzo wysokiego 8. miejsca Polski w klasyfika-
cji medalowej, Międzynarodowa Federacja INAS uznała, że 
Polacy mają najlepszy na świecie system pracy z młodzieżą 
niepełnosprawną.

Cztery lata po paraolimpiadzie w Australii, na najważ-
niejszej imprezie sportowej Federacji INAS – Igrzyskach 
Światowych Global Games w Bollnas – nasi zawodnicy 
zdobyli 51 medali, w tym 25 złotych, a kolejny prezydent 
INAS Holender Jos Mulder powiedział: – Gratuluję Polsce 
wielkiego sukcesu, zdobyliście medale we wszystkich kon-
kurencjach objętych programem, wygraliście zdecydowanie 
klasyfikację medalową, możecie być wzorem dla wszystkich.

Należy także wspomnieć o piłkarzach, którzy od 1996 
r., kiedy w Leicester zdobyli mistrzostwo Europy, a dwa lata 
później również w Leicester mistrzostwo świata, do dzisiaj 
zaliczają się do ścisłej światowej czołówki.

Barbara Niewiedział ze swym 
trenerem Mariuszem Żabiń-
skim na Stadionie Olimpijskim 
w Rio de Janeiro

Barbara Niewiedział na Stadionie Narodowym w Bangkoku. Od lewej: 
prezydent INAS Marc Truffaut, dyrektor lekkiej atletyki w INAS Portu-
galczyk Jose Costa Pereira, jego rodak Lenine Cunha, dr Zenon Jaszczur  
i prezes ZSS „Sprawni – Razem” Dariusz Mosakowski

Medaliści paraolimpijscy z Rio de Janeiro 
u prezydenta RP
Z okazji Światowego Dnia Niepełno-
sprawnych prezydent RP Andrzej Duda  
z małżonką Agatą Kornhauser-Duda 
przyjął 3 grudnia w Pałacu Prezydenckim 
grupę paraolimpijczyków, medalistów 
igrzysk w Rio de Janeiro oraz ich trenerów 
i wręczył im odznaczenia państwowe.

Prezydent docenił uzyskane przez 
nich wyniki i efekt ich sukcesów dla roz-
poznawalności Polski na świecie. Zwrócił 
ponadto uwagę na dodatkowy wymiar 
ich osiągnięć.

– W tym wypadku sukces jest po-
dwójny. To nie tylko wielka radość dla 
Polaków w kraju i poza granicami, że 
ich zawodnik odniósł sukces, zwyciężył, 
okazał się najlepszy. To wielka promo-
cja sportu, ale z drugiej strony to wielka 
promocja hartu ducha. Tego, że – mimo 
barier, mimo wszystkich trudności, które 
stworzyło życie – można pokonać same-
go siebie, pokonać innych, pokonać właśnie te przeszkody, które 
się często nawarstwiają. Sukcesy paraolimpijczyków i ich moc są 
też mobilizacją dla osób, które ze względu na osobiste tragedie 
dopadł poważny kryzys. To budzi podziw, ale i buduje poczucie, 
że się da, że można, że człowiek potrafi. To bardzo często także 
odbudowuje ducha tych, którzy czasem na tym duchu podupadli 
czy też uważają, że przez jakieś nieszczęście, które im się przy-
darzyło myślą, że życie straciło sens. To pokazuje, że życie może 
mieć zupełnie inne oblicze i w inny sposób może być sukcesem. 
I kto wie, czy to właśnie ten element nie jest może ważniejszy 
niż samo sportowe zwycięstwo. Dlatego darzymy państwa i te 
sukcesy tak ogromnym szacunkiem – powiedział prezydent RP.

W uroczystości wzięli także udział minister sportu i turystyki 
Witold Bańka, pełniąca obowiązki prezesa zarządu i zastępca 
prezesa ds. programowych Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych Dorota Habich oraz wicepre-
zes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i członkini MKOl Irena 
Szewińska.

Biało-czerwoni w igrzyskach sportowców niepełnospraw-
nych w Brazylii wywalczyli 39 krążków (9 złotych, 18 srebr-
nych i 12 brązowych) i zajęli 10. lokatę w klasyfikacji medalowej  
potwierdzając, że Polska należy do ścisłej światowej czołówki 
sportu paraolimpijskiego.

Prezydent Andrzej Duda wręczył mistrzyni paraolimpijskiej 
w turnieju indywidualnym i drużynowym w tenisie stołowym 

Natalii Partyce Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 
za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie 
międzynarodowej. Startującemu w kolarskim handbike’u Rafa-

Od lewej: Ryszard Bukański, Bogusław Szczepański, Dariusz Niemczyn, Marek Biernat, prezydent RP 
Andrzej Duda z małżonką Agatą, Natalia Partyka i Patryk Chojnowski. W pierwszym rzędzie od lewej 
Lech Stoltman z synem, Rafał Wilk i Robert Jachimowicz.  Fot. Tadeusz Klepczyński

Parałucznicze  
mistrzostwa świata  
w Pekinie
Ireneusz Kapusta zajął w Pekinie 6 miejsce w parałuczni-
czych mistrzostwach świata, Piotr Sawicki był 17., a Paweł 
Daleszyński 33. Drużynowo biało-czerwonym przypadła 
szósta lokata. Jedyna Polka, Milena Olszewska sklasyfiko-
wana została na 9. miejscu.W rywalizacji par mieszanych 
– Kapusta i Milewska uplasowali się na 5. pozycji.

W strzelaniu z łuku bloczkowego najlepiej z trójki Pola-
ków spisał się Adam Dudka, który był 17., Krzysztof Kur-
natowski 33., a Wojciech Piotrowski 57. Dorota Bartuzi 
zajęła 33. lokatę. W parach mieszanych Polska była na 21. 
miejscu.

cd. na str. 54
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W piłkarskich mistrzostwach Europy osób z amputacjami  
9 października wygrała Turcja, pokonując Anglię 2:1 na ponad 
40-tysięcznym stadionie Vodafone Park w Stambule, na którym 
grają zwykle piłkarze Besiktasu. W imprezie rywalizowało dwa-
naście drużyn: Anglia, Belgia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpa-
nia, Irlandia, Niemcy, Polska, Rosja, Turcja i Włochy.

Biało-czerwoni zdobyli w Stambule brązowy medal.  
W decydującym meczu pokonali Hiszpanię 3:1 po dogrywce (w 
regulaminowym czasie spotkanie zakończyło się bezbramko-
wym remisem). Reprezentacja Polski do mistrzostw przygoto-
wywała się od blisko trzech lat, organizując regularne zgrupo-
wania i biorąc udział w turniejach towarzyskich. W pierwszej 
połowie obie drużyny atakowały agresywnie, ale żadna nie 
wypracowała sobie dogodnej, stuprocentowej okazji do zdoby-
cia bramki. W drugiej części pojedynku zespół trenera Marka 
Dragosza z Krakowa miał nieznaczną przewagę, jednak po  
50 minutach gry było nadal 0:0.

W drugiej minucie dogrywki gola uzyskał 17-letni Jakub 
Kożuch (Gloria Varsovia), król strzelców i najlepszy zawod-
nik tegorocznego sezonu ekstraklasy w AMP Futbolu. Na 2:0 
podwyższył Bartosz Łastowski (Kuloodporni Bielsko-Bia-
ła). W ostatniej minucie dogrywki turecki sędzia podykto-
wał jedenastkę dla Hiszpanów. Po wznowieniu gry arbiter 
zaliczył bramkę Bartosza Łastowskiego zdobytą w ostatniej 
sekundzie i mecz zakończył się wynikiem 3:1. Brązowy medal 
to największy sukces polskiej reprezentacji w historii tej 
dyscypliny w kraju.

Polacy awansowali ze swej grupy eliminacyjnej z pierwsze-
go miejsca po trzech zwycięstwach nad Francuzami 5:1, Belga-
mi 4:0 i Włochami 3:0. W ćwierćfinale pokonali Irlandię 5:0,  
a w półfinale przegrali z Turcją 0:2.

Królem strzelców turnieju z dorobkiem 11 bramek w sze-
ściu meczach został 19-letni Bartosz Łastowski. Pochodzącego 
z wioski Nowe Linie w powiecie pyrzyckim (woj. zachodniopo-

morskie) zawodnika argentyńskie, a potem i zagraniczne media 
już w 2015 r. nazwały Messi Polaco. O jego pozyskanie zabiegał 
m.in. mistrz… Turcji Osmanlispor. Liga tego kraju uważana jest 
za najmocniejszą na świecie.

W mistrzostwach Europy biało-czerwoni występowali  
w składzie: bramkarze Łukasz Miśkiewicz (Kuloodporni Biel-
sko-Biała) i Jakub Popławski (Gloria Varsovia), zawodnicy  
w polu: Rafał Bieńkowski, Sebastian Ziółkowski (obaj GKS Góra 
k. Płocka), Dawid Dobkowski, Jakub Kożuch (obaj Gloria Varso-
via), Mateusz Kabała, Krystian Kapłon, Tomasz Miś, Przemysław 
Świercz (wszyscy Husaria Kraków), Bartosz Łastowski, Piotr Mi-
zera i Krzysztof Wrona (wszyscy Kuloodporni Bielsko-Biała).

Do sukcesu nad Bosforem przyczynili się trenerzy: Marek 
Dragosz, Grzegorz Skrzeczek, Maciej Cieślik, Zofia Kasińska  
i Artur Kurzawa.

łowi Wilkowi (złoty medal w jeździe indywidualnej na czas i 
srebrny w wyścigu ze startu wspólnego) Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszech-
niania sportu, za osiągnięcia sportowe oraz za działalność na 
rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym.

Za osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie mię-
dzynarodowej prezydent uhonorował Złotym Krzyżem Zasługi 
po raz drugi brązowego medalistę w drużynie, tenisistę stoło-
wego Patryka Chojnowskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi 
wicemistrza paraolimpijskiego w rzucie dyskiem Roberta Jachi-
mowicza, a Brązowym Krzyżem Zasługi brązowego medalistę  
w pchnięciu kulą Lecha Stoltmana.

Za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej 
oraz za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu uhonoro-
wani zostali: Marek Biernat – prowadzący srebrną medalistkę 
w tenisie stołowym Krystynę Siemieniecką, Dariusz Niemczyn 
– opiekun wicemistrza paraolimpijskiego w pchnięciu kulą Bar-
tosza Tyszkowskiego, Bogusław Szczepański – pracujący ze 
sztangistką Marzeną Ziębą, która wywalczyła w Rio de Janeiro 

srebro (wszyscy otrzymali Srebrne Krzyże Zasługi) oraz związa-
ny z utytułowanymi łuczniczkami Ryszard Bukański (Brązowy 
Krzyż Zasługi).

– Ale najważniejsze jest chyba to zwycięstwo każdego dnia 
nad własnymi słabościami. Jesteśmy mistrzami nie tylko para-
olimpijskimi, ale i mistrzami życia – powiedział Rafał Wilk dzię-
kując w imieniu odznaczonych za wyróżnienia.

Część polskich paraolimpijczyków z Rio de Janeiro otrzyma-
ła odznaczenia państwowe w 2016 roku.

– Niepełnosprawność nie oznacza niemożliwości – podkre-
ślił w wystąpieniu prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego 
Łukasz Szeliga. – Chcemy być dla ludzi inspiracją, by stawali się 
aktywni mimo różnych przeciwności.

Łukasz Szeliga dodał, że bez wsparcia finansowego Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych sukcesy polskich sportowców nie 
byłyby możliwe.

Natalia Partyka i Rafał Wilk przekazali parze prezydenckiej 
flagę z podpisami polskich uczestników igrzysk paraolimpij-
skich w Rio de Janeiro, album poświęcony imprezie oraz znaczek 
pocztowy wydany z tej okazji.

Andrew Parsons przewodniczącym IPC
Brazylijczyk Andrew Parsons wybrany został w Abu Zabi na 
przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Paraolim-
pijskiego (IPC), zastępując sprawującego tę funkcję od szes-
nastu lat Brytyjczyka sir Philipa Cravena.

W 18. sesji IPC uczestniczyła rekordowa liczba delega-
tów – 144 narodowe komitety paraolimpijskie, 15 organizacji 
międzynarodowych, 4 regionalne i 4 zrzeszające sportowców 
niepełnosprawnych. Polskę reprezentował szef Polskiego Ko-
mitetu Paraolimpijskiego i Polskiego Zrzeszenia Sportu Nie-
pełnosprawnych „Start” Łukasz Szeliga.

Parsons uzyskał w pierwszej rundzie 84 głosy i pokonał 
Chinkę Haidi Zhang (47 głosów), Duńczyka Johna Peters-
sona (19) i Kanadyjczyka Patricka Jarvisa (12). W głosowa-
niu na funkcję wiceprezydenta Nowozelandczyk Duane Kale 
otrzymał 81 głosów, a jego rywal John Petersson 79.

– To, że wybraliście właśnie mnie już w pierwszej rundzie 
głosowania świadczy o tym, że mam u was wielkie zaufanie. 
Postaram się kierować naszą organizacją z taką umiejętno-
ścią, jak czynił to mój legendarny poprzednik, aby nie zawieść  
waszych oczekiwań i całego ruchu paraolimpijskiego – po-
wiedział Parsons po wyborze. W poprzedniej kadencji był  
zastępcą Cravena.

Sir Philip Craven, działacz wielkiego formatu, jest wiel-
kim przyjacielem Polaków, wielokrotnie dawał tego dowody. 
Jako zawodnik uczestniczył w organizowanych przez Polskę 
turniejach koszykówki na wózkach. Funkcję przewodniczące-
go IPC sprawował przez 16 lat. 67-letni Brytyjczyk pięć razy 
uczestniczył w igrzyskach paraolimpijskich, w turniejach ko-
szykówki na wózkach, lekkoatletyce i pływaniu. W młodości 
uprawiał nurkowanie, grał w krykieta i tenisa. W wieku 16 lat 
miał wypadek podczas wspinaczki skalnej, a jego konsekwen-
cją był bezwład obu nóg.

Jego następca Andrew Parsons, urodził się 10.02.1977 r. w Rio 
de Janeiro. Ukończył studia na Federalnym Uniwersytecie Flu-
minense i jest specjalistą od marketingu. Od 2009 r. stoi na czele 
Brazylijskiego Komitetu Paraolimpijskiego, w latach 2005–2009 
sprawował funkcję szefa Komitetów Paraolimpijskich obu Ame-
ryk. Wiele razy był szefem reprezentacji Brazylii na najważniejsze 
imprezy, igrzyska paraolimpijskie i mistrzostwa świata.

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski powstał 22 
września 1989 r. Jego pierwszym przewodniczącym w latach 
1989–2001 był Kanadyjczyk Robert Steadward. Zrzesza 174 
narodowe organizacje, a jego siedzibą jest niemieckie Bonn. 
Założony w 1998 r. Polski Komitet Olimpijski jest członkiem 
IPC od 24 kwietnia 1999 r.

cd. ze str. 53 Mistrzostwa Europy w AMP Futbolu

Polacy brązowymi medalistami mistrzostw Europy w AMP Futbolu rozegra-
nych w Turcji Fot. Bartłomiej Budny
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Polska Liga  
Rugby  
na Wózkach
Drużyna Balian Wielkopolska Chrzypsko 
Pniewy wygrała w warszawskiej Arenie Ursy-
nów rywalizację o Puchar Polskiej Ligi Rugby 
na Wózkach (impreza uznawana jest za nieofi-
cjalne mistrzostwa kraju). W finale pokonała 
zawodników Flying Wings Rzeszów 44:42.  
Balian oraz Flying Wings zdominowały zma-
gania w tych rozgrywkach w ostatnich latach. 
Zespoły te zmierzyły się w decydującym spo-
tkaniu czwarty raz z rzędu. Poprzednio górą 
była ekipa z Podkarpacia. Trzecią lokatę wy-
walczyli Four Kings Warszawa.

Do Polski Rugby na Wózkach dotarło ze 
Szwecji dzięki Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 
„FAR” – organizacji pozarządowej zajmującej 
się rehabilitacją osób z uszkodzeniem rdze-
nia kręgowego już prawie 30 lat. W tym roku  
przypada również 20-lecie Rugby na Wózkach, 
które w Polsce rozwija się od 1997 r.

Polska Liga Rugby na Wózkach jest naj-
większą ogólnopolską, cykliczną imprezą  
w grach zespołowych dla osób doświadcza-
jących niepełnosprawności. Jednocześnie 
pod względem liczby startujących zespołów 
jest drugą profesjonalnie zorganizowaną ligą  
w Europie. Na świecie bardziej rozbudowany 
system jest tylko w USA.

PLRnW w sezonie 2017 liczyła aż piętna-
ście zespołów podzielonych na trzy grupy (ligi) 
po pięć drużyn. Każda liga miała odpowied-
ni poziom – Basic, Advance lub Professional.  
W tym roku rozegrane zostały trzy turnieje, któ-
re utworzyły tzw. rundę zasadniczą rozgrywaną 
systemem „każdy z każdym”. W tej rundzie  
wyłoniono 8 najlepszych zespołów w kraju, 
które rywalizowały w listopadowym Turnieju  
Pucharowym o miano Mistrza Polski 2017.

W 2017 r. trwała kampania społeczna Pol-
skiej Ligi Rugby na Wózkach „Ty widzisz tylko 
wózek”, której celem było zwrócenie uwagi na 
fakt profesjonalnego uprawiania sportu przez 
osoby z niepełnosprawnościami i zmiana ich 
wizerunku.

Polski Związek Golfa  
i Olimpiady Specjalne 
Polska
Polski Związek Golfa i Olimpiady Specjalne Polska podpisały po-
rozumienie o współpracy. Na jego podstawie PZGolfa udzieli po-
mocy przy organizacji ogólnopolskich zawodów w tej dyscyplinie 
dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, wesprze 
w kształceniu trenerów i instruktorów oraz zapewni obsługę sę-
dziowską zawodów Olimpiad Specjalnych Polska w golfie.

Golfowa centrala udzieli także wsparcia przy wypracowy-
waniu warunków korzystania przez zawodników Olimpiad 
Specjalnych z pól golfowych w Polsce i będzie uczestniczyć w 
działaniach promocyjnych, zmierzających do popularyzacji gol-
fa wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewni 
także wsparcie przygotowania zawodników Polskiej Reprezen-
tacji Olimpiad Specjalnych na zawody międzynarodowe, w tym 
igrzyska europejskie i światowe.

Golf jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin 
sportu w Polsce. Każdego roku w kilkuset turniejach golfowych 
na terenie całego kraju bierze udział już ponad pięć tysięcy  
licencjonowanych golfistów. W Polsce w rozwój golfa zaanga-
żowani są utytułowani sportowcy, m.in. Jerzy Dudek, Mateusz 
Kusznierewicz i Zbigniew Boniek, a także postaci świata filmu  
i telewizji – Piotr Gąsowski, Krzysztof Materna i Marcin Wójcik  
z kabaretu Ani Mru Mru. Młodzi utalentowani polscy zawodnicy  
Adrian Meronk i Mateusz Gradecki są nadzieją na dobre lokaty 
w wielkich turniejach.

– Golf to znakomita dyscyplina sportu – rozwija zarówno 
umiejętności fizyczne zawodników, jak również stanowi znako-
mity trening intelektualny, rozwój umiejętności poznawczych  
i strategicznego myślenia. Jest to też jedna z najbardziej przy-
stępnych dyscyplin sportu. Przy doborze odpowiedniego pozio-
mu trudności radość z golfa czerpać może praktycznie każdy. 

Dlatego moim zdaniem mit o niedostępności golfa jako herme-
tycznej, elitarnej dyscypliny sportu jest zupełnie nieuprawniony 
– uważa prezes Polskiego Związku Golfa Marek Michałowski.

Przedstawiciele Olimpiad Specjalnych podkreślają, że golf 
to dyscyplina sportu umożliwiająca wszechstronny rozwój  
zawodnika.

– Golf jest jedną z 35 oficjalnych dyscyplin sportowych  
w Olimpiadach Specjalnych na całym świecie. Turnieje golfowe 
znajdują się w programie imprez sportowych Special Olympics, 
takich jak Światowe Letnie Igrzyska czy Igrzyska Ogólnopolskie. 
Golf będzie też jedną z dyscyplin na przyszłorocznych Ogólno-
polskich Letnich Igrzyskach w Katowicach, Chorzowie i Miko-
łowie. Obecnie kilkuset golfistów z niepełnosprawnością intelek-
tualną w całej Polsce walczy o możliwość występu w tej imprezie 
podczas zawodów na szczeblu regionalnym. Wspólnie z PZGolf 
chcemy pokazać, że tak samo jak Rory McIlroy czy Jordan Spieth 
zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną mogą cieszyć się 
golfem i odnosić w tym sporcie sukcesy na miarę swoich umie-
jętności – powiedziała dyrektor generalny Olimpiad Specjalnych 
Polska Joanna Styczeń-Lasocka.

Informacje przygotował JERZY JAKOBSCHE

Puchar Świata  
w szermierce  
na wózkach
Polscy szpadziści zajęli trzecie miejsce w turnieju drużyno-
wym 17. edycji zawodów Pucharu Świata w szermierce na 
wózkach „Szabla Kilińskiego” w Warszawie. W sumie bia-
ło-czerwoni w 4-dniowej imprezie czterokrotnie plasowali 
się na podium.

W rywalizacji szpadzistów Polacy w półfinale ulegli 
Rosjanom 33:45, którzy w walce o główne trofeum zwycię-
żyli Chińczyków 45:36. Gospodarze w pojedynku o trzecią  
lokatę wygrali z Francuzami 45:35.

Szabliści również mieli szansę na podium, ale w wyni-
ku mocno kontrowersyjnego sędziowania sklasyfikowani 
zostali na czwartej pozycji, po porażce z Rosjanami 42:45  
i przegranej w półfinale z Grekami 44:45. W finale Chiń-
czycy pokonali Grecję 40:30.

W szabli Polki zajęły piąte miejsce, za Chinkami, Ukra-
inkami, Włoszkami i Rosjankami.

W turniejach indywidualnych jedyne zwycięstwo od-
niósł w szabli brązowy medalista paraolimpiady w Rio 
de Janeiro Adrian Castro. W szpadzie na drugiej pozycji 
uplasowała się Marta Fidrych, a na trzecim Kamil Rząsa 
(wszyscy IKS AWF Warszawa). W zawodach startowało 
198 zawodników z 26 krajów.

23. Letnie Igrzyska  
Głuchych
11 medali (1 złoty, 3 srebrne i 7 brązowych) zdobyli w turec-
kim Samsunie reprezentanci Polski uczestniczący w 23. Let-
nich Igrzyskach Głuchych, plasując się na 22. miejscu w kla- 
syfikacji medalowej. Na podium stanęli reprezentanci z 51 kra-
jów. Pierwsza lokata przypadła Rosji – 199 (85–53–61), przed 
Ukrainą 99 (21–42–36) i Koreą Południową – 52 (18–20–14). 
O medale rywalizowało 959 kobiet i 1898 mężczyzn.

NOWE REGULACJE 
RAWNE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH
Pragnę zwrócić uwagę wszystkich organizacji  
na nowe zapisy w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie

Otóż nowa Ustawa z 10 lutego 2017 r. wprowadza nowelizację 
poprzedniej ustawy i od 25 marca 2017 r. obowiązuje w no-

wym brzmieniu. Do najważniejszych zmian należą:

1.  Usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy mini-
strem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a sądami 
rejestrowymi.
Odtąd sądy rejestrowe zobowiązane są do przekazania informa-

cji ministrowi na temat daty doręczenia i uprawomocnienia się 
postanowienia stwierdzającego utratę statusu organizacji pożytku 
publicznego. Na podstawie art. 22 ust.7.1 organizacja, która utraciła 
status opp zobowiązana jest poinformować ministra o wartości nie-
wydatkowanych środków finansowych pochodzących z 1% podatku 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.

2.  Doprecyzowanie zasad składania sprawozdań przez organizacje 
pożytku publicznego, które utraciły status opp.
W ustawie znajdujemy szczegółowe wskazania terminu skła-

dania sprawozdań merytorycznych i finansowych. Organizacja 
pożytku publicznego, której rok obrachunkowy nie jest rokiem 
kalendarzowym zobowiązana jest złożyć sprawozdanie w terminie 
do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który 
składane są sprawozdania.

3.  Racjonalizacja zasad tworzenia przez ministra właściwego ds. 
zabezpieczenia społecznego wykazu organizacji pożytku publicz-
nego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych.
W wykazach uwzględniane będą organizacje pp, które wykażą, 

że niezamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i 
merytorycznego w terminie ustawowym nastąpiło bez jej winy albo 
z przyczyn od niej niezależnych.

4.  Rozszerzenie katalogu źródeł przychodów funduszu wspie-
rania organizacji pożytku publicznego o odsetki od wolnych 
środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi.
Zachęcam wszystkie zarządy stowarzyszeń, fundacji do głębokiej 

analizy tego dokumentu. W zamian otrzymamy pewność prawidło-
wości naszych poczynań.

LAURA FILIPIAK
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Mierki, Waszeta, Fabryka przygód, 
Wakacyjne Spotkania Kajakowe 

Młodzieży, Rodzinne Wakacyjne Spo-
tkania Kajakowe – choć nazwa zmieniała 
się kilkakrotnie, to jedno nie zmieniło tu 
się przez lata: niezależnie od tego, gdzie  
i kiedy, niezależnie od pogody, warun-
ków, kilometrów, nic nie było w stanie 
popsuć nadzwyczajnej i rozwijającej 
zabawy. WSKM to tradycyjna już pro-
pozycja Stowarzyszenia Instruktorów  
i Trenerów Kajakarstwa dla młodych  
ludzi, którzy chcieliby w niebanalny spo-
sób spędzić część swoich wakacji.

Waszeta była pierwsza, choć najpierw 
nazwana Mierkami. Gościła nas 4 lata. 
Potem trzy razy Ocypel. Przez ostatnie 
dwa lata spotykaliśmy się w Okoninach 
Nadjeziornych. Waszeta i Ocypel też były 
nadjeziorne, tylko nikt im tego w nazwie 
nie napisał.

Wszystkiemu winien Krzysiek…
Krzysztof Książek, założyciel i pierw-
szy prezes Stowarzyszenia Instruktorów  
i Trenerów Kajakarstwa, nie mógł usie-
dzieć spokojnie – ani w miejscu, ani  
w kajaku. Nigdzie. ...Co by tu jeszcze... Jak 
tych gówniarzy od komputerów pood-

ciągać... Z domu 
wyrwać... Kręgo-
słupy im się krzy-
wią, oczy ślepną, 
a dusza łąką ani 
wiatrem nie na-
cieszona…

I tak w sierp-
niu 2007 r.,  
w przepięknych 
okolicznościach 
warmińsko-ma-
zurskiej przyrody, 
w Waszecie nie- 

daleko Olsztynka, nad Jeziorem Plusz-
nem, spotkaliśmy się po raz pierwszy. 
Przyjechało 56 uczestników. W większości 
były to dzieci naszych kajakowych przy-
jaciół. Uczyły się pilnie od podstaw, jak 
wsiadać do kajaka i wysiadać z niego, jak 
wiosłować, żeby ubrania nie pochlapać, 
jak ominąć zwalone przez bobry drzewo  
i nie wpaść do wody, jak cieszyć się przy-
rodą i radzić sobie w nowych warunkach.  
W tamtym czasie Stowarzyszenie mia-
ło tylko kilka kajaków. Były to głównie 
dwójki turystyczne, nie mogliśmy więc 
pływać wszyscy jednocześnie. Dzieli-
liśmy się na grupy i organizowaliśmy 
dzieciakom zabawy na lądzie: graliśmy  
w piłkę, bawiliśmy się w podchody,  
chodziliśmy po lesie na orientację. Były 
zawody łucznicze i wycieczki rowerowe.

Z czasem sprzętu przybywało i nie 
musieliśmy już dzielić się kajakami. Do 
dziś zachowaliśmy jednak podział dnia 
na cztery bloki zajęć – dwa przed i dwa po 
południu. Każdy dzień wygląda inaczej, 
ale codziennie jest w nim trochę wody  
i trochę lądu, pływania kajakiem i nudne-
go zwijania rzutek, precyzyjnego strzelania 
i zespołowej gry w piłkę. Czasem łazimy 
po drzewach małpiego gaju albo, dzięki 

odwiedzającym nas gościom, poznajemy 
nowe miejsca, krainy i kontynenty.

Po pierwsze – bezpiecznie
Podstawowym zadaniem każdego in-
struktora, który organizuje czas uczestni-
kom wakacyjnych spotkań, jest zadbanie 
o ich bezpieczeństwo. Woda, wiadomo, 
nie lubi, gdy ją się lekceważy. Nie pozwala-
my na to. Do kajaka wsiadamy wyłącznie 
w kamizelce asekuracyjnej. Z kąpieliska 
korzystamy tylko wtedy, gdy czuwa nad 
nami ratownik. Podczas spływu zachowu-
jemy ustalony porządek, mamy odzież na 
zmianę i nakrycie głowy. Nie szarżujemy, 
mierzymy zamiary według sił. 

Naszą kadrę stanowią sprawdzeni  
i doświadczeni wychowawcy, instruktorzy 
kajakarstwa, instruktorzy rekreacji rucho-
wej, ratownicy WOPR, trenerzy, kajakarze-
-pasjonaci, promotorzy zdrowego stylu ży-
cia, entuzjaści sportu i miłośnicy przyrody. 
Na co dzień pełnią trudne i odpowiedzialne 
zawodowe funkcje albo prowadzą własne 
firmy, posiadają stopnie i tytuły naukowe.

Nudo precz!
Nasi instruktorzy i wychowawcy mają 
jeszcze jedną wspólną pasję – niszczenia 
najmniejszych nawet oznak nudy! Skut-
kuje to nierzadko tym, że dzieci będące  
z nami na obozie w ogóle nie telefonują 
do swoich rodziców! Dlaczego? Bo nie 
mają na to czasu!

Uczestnicy WSKM poznają różne 
odmiany kajakarstwa: pływają kajaka-
mi turystycznymi i wyczynowymi, ka-
nadyjkami i pontonami, uczą się grać  
w kajak-polo, poznają freestyle kajako-
wy. Od trzeciej edycji biorą udział w naj-
prawdziwszym spływie kajakowym orga-
nizowanym na jednej z pobliskich rzek. 
Zabawy na kąpielisku dają możliwość 

nauczenia się eskimoski – na początku 
sportowej, przydatnej w meczach kajak-
-polo, później także górskiej, pomocnej 
na spływach WW. Poznają sprzęt kajako-
wy i uczą się dbać o niego.

Ponieważ najlepszą formą integracji 
jest zabawa, staramy się, aby nie brakowa-
ło do niej okazji. Dzień Bajki i Fantazji to 
wyczekiwany przez dzieci dzień spędzo-
ny w przebraniu ulubionej postaci z bajki, 
podczas którego nie ma standardowych 
zajęć, lecz są gry i zabawy sprawnościo-
we. Wśród nich tajemniczo brzmiący 
„hydraulik”, narty, „latający dywan”, tik-
-taki w mące, latające talerze, a także kula 
wodna, park linowy z tyrolką, poszuki-
wanie skarbu... i co tam jeszcze przycho-
dzi instruktorom do głowy.

Podczas dziesięciu edycji spotkań 
obozowych graliśmy w unihokeja, siat-
kówkę, piłkę nożną, tenisa i szachy Wi-
kingów. Strzelaliśmy z łuków, dmuchawki 
i pistoletów pneumatycznych, jeździliśmy 
konno i rowerami, uczyliśmy się podstaw 
żeglowania, survivalu, nurkowania, ra-
townictwa morskiego, wodnego i pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Gdy padał 
deszcz, robiliśmy bransoletki ze sznurecz-
ków i koralików, ozdabialiśmy przedmioty 
techniką decoupage, budowaliśmy z play 
maisów, śpiewaliśmy karaoke, uczyliśmy 
się tańczyć, graliśmy w Original Player. 
Raz spotkaliśmy się także z egzotycznymi 
zwierzętami (gady, płazy, owady) i uczest-
niczyliśmy w kilku biegach patrolowych,  
w tym z elementami pierwszej pomocy.

A w nocy? Zdarzało się, że brakowało 
czasu na sen, no bo jak tu spać podczas 
Nocy Duchów albo nocnego ogniska na 
jeziorze? Kiedyś mieliśmy okazję roz-
wijać nasze talenty muzyczne podczas 
warsztatów z Jerzym Filarem, a także 
uczestniczyć w koncercie Czerwonego 
Tulipana i bębniarzy z pobliskiego domu 
kultury. Wzięliśmy udział w Kajakowym 
Patrolu Św. Franciszka i sprzątaliśmy  
rzekę Wdę w ramach akcji „Nie pływam 
w śmieciach”. A do tego wszystkiego  
testowaliśmy packrafty i własnoręcznie 
zbudowaliśmy dwie łódki – składak i ka-
nadyjkę, którą nazwaliśmy KRZYŚ.

Nie umieraj dżdżownico…
Wakacyjne Spotkania Kajakowe to nie tyl-
ko woda, kajaki i aktywność fizyczna. To 
także ogromna dawka pozytywnych emo-
cji, jakie niesie ze sobą wspólne śpiewanie 
przy gitarowych dźwiękach. Wieczorne 
spotkania przy ognisku, z pieczeniem 
kiełbasek albo bez nich, stały się naszą 
obozową tradycją. Każdego roku czekają 
na nie wszyscy (nie wyłączając, nieste-
ty, komarów!). Zachwycające jest to, jak 
szybko dzieciaki, które są z nami pierwszy 
raz, uczą się od starszych kolegów tekstu, 
klaszczą do rytmu albo powtarzają jakieś 
inne, niezbędne w danej piosence gesty 
lub miny! Młodsze dzieci, nawet jeśli nie 
do końca rozumieją tekst, bez najmniej-
szego problemu odczytują ironię płynącą z 
gry słów albo żartów. Klimat tych wieczo-
rów jest niepowtarzalny – to trzeba zoba-

czyć i przeżyć samemu. A potem cały rok 
bardzo, bardzo tęsknić...

Wakacyjne Spotkania w liczbach
W sierpniu 2017 r. zakończyła się jubi-
leuszowa, dziesiąta edycja Wakacyjnych 
Spotkań Kajakowych Młodzieży. Przy 
okazji jubileuszu spróbowaliśmy podsu-
mować te minione lata.

Wakacyjne spotkania odbyły się 10 razy,  
w 3 różnych miejscowościach, w 3 wo-
jewództwach, nad 3 różnymi jeziorami. 
Wzięło w nich udział ponad 1190 uczest-
ników w wieku od 6 do 74 lat, którzy łącz-
nie stworzyli 71 grup. Spędziliśmy razem 
120 dni, czyli ponad 3 miesiące.

WSKM mają drugiego kierownika. 
Od 8 lat jest nim Iza Książek. Co roku do 
zorganizowania zajęć potrzebowaliśmy 
od 7 do 16 instruktorów. Jest wśród nich 
4 Tomków. Wychowaliśmy 7 asystentów 
instruktorów. Dwoje instruktorów – Ry-
szard Roman i Ewa Więcaszek oraz troje 
uczestników – Julia Kopka, Karol Kopka 
i Weronika Więcaszek, wzięło udział we 
wszystkich edycjach spotkań. Na spływach 
przepłynęliśmy łącznie ok. 220 km. Zjedliśmy  
ok. 432 tys. posiłków. Zaśpiewaliśmy ok. 
600 piosenek, w tym do dwóch sami uło-
żyliśmy słowa. Zrobiliśmy ponad dwa mi-
liony zdjęć (część, niestety, nieostrych…). 

I mamy wilczy apetyt, aby było tego 
jeszcze więcej.

n BARBARA OLIWIAK
ZDJĘCIA: Archiwum SITK

Zdjęcia prezentujemy także na 3. stronie okładki

O DOBRA RZEKO, O MĄDRA WODO
Wakacyjne Spotkania Kajakowe Młodzieży – od 10 lat Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa  
z Warszawy organizuje wakacyjne obozy kajakowe dla dzieci i młodzieży
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2 lipca po raz 23. na świecie obchodzony był Dzień Dziennikarza 
Sportowego.

„Dziennikarz sportowy to zawód wyjątkowy. Ta misja wy-
maga rozległej wiedzy i błyskotliwego talentu. Także – mocnej 
osobowości. Mówi się, że dziennikarzem sportowym trzeba 
się po prostu urodzić” – napisał prezydent RP Andrzej Duda  
w liście z okazji ich święta. „Tak jak sport wzbogaca nasze życie, 
tak dziennikarze sportowi sprawiają, że staje się on dla nas także 
niezapomnianym przeżyciem”.

Prezydent zaznaczył, że to dziennikarzom „zawdzięczmy 
wielkie emocje, które są udziałem ludzi kochających sport”. 
Podkreślił również dorobek polskich dziennikarzy sportowych, 
wspomniał m.in. Wojciecha Trojanowskiego, Mariana Strze-
leckiego, Bohdana Tomaszewskiego, Bogdana Tuszyńskiego,  
Juliusza Steckiego, Jana Ciszewskiego, Tomasza Hopfera,  
Romana Hurkowskiego czy Pawła Zarzecznego.

Życzenia środowisku dziennikarzy sportowych przekazał także 
minister sportu i turystyki Witold Bańka. Podziękował za zaanga-
żowanie, szybkość przekazywania informacji oraz wiarygodność. 
„Dzięki Państwa codziennej, rzetelnej pracy możemy być bliżej 
naszych sportowych bohaterów” – napisał Witold Bańka, dzięku-
jąc za zaangażowanie i budowanie emocji, które potęgują radość  
z każdej sportowej chwili. Podziękował także za współpracę  
środowiska dziennikarskiego z ministerstwem sportu i turystyki.

Ogromny wkład i zaangażowanie dziennikarzy prasy, radia, 
telewizji, mediów elektronicznych i fotoreporterów docenił tak-
że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, 
który zwrócił uwagę na to, że PKOl przywiązuje wielką wagę do 
współpracy ze środowiskiem dziennikarzy sportowych. „Staramy 
się być maksymalnie otwarci na media i służyć im informacjami na 
temat ruchu olimpijskiego. Cieszymy się, że dzielą Państwo z nami 
troskę o poziom występów biało-czerwonych na kolejnych igrzy-
skach olimpijskich” – zaznaczył Andrzej Kraśnicki, który szczegól-
ne podziękowania skierował do nielicznych kobiet „z wielką pasją  
i zaangażowaniem oddającym się temu niełatwemu zawodowi”.

Choć tradycja Dnia Dziennikarza Sportowego jest stosunkowo 
krótka, to historia sięga lat 20. ubiegłego stulecia. Właśnie 2 lipca 
1924 r. pół tysiąca dziennikarzy akredytowanych przy igrzyskach 
olimpijskich w Paryżu powołało istniejące do dziś Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AIPS). Był to szczególny moment, 
który zjednoczył środowisko dziennikarzy zajmujących się sportem, 
rywalizacją oraz krzewieniem kultury fizycznej na całym świecie.

2 lipca oficjalnie stał się Dniem Dziennikarza Sportowego  
w roku 1994 podczas kongresu AIPS w Manchesterze, który 
w ten sposób postanowił upamiętnić powstanie organizacji. 
Obecnie AIPS zrzesza w 161 krajach ponad 35-tysięczną rzeszę 
dziennikarzy i jest jedyną organizacją tego typu, uznaną przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

III Konstanciński Bieg  
im. Piotra Nurowskiego
III Konstanciński Bieg im. Piotra Nurowskiego cieszył się jak zwykle 
ogromną popularnością. Nagrodę dla najlepszego uczestnika zawo-
dów, noszącego imię zmarłego w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 
2010 r. prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ufundowaną przez 
Klub Dziennikarzy Sportowych zdobył specjalista w biegach po scho-
dach Piotr Łobodziński.

Dyplomy Fair Play 2017
Międzynarodowy Komitet Fair Play uhonorował w 2017 
r. w kategorii „Promocja Fair Play” – paraolimpijkę Ewę 
Durską, olimpijczyka Piotra Małachowskiego i byłego 
trenera biegów narciarskich Szymona Krasickiego.  
Ceremonia wręczenia nagród World Fair Play odbyła się  
17 listopada w Brukseli.

„Jesteście wzorem do naśladowania. Zdobycie medalu 
igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich wymaga ogrom-
nego wysiłku, ale decyzja by go oddać dla czyjegoś dobra 
jest jeszcze trudniejsza” – napisał w liście gratulacyjnym 
do zawodników przewodniczący Międzynarodowego Ko-
mitetu Fair Play, czołowy przed laty szermierz, florecista, 
pięciokrotny olimpijczyk i zdobywca dwóch medali Węgier 
Jenoe Kamuti. Brał udział w pięciu igrzyskach. Zarówno  
w 1968, jak i w 1972 roku zajmował drugie miejsca w kon-
kursie indywidualnym.

Piotr Małachowski (WKS Śląsk Wrocław) przekazał 
srebrny medal igrzysk w Rio de Janeiro na aukcję, by po-
zyskać środki dla chorującego na raka małego Olka i ocalić 
jego oko. Natomiast Ewa Durska (UKS Barnim Goleniów) 
oddała złoto zdobyte w pchnięciu kulą Fundacji Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Złotowie,  
by wesprzeć chorującą na białaczkę Wiktorię.

Do nagrody zgłosiła ich grupa studentów wydziału 
socjologii amerykańskiego Montgomery College w stanie 
Maryland. W ich imieniu list podpisała Zoha Tariq z Paki-
stanu studiująca pod okiem prof. Leszka Sibilskiego.

Krajowa Liga  
Zapaśnicza
W czasie Gali Krajowej Ligi Zapaśniczej w War-
szawie, po zakończeniu pierwszej edycji zawodów, 
w których triumfowała drużyna Wrestling Team 
Piotrków Trybunalski wręczono statuetki Pytlas.

Kapituła PWPW KLZ przyznała je w 10 kate-
goriach, a otrzymali je: w kategorii Super Pytlas 
– Monika Michalik, najlepszy zawodnik (zapasy 
kobiet) – Roksana Zasina, najlepszy zawodnik 
(styl wolny) – Zbigniew Baranowski, najlepszy 
zawodnik (styl klasyczny) – Arkadiusz Kuły-
nycz, Odkrycie Roku – Katarzyna Mądrowska, 
mecz sezonu – MKZ Unia Racibórz – AKS Wre-
stling Team Piotrków Trybunalski, walka sezo-
nu PWPW KLZ 2016/2017 – Geworg Szakjan  
– Michał Pietrzak, Joker – Natalia Strzałka, Me-
nadżer Roku – Marcin Cejnóg, Paweł Grzybicki,  
Dariusz Kowalczyk, Michał Jaworski, Król Me-
diów Społecznościowych – Dawid Kareciński.

Źródło: www.muzeumsportu.waw.pl

65 lat Muzeum Sportu  
i Turystyki w Warszawie
27 października podczas uroczystej Gali w Centrum Olimpijskim 
w Warszawie podsumowano 65 lat istnienia stołecznego Muzeum 
Sportu i Turystyki. Placówka kierowana od dziesięciu lat przez 
Tomasza Jagodzińskiego, jedna z pierwszych tego typu w Europie 
(chociaż powołana do życia w 1952 r., to jej plany sięgają jeszcze 
lat 30. XX w.), zaliczana jest do ekskluzywnej grupy Olympic Mu-
seums Network zrzeszającej placówki z czterech kontynentów.

Muzeum ma w dorobku ponad 300 wystaw czasowych przy-
gotowywanych na podstawie zbiorów własnych oraz we współ-
pracy z innymi instytucjami i osobami prywatnymi. Do najcie-
kawszych imprez każdego roku należą cieszące się niesłabnącą 
popularnością „Noc Muzeów” i „Przegląd Filmów Alpinistycz-
nych im. Wandy Rutkiewicz” odbywający się od 1993 r.

Ekspozycja stała „Dzieje sportu polskiego i alpinizmu” pre-
zentuje kilkadziesiąt dyscyplin – od uprawianych już w starożyt-
ności lekkoatletyki, zapasów i boksu, przez ukształtowane w XIX 
i XX w. gry zespołowe, po sporty motorowe i lotnicze, a także 
różne formy turystyki oraz ratownictwo górskie i wodne.

Najcenniejszymi artefaktami są: grot starożytnego oszczepu 
z Olimpii, kajak używany przez późniejszego papieża świętego 
Jana Pawła II, kolce jednej z najlepszych w historii lekkoatletek 
świata Ireny Szewińskiej, „złote” narty pierwszego polskiego 
mistrza olimpijskiego w sportach zimowych skoczka Wojciecha 
Fortunę, a także 68 oryginalnych medali olimpijskich zdobytych 
przez biało-czerwonych.

Plonem działalności muzeum, którego zbiory liczą blisko 55 
tys. obiektów, jest także kilkaset różnorodnych publikacji. Zbiory 
Archiwum Fotograficznego w roku jubileuszu liczyły ponad 16 
tys. zdjęć oraz ponad 6 tys. negatywów i diapozytywów. 20 tys. 
woluminów znajduje się w Bibliotece Muzeum Sportu i Turystyki. 
W swoich zbiorach placówka ma także około 300 tytułów czaso-
pism, archiwalia (6 tys.), pocztówki (ok. 3000), mapy i afisze.

Dzień Dziennikarza Sportowego
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na świecie
Ogromne wyróżnienie spotkało Akademicki Związek 
Sportowy. Został bowiem uznany przez Międzynarodową 
Federację Sportu Studenckiego (FISU) za najlepszą krajo-
wą organizację w okresie 2015–2017. Na tak wysoką ocenę 
wpływ miały przede wszystkim zaangażowanie w udział i 
organizację imprez znajdujących się w kalendarzu FISU, 
działania na rzecz upowszechniania sportu i aktywności 
fizycznej wśród akademickiej braci.

Spore zainteresowanie budziła wystawa 100-lecia AZS, 
która towarzyszyła gali, podczas której nagrodę z rąk pre-
zydenta FISU Rosjanina Olega Matycyna odebrał prezes 
Zarządu Głównego AZS prof. Alojzy Z. Nowak. Wicepre-
zydentem FISU jest Marian Dymalski, natomiast delega-
tem Europy w Komitecie Wykonawczym – Adam Roczek.
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Niemiecki dziennikarz Uwe Wicher został tegorocznym laureatem 
nagrody Werner Kirchhofer Trophy, zainicjownej i fundowanej 
przez dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej Jerzego Jakobsche. 
Ceremonia odbyła się w niemieckim Klingenthal z okazji zorga-
nizowanego tam 38. Forum Nordicum zrzeszającego dziennikarzy 
specjalizujących się w narciarstwie klasycznym i biathlonie.

W Klingenthal wiedzą z dziedziny narciarstwa klasycznego 
i biathlonu podzieliło się 75 dziennikarzy prasy, radia, telewizji, 
mediów elektronicznych i fotoreporterów z Austrii, Czech, Esto-
nii, Finlandii, Iranu, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Słowenii, 
USA i Włoch.

Austriacki skoczek narciarski Stefan Kraft uhonorowany zo-
stał w czasie Forum Nordicum tytułem „Króla nart” w sezonie 
2016/17, natomiast miano najlepszego zawodnika w biathlonie 
przypadło Niemce Laurze Dahlmeier. W kategorii „Objawienie 
sezonu” triumfował słoweński skoczek Domen Prevc. Dwukrot-
nie, w latach 2001 i 2003, tym tytułem członkowie Forum Nordi-
cum uhonorowali Adama Małysza, a w 2014 r. – Kamila Stocha.

Z przedstawicielami mediów spotkali się także sekretarz ge-
neralna Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) Sarah 
Lewis oraz dyrektorzy konkurencji: skoków, biegów oraz kom-
binacji norweskiej.

Spore zainteresowanie zgromadzonych budziła prezentacja  
planów rozbudowy infrastruktury sportowej Polany Jakuszyckiej  

w Szklarskiej Porębie przedstawiona przez Kingę Jaworek. „Do 
umiędzynarodowienia” w niedalekiej przyszłości tego obiektu spor-
towego może przyczynić się jego położenie. Podróż z lotnisk w Pra-
dze, Dreźnie i Wrocławiu zajmie sympatykom narciarstwa biegowe-
go i biathlonu dwie, natomiast z Berlina i Lipska – cztery godziny.

Kolejną edycję Forum Nordicum gościć będzie w październiku 
2018 r. austriackie Seefeld, które rok później zorganizuje mistrzo-
stwa świata w konkurencjach klasycznych. Program spotkania 
poszerzony zostanie, przy utrzymaniu dotychczasowego profilu 
zainteresowań, o tematykę bobslei, skeletonu i saneczkarstwa.

Forum Nordicum powołali do życia w 1980 r. Austriak  
Willi Ahstl oraz Niemcy Werner Kirchhofer i Brono Moravetz.  
W 2015 r. międzynarodowe grono przedstawicieli mediów  
z inicjatywy Klubu Dziennikarzy Sportowych gościła Szklarska 
Poręba jako pierwsza polska miejscowość w historii.

Bieganie, zaraz po jeździe na rowerze, znalazło się na drugim 
miejscu wśród najczęściej uprawianych dyscyplin sportu. Aż 62% 
Polaków jest aktywnych i przynajmniej raz w miesiącu trenuje. 
Najbardziej popularne dyscypliny to jazda na rowerze i bieganie. 
Tak wynika z tegorocznego raportu Kantar TNS „Aktywność  
fizyczna Polaków”.

Zgodnie z wynikami raportu zainteresowanie sportem de-
klaruje dwie trzecie Polaków: 73% mężczyzn i 51% kobiet. Naj-
większą popularnością cieszy się piłka nożna. Dyscyplinę tę śledzi  
67% panów. Co ciekawe, piłkę ogląda niewiele mniej pań, mimo 
że jest uważana raczej za męski sport. Na drugim miejscu są skoki 
narciarskie, którym kibicuje 29% mężczyzn i aż 41%. Na trzeciej 
pozycji znalazła się siatkówka.

Polacy nie tylko lubią kibicować, ale też chętnie sami są aktyw-
ni fizycznie. Aż 62% respondentów uprawia sport, w tym 30% co 
najmniej trzy razy w tygodniu, a 20% minimum raz w tygodniu.

Najczęściej jeździmy na rowerze. Tę dyscyplinę wskazało 31% 
badanych, w tym prawie tyle samo kobiet, co mężczyzn. Nadal 
wolimy jednak korzystać z własnego sprzętu. Mimo wciąż rosną-
cej infrastruktury wypożyczalni rowerów miejskich ich użytkowa-
nie deklaruje jedynie 2% Polaków.

Co trzecia uprawiająca sport osoba biega. Dyscyplina ta zna-
lazła się w badaniu na drugim miejscu (29%). Wśród biegających 
7% zadeklarowało udział w zawodach masowych. Zazwyczaj 
uczestniczą w nich osoby w wieku 25–39 lat. Wśród aktywnych 
Polaków, którzy jako jedną z najczęściej uprawianych dyscyplin 
wybrali bieganie, jest prawie taka sama liczba kobiet, co mężczyzn. 
Biega już 14% osób po sześćdziesiątym roku życia, choć oczywi-
ście więcej młodszych (32%).

Najwięcej respondentów (32%) uprawia sport pomiędzy  
godziną 18.00 a 21.00. Są to przede wszystkim osoby aktywne  
w zawodowo. Seniorzy mają zazwyczaj więcej czasu i częściej wy-
bierają treningi rano oraz przed południem. 49% badanych trenuje  
w towarzystwie, najczęściej ze znajomymi. Dużo rzadziej z part-
nerem czy dziećmi (33%), co prawdopodobnie wynika z podziału 
domowych obowiązków.

Chętnie korzystamy też z obiektów sportowych. 39% aktyw-
nych Polaków odwiedza przynajmniej raz w tygodniu basen, 

siłownię, klub fitness czy lodowisko. Z czego aż 34% ćwiczy  
z instruktorem. Ponad jedna piąta badanych wspomaga efekty  
treningów specjalną dietą.

Główne powody naszej aktywności to: zdrowie (63%), przy-
jemność i relaks (49%) oraz wygląd (30%). Zdrowie jest najczęst-
szym motywatorem, ale jednocześnie wymówką – aż 38% wska-
zało je jako powód małej aktywności fizycznej. Na pierwszym 
miejscu braku aktywności jest brak czasu (45%), a na trzecim 
niska motywacja (19%).

Sportowa digitalizacja – coraz bardziej popularne stają aplika-
cje mobilne wspomagające treningi (używa ich 13% badanych). 
Tyle samo osób korzysta z gadżetów monitorujących puls czy kro-
ki. 27% ćwiczy, oglądając filmy instruktażowe w Internecie, np. na 
YouTube. Kobiety robią to prawie dwa razy częściej niż mężczyźni.

Raport „Aktywność fizyczna Polaków”

Dzieci i młodzież znajdujące się w obozie dla uchodźców 
w Jordanii nie posiadały się z radości, gdy przyjechali do nich 
byli polscy zapaśnicy. Grupę skrzyknął i za przelot do Jordanii 
zapłacił inicjator wydarzenia, brązowy medalista olimpijski  

w wadze do 90 kg w stylu wolnym z igrzysk olimpijskich  
w Moskwie w 1980 r. Aleksander Cichoń.

Mlodzi Syryjczycy chociaż na moment zapomnieli o swo-
im ciężkim losie, gdy mieli okazję potrenować z Cichoniem 
oraz towarzyszącymi mu Ryszardem Ścigalskim (piąty za-
wodnik igrzysk w Moskwie w kategorii 74 kg) oraz Andrzejem 
Kudelskim (jedenasty-dwunasty w Monachium w 1972 ro- 
ku w wadze 52 kg). Polacy nie przyjechali do obozu w Zaatari  
z pustymi rękoma. Pamiątką po ich dwudniowej wizycie był 
ufundowany przez nich sprzęt do uprawianiu zapasów.

– Mam nadzieję, że sportowcy z innych krajów pój-
dą za naszym przykładem i mój projekt będzie kontynu-
owany nie tylko przeze mnie i moich przyjaciół. Pobyt  
w obozie otworzył nam szeroko oczy, jak bardzo ludzie cierpią  
– powiedział po powrocie z Jordanii Aleksander Cichoń.

Młodzi warcabiści z 4 kontynentów w 4 kategoriach wieko-
wych (U11, U14, U17 i U20, oddzielnie juniorzy i junior-
ki) przyjechali do Dąbek w województwie zachodniopo-
morskim. Karol Cichocki (Olymp Błonie) zdobył srebrny 

medal w najbardziej prestiżowej kategorii U20, a wśród 
najmłodszych (U11) triumfował Mateusz Wysokiński  
(Roszada Lipno), który zadebiutował w MŚ i był najmłod-
szym zawodnikiem imprezy (w październiku skończył 9 lat.

Młodzieżowe MŚ w warcabach stupolowych

XIII Gala Sportu i Biznesu  
na PGE Narodowym
Na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta gala, 
podczas której Nagrodami Biznesu Sportowego uhonorowa-
no najlepsze i najbardziej kreatywne projekty w marketingu 
sportowym.

Laureatami zostali: Sportowy Wizerunek – Robert  
Lewandowski, Sponsor Sportu – 4F, Organizacja Sporto-
wa – Polski Związek Piłki Nożnej, Obiekt Sportowy – PGE  
Narodowy, Wydarzenie Sportowe – Mistrzostwa Europy 
Euro 2016 w piłce ręcznej, Osobowość Mediów – redaktor 
Stefan Szczepłek, Aktywne Społeczeństwo – Z podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku, Kampania Marketingowa  
– Żabka – Mały wielki sponsor, Video Sportowe – Reebok  
Joanna Jędrzejczyk, Social Media – Ekstraklasa SA.

Kategorie specjalne: Demes Honorowy – Szlachetna Pacz-
ka, Demes Zagraniczny – Seven League, Sportowe Przeżycie 
Roku – Zwycięstwo VIVE Targi Kielce w Lidze Mistrzów  
piłkarzy ręcznych.

Werner Kirchhofer  
Trophy 2017

Od lewej: dyrektor Forum Nordicum – Thorsten vom Wege, Jerzy Jakobsche  
i Uwe Wicher Fot. Eberhard Thonfeld

Polscy zapaśnicy w obozie dla uchodźców z Syrii
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LESZEK ORŁOWSKI

KRÓLEWSKA ERA GALACTICOS  
REAL MADRYT
„Pozycja obowiązkowa dla wszystkich madridistas” 
– uważa reprezentant Polski Kamil Glik. Jeden z naj-
większych ekspertów w gronie dziennikarzy sporto-
wych, Adam Godlewski dodaje: – Ta książka wcią-
ga, intryguje, momentami drażni. I chyba właśnie to 
jest w sportowej lekturze najważniejsze.

RECENZJE PRZYGOTOWAŁ JERZY JAKOBSCHE

STEVE DAVIS

INTERESTING
AUTOBIOGRAFIA LEGENDY SNOOKERA

„Snooker dał mi więcej, niż mogłem oczekiwać. Cóż 
innego miałbym w życiu robić” – powiedział bohater 
książki, jeden z najsłynniejszych zawodników świata  
w tej dyscyplinie sportu.

Brytyjczyk Steve Davis. To właśnie on w latach 80. XX w., obok takich 
legend jak Ray Reardon, Dennis Taylor czy Alex Higgins, a także młodych 
jak Jimmy White, zmienił snooker z prowincjonalnej rozgrywki w dyscypli-
nę uwielbianą przez Brytyjczyków. Urodzony 22 sierpnia 1957 r. w Londynie 
sześć razy w latach 1981, 1983, 1984, 1987–1989 zdobył tytuł mistrza świata.

ROLAND  
LAZENBY

KOBE 
BRYANT 
SHOWMAN

Każdy, kto in-
teresuje się ko-
szykówką na najwyższym światowym 
poziomie powinien zapoznać się z tą 
publikacją. To opowieść o jednym z naj-
wybitniejszych zawodników w historii tej 
dyscypliny, grającym na pozycji rzucają-
cego obrońcy, związanym od początku 
kariery z klubem zawodowej ligi NBA Los 
Angeles Lakers.

Kiedy Kobe Bryant miał jedenaście 
lat, powiedział mu wychowawca: „tyl-
ko jeden na milion trafia do NBA”. „Ale 
ja właśnie będę tym jednym z miliona”  
– odpowiedział rezolutnie Bryant, który 
wdarł się szturmem do NBA w wieku lat 
siedemnastu.

Roland Lazenby prześledził histo-
rię dokonań gwiazdora i po „Michael 
Jordan. Życie” napisał kolejną biografię  
– arcydzieło opisujące życie mistrza olim-
pijskiego turnieju koszykarzy w Pekinie  
w 2008 r. i w Londynie cztery lata później.

COLIN O’BRIEN

GIRO D’ITALIA 
HISTORIA NAJPIĘKNIEJSZEGO 
KOLARSKIEGO WYŚCIGU ŚWIATA

Sto edycji, tysiące kolarzy 
– wyścig, który zjedno-
czył włoski naród. Giro 
d’Italia to obok Tour de 
France najbardziej presti-
żowy wyścig kolarski na 
świecie. Wymyślony, aby 
wzrosła sprzedaż gazet, 
przerywany wyłącznie 
przez wojny światowe.

Impreza obrosła w legendy i mity. Wykre-
owała wielu bohaterów i złamała kariery wielu 
kolarzom.

ZBIGNIEW CHMIELEWSKI

SPORTOWCY W POWSTANIU 
WARSZAWSKIM

Publikacja byłego długoletniego dzienni-
karza redakcji sportowej Polskiej Agencji 
Prasowej i jej szefa Zbigniewa Chmielew-
skiego jest próbą pokazania związków śro-
dowisk sportowych z Wojskiem Polskim 

oraz Armią Krajową i, jak uważa jej autor, adresowana jest przede 
wszystkim do młodych odbiorców.

Z tej ciekawej publikacji można dowiedzieć się, że w kampa-
nii wrześniowej 1939 r. zginęło łącznie 157 wybitnych polskich 
sportowców, około 300 zostało rannych, a los 50 nie jest znany.  
W Powstaniu Warszawskim uczestniczyło 29 polskich olimpijczy-
ków, a wśród nich: komendant Armii Krajowej generał Tadeusz 
Bór-Komorowski, rotmistrz Henryk Leliwa-Roycewicz, wsławio-
ny zdobyciem budynku PAST-y i porucznik Eugeniusz Lokajski.

INFORMACJE PRZYGOTOWAŁ JERZY JAKOBSCHE

ME w rozwiązywaniu zadań szachowych
Stolica Łotwy Ryga okazała się szczęśliwa dla biało-czerwonych, którzy zdobyli tam trzy medale 13. Mistrzostw Europy w roz-
wiązywaniu zadań szachowych. Złoty medal przypadł Piotrowi Murdzi (MLKS Ostródzianka), srebrny Kacprowi Piorunowi  
(KSz Stilon Gorzów Wielkopolski), a brązowy Serbowi Marjanowi Kovacevovi. Drużyna, w składzie której obok Murdzi  
i Pioruna wystąpili Aleksander Miśta (KSz Miedź Legnica) i Piotr Górski (KS Entropia NZSPW Warszawa) okazała się naj-
lepsza. Druga lokata przypadła Serbii, a trzecia Rosji. Szachowy kunszt zaprezentowało 81 zawodników z 17 krajów.

Kompozycja szachowa polega na stworzeniu na planszy sztucznego układu figur, który zawiera interesującą ideę lub kombi-
nację. Osobę układającą problemy i kompozycje nazywa się kompozytorem bądź problemistą. Pierwsze kompozycje powstały 
w połowie XIX w. W Polsce pionierem tej dziedziny był w 1890 r. Józef Żabiński. Jednym z najwybitniejszych zawodników  
w historii jest Piotr Murdzia, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy.

Mistrzostwa Europy 2019  
w gimnastyce sportowej
Szczecin będzie 10–14 kwietnia 2019 r. gospodarzem Mistrzostw Eu-
ropy w gimnastyce sportowej, które odbędą się z udziałem prawie 300 
uczestników. Hala, baza hotelowa i inne obiekty w Szczecinie zostały 
pozytywnie ocenione przez Europejską Unię Gimnastyczną (UEG).

Miasto jest ważnym punktem na sportowej mapie Polski. Gimna-
stykę uprawnia tam 300 młodych sportowców. Szczeciński klub Kusy 
reprezentowali m.in. polscy olimpijczycy – Marta Pihan-Kulesza i jej 
małżonek Roman Kulesza. Obiektem rywalizacji o medale ME 2019 
będzie Arena Szczecin.

Drużynowe MEJ  
w szachach
Oliwia Kiołbasa (MUKS Stoczek 
45 Białystok) i Anna Kubicka (KSz 
HETMAN Katowice) zdobyły w Ry-
manowie-Zdroju złoty medal druży-
nowych mistrzostw Europy juniorów 
do lat 18 w szachach. Z 14 możliwych 
punktów uzyskały 10 i wyprzedzi-
ły Słowenki oraz Estonki lepszym 
wskaźnikiem pomocniczym.

W turnieju otwartym zwyciężyła 
faworyzowana reprezentacja Nie-
miec. Srebrny medal zdobyła Serbia, a 
brązowy Chorwacja. Z pięciu zespo-
łów gospodarzy najlepiej spisała się 
Polska IV (Mikołaj Winiarski, Patryk 
Chylewski, Jan Kokoszczyński, Da-
niel Sanz-Wawer – wszyscy KS Laura 
Chylice), zajmując dziesiątą pozycję 
wśród 22 drużyn.

Mistrzostwa  
Świata  
w crossmintonie
24 medale, w tym 5 złotych, 8 srebrnych,  
11 brązowych zdobyli w Warszawie reprezentanci 
gospodarzy w mistrzostwach świata w crossmin-
tonie. Crossminton to sport rakietowy łączący 
zalety tenisa, badmintona i squasha, w który gra 
się bez siatki i z użyciem nowatorskich lotek oraz 
rakiet, umożliwiających wyjątkowo szybką grę.

Mistrzostwa świata  
w łucznictwie  
konnym
Polska łuczniczka konna Anna Sokólska 
zdobyła brązowy medal 13. Mistrzostwach 
świata w łucznictwie konnym, które 22 paź-
dziernika zakończyły się w południowo-
koreańskim Sokcho. W koreańskiej kon-
kurencji Serial Shot Polka zdobyła łącznie  
42,35 pkt., wyprzedzając 75 reprezentan-
tów z 19 krajów świata. Jednocześnie była 
jedyną kobietą, która zdobyła medal tych  
mistrzostw w klasyfikacji indywidualnej.

Drugi ze startujących w imprezie Po-
laków, Michał Piasek zajął 16. miejsce 
również w konkurencji Serial Shot. Złoty 
medal przypadł Amerykaninowi Glenno-
wi Westonowi.

Kamila Karpiel  
mistrzynią Polski  
w skokach  
narciarskich
Kamila Karpiel (AZS Zakopane) 
zdobyła tytuł mistrzyni Polski  
w skokach narciarskich na obiek-
cie HS 106 m, gromadząc za skoki 
92,5 i 95 m notę 219,5. Druga była 
Kinga Rajda (SS-R Sokół Szczyrk) 
– 207,5 (94/89), a trzecia Magda-
lena Pałasz (UKS Sołtysianie Sta-
re Bystre) – 173,0 (86/81,5). Star-
towało trzynaście zawodniczek 
z ośmiu klubów. Karpiel i Rajda 
uczą się w miejscowej Szkole  
Mistrzostwa Sportowego.



66

Federacja Sportowa „Energetyk”
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 91
tel. 22 629 40 76, 621 91 83
sekretariat@fsenergetyk.com

Fundacja Makabi Polska
02-657 Warszawa, ul. Wielicka 36 lok. 16
tel. 22 847 46 35
maccabi@pro.onet.pl, maccabipoland@onet.pl

Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki
01-464 Warszawa, ul. Siodlarska 12
tel. 22 666 41 00
faks 665 21 45

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP
03-964 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 26a
tel. 505 837 856
kostomek6@interia.pl

Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej
i Kultury Fizycznej „Budowlani”
25-312 Kielce, ul. Warszawska 34/601
www.federacja-budowlani.pl

Liga Obrony Kraju
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14
tel. 22 849 34 51, faks 849 35 95
info@lok-zg.org.pl

Luterańska Organizacja Sportowa w RP
97-200 Tomaszów Maz., ul. św. Antoniego 39 skr. 9
tel. 44 724 57 39
tomaszow@luteranie.pl

Polska Federacja Sportu Młodzieżowego
00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a
tel. 22 529 87 98, 529 89 33
biuro@sportmlodziezowy.pl, www.sportmlodziezowy.pl

Polski Związek Karate Tradycyjnego
90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
tel. 42 632 97 59, tel./faks 42 632 85 79
pzkt@karate.pl, www.karate.pl

Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters
87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Bema 23/29
tel. 606 197 969
ela-ry@o2.pl

Polski Związek Radioorientacji Sportowej
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14, lok. 415
tel./faks 22 625 12 34, tel. 602 395 278
lis@pzrs.org.pl, www.pzrs.org.pl

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16
tel. 22 659 30 11
biuro@pzsnstart.eu, http://pzsnstart.eu

Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów
02-496 Warszawa, ul. Stanisława Leszczyńskiego 10a
biuro@mushing.pl
www.mushing.pl

Polskie Towarzystwo Ringo
01-493 Warszawa, ul. Wrocławska 16 m 39
tel. 22 638 87 15
info@ringo.org.pl, www.ringo.org.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel. 22 826 57 35, 826 25 05
poczta@pttk.pl, www.pttk.pl
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Polskie Towarzystwo Warcabowe
62-200 Gniezno, ul. Budowlanych 2
korespond. 02-087 Warszawa, al. Niepodległości 225/10
tel. 61 669 93 63, 22 825 37 88, lak.warcaby@wp.pl

Prawosławna Organizacja Sportowa RP
01-126 Warszawa, ul. Wolska 138/140
korespond. 02-777 Warszawa, al. KEN 98/177
tel. 22 836 68 16, amisijuk@interia.pl

Salezjańska Organizacja Sportowa RP
03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53
tel./faks 22 670 06 55, 818 65 51 w. 126
salosrp@salosrp.pl, www.salosrp.pl

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”
04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180
tel. 508 019 723
skt.sekstant@vp.pl, www.sekstant.zagle.pl

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 40/41
tel. 61 426 33 29
smw-gniezno@wp.pl, www.smw.info.pl

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3
tel. 22 651 08 73
parafiada@parafiada.pl

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska”
03-914 Warszawa, ul. Saska 78 p. 9
tel. 22 617 77 75, 602 483 305
spm.mp@op.pl, btm.oscar@op.pl

Stowarzyszenie Sportowe „Galicja”
38-316 Wysowa Zdrój 112/8
tel. 18 353 20 03, 600 895 214

Szkolny Związek Sportowy
03-134 Warszawa, ul. Ciołkosza 1/29
tel./faks 22 621 85 93, 848 91 17
zgszs.warszawa@wp.pl, www.szs.pl

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61
tel. 22 828 47 36, 826 13 29

Towarzystwo Kultury Fizycznej „Budowlani”
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7
tel. 602 353 584

Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych
02-101 Warszawa, ul. Grójecka 99/16
tel./faks 22 625 08 04, 600 727 357
cezary-dominczak@wp.pl, www.tmgu. pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6
tel. 22 827 76 51, 827 78 44

Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”
02-570 Warszawa, al. Niepodległości 141
tel. 22 687 03 44
info@wssto.pl, www.wssto.pl

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
01-220 Warszawa, ul. Krzyżanowskiego 46a
tel. 22 631 82 64, 631 77 07
rgzlzs@poland.org


