
Rok 2018 zdominował temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Członkowie zwyczajni Krajo-
wej Federacji Sporu dla Wszystkich przygotowali i przeprowadzili wiele imprez poświęconych tej pięk-
nej rocznicy – w hołdzie Niepodległej. I tak odbyło się mnóstwo wycieczek pieszych i autokarowych  
(ze zwiedzaniem miejsc upamiętniających wydarzenia sprzed 100 lat oraz naszej wojennej historii), raj-
dów rowerowych, spływów kajakowych pod biało-czerwonymi flagami, wystaw, konkursów, podczas któ-
rych przypominano 100 lat naszej historii oraz weryfikowano jej znajomość… W biuletynie przedstawia-
my relacje z niektórych takich imprez.

100 lat odzyskania niepodległości „To okazja do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również za-
chęta do budowania wspólnej przyszłości. Krajowe Zrzeszenie LZS, jego członkowie działający w śro-
dowisku wiejskim – na wsiach, w gminach, powiatach i województwach – organizując tysiące imprez 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, nie zapominają o tej ważnej rocznicy. Na naszej stronie  
internetowej uruchomiliśmy dział »Zielone Bractwo dla Niepodległej«, w którym informujemy zaledwie  
o kilkudziesięciu takich imprezach” – czytamy w artykule na str. 16.

Z kolei w artykule z podsumowaniem działalność PTTK: „W latach 2018–2020 Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze zaplanowało wiele działań pod wspólnym hasłem »Na Szlakach Niepodległo-
ści«. Każde z działań podejmowanych przez PTTK pokazuje, że współczesne krajoznawstwo ma słu-
żyć: utrzymaniu ciągłości kultury, kształtowaniu tożsamości, miłości do ziemi ojców i wyrabianiu cech 
osobowości na miarę aktualnych wyzwań. (…) PTTK przywiązuje dużą wagę do wychowania patriotycz-
nego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych imprezach organizowanych na terenie całego kraju. 
W organizowanym po raz 58 Centralnym Zlocie Młodzieży PTTK »Palmiry 2018« uczestniczyło ponad 
900 osób”. Warto obejrzeć zdjęcia na stronie PTTK poświęconej tym wydarzeniom.

Odbyło się także mnóstwo imprez „dla Niepodległej” w ramach XXIV Sportowego Turnieju Miast  
i Gmin, którego mottem w tym roku było hasło „Sport łączy pokolenia”. Sport masowy w wielu przypad-
kach przerósł oczekiwania organizatorów partycypujących w turnieju. Startowali w nim ludzie z każdej 
kategorii wiekowej, od przedszkolaka po seniora. I to dobry prognostyk na przyszłość.

Naszym czytelnikom polecamy także porady w pigułce, dotyczące: Zintegrowanego Systemu Kwalifi-
kacji (ZSK) – „w tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie istnienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji w Unii 
Europejskiej, której częścią jest ZSK” – oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), 
które od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce.

Elżbieta Jaworska
redaktor naczelny biuletynu
Sport dla wszystkich

Sport masowy  
„w hołdzie Niepodległej”
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Sportowy Turniej Miast i Gmin (STMiG) datuje swój po-
czątek w latach 90. XX w. jako polska wersja Światowego 

Dnia Sportu – Challenge Day, organizowanego corocznie przez  
TAFISA (The Association For International Sport for All)  
w ostatnią środę maja. Inicjatorem i organizatorem pierwszych 
edycji turnieju w Polsce był Zarząd Główny TKKF, a od ponad 

dwudziestu lat głównym organizatorem STMiG jest Krajowa 
Federacja Sportu dla Wszystkich.

W 2009 r. KFSdW przedłużyła w uzgodnieniu z TAFISA 
czas trwania imprezy do tygodnia – od 26 maja (Dzień Matki) 
do 1 czerwca (Dzień Dziecka). Odtąd kolejne edycje Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin były rozgrywane w ramach do-
rocznych tygodniowych imprez organizowanych przez KFSdW 
na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Euro-
pejski Tydzień Sportu dla Wszystkich”. KFSdW jest członkiem 
TAFISA i współpracuje z tą organizacją w zakresie wymiany 
pomysłów i doświadczeń.

W XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2017 roz-
grywanym w ramach IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich sklasyfikowano 247 miast i gmin, które zorgani-
zowały imprezy turniejowe, w których wzięło udział ponad 
700 tys. osób.

STMiG 2018
Mottem przewodnim tegorocznej XXIV edycji Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin, rozgrywanej w ramach jubileuszowe-
go X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, było ha-
sło „Sport łączy pokolenia”. Istotnym celem realizowanego od  
24 lat zadania jest wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i in-
tegracji całych rodzin wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.

Zgodnie z regulaminem turnieju powołano Centralną 
Komisję Turniejową, w której skład weszło dwóch członków 
zarządu KFSdW oraz dwie osoby od lat współpracujące przy 
organizowaniu turnieju, zamieszkałe w Warszawie – w celu za-
pewnienia sprawności i efektywności działania komisji. Powo-
łano również komisje wojewódzkie, podpisując porozumienia 
o współpracy przy realizacji STMiG 2018 z wybranymi organi-

zacjami – stowarzyszeniami działającymi na terenie poszcze-
gólnych województw, a mianowicie z:
n  Wrocławskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej 

z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowanym przez (zmarłego 
niedawno) prezesa zarządu Janusza Borowego i skarbnika 
Bogumiłę Kuchciak,

n  Małopolskim TKKF z siedzibą w Krakowie, reprezentowa-
nym przez prezesa zarządu Leszka Tytko i skarbnika Wła-
dysława Koczurka,

n  Śląskim TKKF z siedzibą w Katowicach, reprezentowanym 
przez wiceprezesa zarządu Antoniego Jazienickiego i skarb-
nika Krzysztofa Kałana,

n  Świętokrzyskim Związkiem Towarzystw Krzewienia Kultury 
Fizycznej z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez  
I wiceprezesa zarządu Stefana Czaplarskiego i sekretarza 
zarządu Jana Mitka,

n  Wielkopolskim TKKF z siedzibą w Poznaniu, reprezentowa-
nym przez prezesa zarządu Ryszarda Śliwińskiego i wice-
prezesa zarządu Dariusza Gorczyńskiego,

n  Zachodniopomorskim Związkiem Towarzystw Krzewienia 
Kultury Fizycznej z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanym 
przez prezesa zarządu Krzysztofa Szyszlaka.
Również w tym roku pod szyldem „Makroregionalne-

go Towarzystwa Kultury Fizycznej”, została zorganizowana 
w tym samym terminie konkurencyjna impreza pod nazwą 
II Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin 2018  
(w 2017 r. organizatorem Makroregionalnego Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin było „Makroregionalne Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizycznej”). Spowodowało to tak jak w roku 
ubiegłym zamieszanie i dezorientację w gminach biorących od 
lat udział w kolejnych edycjach STMiG i wpłynęło negatywnie 
na frekwencję gmin – uczestników XXIV STMiG 2018.

Wyniki STMiG 2018
Jak w latach ubiegłych w celu uzyskania właściwej oceny wy-
ników współzawodnictwa 4-osobowa Centralna Komisja Tur-
niejowa powołana przez KFSdW dokonała oceny i weryfikacji 

XXIV SPORTOWY TURNIEJ  
MIAST I GMIN 2018
„Sport łączy pokolenia” – to hasło tegorocznej sztandarowej imprezy KFSdW,  
największej imprezy sportu masowego w Polsce
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Działania te były wspomagane przez dedy-
kowany system informatyczny, umożliwiający 
rejes trowanie spływających drogą elektroniczną 
zgłoszeń i sprawozdań, automatyczną kontrolę 
poprawności ich wypełnienia oraz sporządze-
nie generalnej klasyfikacji uczestników tur-
nieju zgodnie z kryteriami zawartymi w jego 
regulaminie. Celem działań weryfikacyjnych  
i kontrolnych było umożliwienie dokonania jak 
najwłaściwszej oceny wyników zmagań turnie-
jowych, aby uczynić zadość regułom „fair play” 
we współzawodnictwie.

W XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 
2018 rozegranym w ramach X Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich sklasyfikowano 
205 miast i gmin, a w imprezach turniejowych 
wzięło udział około 640 tys. osób (po weryfi-
kacji 464 817 osób). Do pomocy w organizacji 
imprez turniejowych zaangażowało się ponad 

Laureaci nagrodzeni podczas podsumowania  
XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 10.10.2018 r. 
  w Warszawie

Podsumowanie XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
10.10.2018 r. w Warszawie.  

Uroczystości prowadzą wiceprezesi KFSdW:  
Jacek Bączkowski i Dariusz Abramuk

Podsumowanie XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 10.10.2018 r. w Warszawie.  
Od lewej: Wacław Krankowski – prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters,  
Jacek Bączkowski – wiceprezes KFSdW i Dariusz Abramuk – wiceprezes KFSdW

X	EUROPEJSKI	TYDZIEŃ	SPORTU	DLA	WSZYSTKICH 
XXIV	SPORTOWY	TURNIEJ	MIAST	I	GMIN	 

26	MAJA	–	1	CZERWCA		2018	R.
ZESTAWIENIE	LICZB	SKLASYFIKOWANYCH	MIAST	I	GMIN

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

dolnośląskie 0 1 1 3 1 0 6 
kujawsko-pomorskie 0 0 2 1 0 0 3 
lubelskie 0 1 1 1 0 0 3 
lubuskie 1 0 0 1 0 0 2 
łódzkie 0 0 1 0 0 1 2 
małopolskie 1 7 6 10 1 0 25 
mazowieckie 1 0 0 0 0 0 1 
opolskie 0 0 2 1 0 0 3 
podkarpackie 0 1 0 0 0 0 1 
podlaskie 1 0 0 0 1 0 2 
pomorskie 1 0 3 0 0 0 4 
śląskie 3 1 5 4 3 5 21 
świętokrzyskie 7 9 16 5 3 1 41 
warmińsko-mazurskie 1 3 1 0 0 1 6 
wielkopolskie 0 2 0 0 3 1 6 
zachodniopomorskie 29 14 19 14 2 1 79 

Łącznie w grupach  45 39 57 40 14 10 205 

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

X	EUROPEJSKI	TYDZIEŃ	SPORTU	DLA	WSZYSTKICH 
XXIV	SPORTOWY	TURNIEJ	MIAST	I	GMIN	 

26	MAJA	–	1	CZERWCA		2018	R.
ZESTAWIENIE	LICZB	UCZESTNIKÓW	TESTU	COOPERA

Województwo

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Razem
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dolnośląskie 0 0 1 93 1 224 0 0 1 211 0 0 3 528 
kujawsko-pomorskie 0 0 0 0 1 236 1 22 0 0 0 0 2 258 
lubelskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lubuskie 1 28 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 2 43 
łódzkie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 1 250 
małopolskie 1 142 7 1 012 6 1 185 8 2 494 0 0 0 0 22 4 833 
mazowieckie 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73 
opolskie 0 0 0 0 2 477 0 0 0 0 0 0 2 477 
podkarpackie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
podlaskie 1 39 0 0 0 0 0 0 1 96 0 0 2 135 
pomorskie 1 5 0 0 2 531 0 0 0 0 0 0 3 536 
śląskie 2 182 1 54 4 534 0 0 3 203 3 1 240 13 2 213 
świętokrzyskie 2 75 3 251 8 320 2 70 2 52 1 0 18 768 
warmińsko-mazurskie 1 65 0 0 1 253 0 0 0 0 1 102 3 420 
wielkopolskie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 002 0 0 2 1 002 
zachodniopomorskie 13 1 968 2 505 4 390 4 394 2 362 0 0 25 3 619 

Łącznie w grupach  23 2 577 14 1 915 29 4 150 16 2 995 11 1 926 6 1 592 99 15 155 

wszystkich otrzymanych sprawozdań, według ujedno-
liconych kryteriów wynikających z zapisów regulami-
nu turnieju oraz wyrywkowo skontrolowała spełnianie 
przez miasta i gminy wymagań regulaminowych w za-
kresie publikacji w Internecie kalendarzy planowanych 
wydarzeń oraz po zakończeniu turnieju sprawozdań  
z przeprowadzonych imprez.
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n   Anna Kaliszczak – Urząd Gminy Popielów
Wójt gminy scedował organizację STMiG na Gminny Związek Lu-
dowe Kluby Sportowe. Do udziału w turnieju zapraszamy szkoły, 
przedszkola. Mamy boisko Orlik, powiadamiamy animatorów oraz 
organizacje pozarządowe. Ciężko pracujemy nad przygotowania-
mi. W ciągu krótkiego tygodnia STMiG organizujemy wiele imprez  
i sprawdza się to od lat. Wygrywamy, stajemy na podium. I to nas 
cieszy. Nasz wójt wspiera sport, podobnie jak rada gminy.

Najtrudniej namówić do systematycznego sportu seniorów, ale 
dzieci i młodzież bardzo chętnie biorą w nim udział. Dla seniorów 
próbowaliśmy wprowadzić Nordic Walking – niestety nie było zain-
teresowania. Ale ostatnio seniorzy biorą aktywny udział w wyciecz-
kach rowerowych. Mamy też aktywnie działający Klub Seniora. Może 
z czasem sport powszechny zacznie być popularny w każdej grupie 
wiekowej.

n   Jerzy Anielski – wójt gminy Brzeżno,  
woj. zachodniopomorskie

Zainteresowanie Sportowym Turniejem Miast  
i Gmin w naszej gminie było dość spore, ale jed-
nak do sportu generalnie trzeba – szczególnie 
młodzież – namawiać. Trudno dziś młodzież 
wyciągnąć z domów. Na szczęście nam się uda-
ło. Mamy dobrego animatora sportu, uczy dzie-
ci i młodzież sportowych zachowań na obiekcie 
sportowym Orlik przy SP w Brzeżnie. Spisuje 
się bardzo dobrze, potrafi przyciągnąć młodzież. 
Z dziećmi jest dużo łatwiej i prościej. Ale mło-
dzież siedzi przed komputerami, smartfonami... 
To nie te czasy, gdy trudno było dzieci ściągnąć 
z podwórza. Dziś jest odwrotnie. Trudno je od-
ciągnąć od komputera i namówić do uprawiania 
sportu.

Gdyby było większe zainteresowanie ze stro-
ny dorosłych, łatwiej byłoby wyciągnąć z domów 
młodzież i namówić do udziału w zajęciach  
rekreacyjnych. Rodzice powinni dawać przykład. 
Nie jest to niestety na takim poziomie i tak spon-
taniczne jak dawniej, gdy nasi rodzice angażowa-
li się we wszelkie działania typowo rekreacyjne  
i przekazywali tę pasję nam.

n   Jarosław Golonka – MOSiR, Krynica Zdrój
Krynica-Zdrój startuje w STMiG od 4 lat. W obecnym 
roku udało nam się uplasować na III miejscu w Polsce 
(ze stratą tylko 4 pkt. do I miejsca), a na II w Małopolsce. 
Jesteśmy bardzo dumni z tego wyniku. W STMiG wzięło 
udział ponad 6000 uczestników. Dzieci świetnie bawi-
ły się, również dorośli rywalizowali wspaniale. Turniej 
to doskonała promocja sportu i zabawy. Mam nadzieję,  

że dotrwamy do jubileuszu 25-lecia. III miejsce jest dla 
nas dużym sukcesem.

Generalnie jako MOSiR staramy się współpracować  
z klubami, szkołami, zespołami tanecznymi, biurami  
podróży, aby zachęcić jak największą liczbę osób do ak-
tywnego spędzania wolnego czasu. Przygotowujemy  
kalendarz imprez i działamy.

X	EUROPEJSKI	TYDZIEŃ	SPORTU	DLA	WSZYSTKICH 
XXIV	SPORTOWY	TURNIEJ	MIAST	I	GMIN	 

26	MAJA	–	1	CZERWCA		2018	R.

ZESTAWIENIE	LICZB	STARTUJĄCYCH	UCZESTNIKÓW

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

dolnośląskie 0 1 657 4 541 3 333 10 270 0 19 801 

kujawsko-pomorskie 0 0 1 745 2 105 0 0 3 850 

lubelskie 0 3 330 540 1 659 0 0 5 529 

lubuskie 207 0 0 1 609 0 0 1 816 

łódzkie 0 0 2 340 0 0 4 193 6 533 

małopolskie 1 344 17 205 18 540 37 163 830 0 75 082 

mazowieckie 795 0 0 0 0 0 795 

opolskie 0 0 5 090 40 0 0 5 130 

podkarpackie 0 74 0 0 0 0 74 

podlaskie 575 0 0 0 18 231 0 18 806 

pomorskie 454 0 7 934 0 0 0 8 388 

śląskie 3 049 1 080 13 725 5 769 9 858 28 234 61 715 

świętokrzyskie 4 532 7 864 20 791 5 667 14 217 10 357 63 428 

warmińsko-mazurskie 410 2 698 7 235 0 0 3 683 14 026 

wielkopolskie 0 872 0 0 16 692 7 849 25 413 

zachodniopomorskie 35 284 19 632 26 827 55 354 16 309 1 025 154 431 

Łącznie w grupach  46 650 54 412 109 308 112 699 86 407 55 341 464 817 

Sport masowy przerósł oczekiwania

7000 wolontariuszy. Na organizację imprez turniejowych gminy 
poniosły koszty w łącznej wysokości ponad 1,8 mln zł.

Wyniki rywalizacji oraz wszystkie informacje znajdują się 
na stronie www.federacja.com.pl.

Nagrody
Poza pucharami i dyplomami formą nagrody dla gmin – laure-
atów STMiG 2018 jest współudział KFSdW w zorganizowaniu 
18 (po trzy w każdej z sześciu grup klasyfikacyjnych) rodzinnych 
pikników sportowo-rekreacyjnych. Liczba nagród związana jest 
z wysokością uzyskanego dofinansowania.

Podziękowania
Centralna Komisja Turniejowa, zarząd i pracownicy KFSdW 
tradycyjnie wyrażają serdeczne podziękowanie władzom sa-
morządowym i wszystkim mieszkańcom miast i gmin uczest-
niczącym w turnieju. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod 
adresem bezpośrednich organizatorów imprez: działaczy stowa-

rzyszeń kultury fizycznej, pracowników samorządowych, dyrek-
torów szkół i przedszkoli, nauczycieli, trenerów, prezesów klu-
bów sportowych, wolontariuszy. Bez ich zaangażowania, pracy 
i szczególnie ważnej w tym roku lojalności wobec naszej wspól-
nej turniejowej tradycji osiągnięcie tego – w zaistniałej złożonej, 
niepomyślnej sytuacji – dobrego wyniku nie byłoby możliwe.

Szczególne podziękowania kierujemy do Małopolskie-
go TKKF z prezesem Leszkiem Tytko oraz do Małopolskiej  
Komisji Wojewódzkiej z przewodniczącą Zofią Czupryną  
za niezmienne przez lata zaangażowanie, profesjonalizm  
i wielokrotne dowody lojalności podczas współorganizowania  
XXIV edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Zapraszamy do współpracy i udziału w przyszłorocznej  
– jubileuszowej XXV edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin, 
którą pragniemy zorganizować w tradycyjnym terminie, w ra-
mach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

n TEKST: REDAKCJA BIULETYNU  
„SPORT DLA WSZYSTKICH”

n ZDJĘCIA: KRZYSZTOF SCHMIDTKE
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Zdjęcia z imprez organizowanych w ramach XXIV STMiG oraz pikników realizowanych w ramach nagrody  
prezentujemy także na 4. stronie okładki. 

n   Mariusz Duszowicz – dyrektor OSiR Gorlice, Łażyński Rafał – Dział Sportu OSiR Gorlice, woj. małopolskie,
Mariusz Duszowicz: – Promowaliśmy turniej poprzez dział sportu OSiR i praktycznie wszystkie szkoły wzięły w nim 

udział. Ogłaszaliśmy też na osiedlach, w różnych klubach sportowych. Nasze działania przynoszą efekty. Co roku jesteśmy 
nagradzani w STMiG, jesteśmy aktywnym miastem. Staramy się pokazywać na arenie sportowej.

W tym roku zorganizowaliśmy m.in. piknik wielopokoleniowy, z różnymi konkurencjami. Młodzież i dzieci chcą grać 
w piłkę nożną, teraz to jest modne. Kolega natomiast jest trenerem akrobatyki sportowej. Rodzice przysyłają na jego zajęcia 
dzieci, ale i dzieci same chcą w nich brać udział.

Rafał Łażyński: – Chłopcy wolą piłkę, a dziewczynki akrobatykę. Dopiero zaczynamy z sekcją akrobatyki, powoli się roz-
wijamy. Zobaczymy, co będzie: czy to chwilowy zapał, czy przetrwa dłużej.

Udział osób starszych w sporcie zależy od ukierunkowania zainteresowań. W poszczególnych dyscyplinach są sekcje dla 
seniorów. Działa Gorlicki Klub Seniora, jego członkowie mogą np. korzystać z krytej pływalni za symboliczną złotówkę.  
W 2017 r. zorganizowaliśmy Olimpiadę dla Seniorów, w 2018 r. Piknik Wielopokoleniowy. Planujemy jeszcze w tym roku 
przeprowadzić III Spartakiadę dla Seniorów – powyżej 50. roku życia.

n  Lesław Blacha – wójt gminy Gołcza, woj. małopolskie, Marek Machnik – koordynator turnieju STMiG 2018
Lesław Blacha: – Jesteśmy dumni, że tak dużo osób – od najmłodszych do najstarszych – chce uczestniczyć w tygodniu sportu 
w ramach STMiG. To największa zasługa nie wójta, ale koordynatorów, którzy to organizują, dopinają na ostatni guzik, żebyśmy 
mogli dziś odbierać nagrody.

Marek Machnik: – Od kilku lat wspólnie z panem wójtem namawiamy i zachęcamy wszystkich do szeroko rozumianej 
aktywności. W tym roku udało nam się odnieść spektakularny sukces. Dotychczas zachęcaliśmy do sportu różne instytucje, 
szkoły, kluby sportowe i inne stowarzyszenia. W tegorocznym STMiG sport masowy przerósł nasze oczekiwania. Zaangażowani 
byli wszyscy: przedszkola, szkoły, kluby sportowe, mnóstwo wolontariuszy, którzy nieodpłatnie, z czystej pasji i chęci niesienia 
pomocy, włączali się we wszystkie akcje, druhowie z OSP… To nasz ogromny sukces.

Jako podsumowanie STMiG z inicjatywy p. wójta zorganizowaliśmy finałową imprezę dla dzieci (największej rzeszy odbior-
ców) – Gminny Dzień Dziecka – jako formę nagrody dla wszystkich uczestników. Przedszkolaki, dzieci ze szkół, a po południu 
wszyscy mieszkańcy całej gminy brali udział w różnorodnych atrakcjach – za darmo. Tu ukłon w stronę władz samorządowych 
za ogromny wkład pracy. Należy podkreślić, że Gołcza to gmina wiejska i nie jest liczna. Nie mamy gór, ani naturalnych akwe-
nów, wykorzystujemy więc to, co mamy. W tym roku wszystko się bardzo dobrze udało.

LB: – Chętnie weźmiemy udział w następnej edycji turnieju. Dzisiaj, gdy wszyscy siedzą przed komputerami, ruch jest po-
trzebny. Ale trzeba go zorganizować.

MM: – Najbardziej popularna jest piłka nożna, stawiamy też nacisk na gry i zabawy dla dzieci młodszych. Powoli zaczyna 
byś popularna piłka ręczna. Dużo ciekawych imprez u nas się odbywa. Gmina jest mała, ale staramy się, żeby nasza sportowa 
oferta była duża.

n   Joanna Woźniak  
– dyrektor OSiR, 
Pyrzyce

W STMiG 2018 brała 
udział zarówno mło-
dzież, jak i dorośli  
– w każdym przedzia-
le wiekowym. W takie 
akcje często angażują 
się dyrektorzy oraz na-
uczyciele szkół i prze-
szkoli. W naszej gminie 
prężnie działają kluby 
i stowarzyszenia spor-
towo-kulturalne, które 
chętnie włączają się  
w tego typu inicjatywy, 
aby wspomóc i wypro-
mować naszą gminę.

Cieszymy się, że bie-
rzemy udział w STMiG, 
a tym samym możemy 
pokazać nasz poten-
cjał. Jesteśmy dumni, że  
w takie przedsięwzię-
cia włącza się zarówno 
młodzież, jak i osoby 
dorosłe.

n   Grzegorz Krysa – zastępca dyrektora OSiR w Suwałkach
W naszym mieście największy nacisk kładziemy na upowszechnianie biegania, od najmłod-
szych dzieci po seniorów. Dlatego też dzięki efektywnej współpracy z jednym z lokalnych 
przedsiębiorców postanowiliśmy wdrożyć projekt „Biegaj z RESO”. Na miejskim stadionie 
regularnie odbywają się bezpłatne treningi biegowe prowadzone przez profesjonalnych trene-
rów, które z jednej strony propagują bieganie jaką najprostszą formę rekreacji ruchowej, ale 
też pomagają mieszkańcom miasta przygotować się do corocznego miejskiego święta biega-
nia. Działania te wpisują się w naturalny sposób w Sportowy Turniej Miast i Gmin. Tegorocz-
na edycja zawodów, realizowana w formule festiwalu biegów, odbyła się na początku czerwca, 
a na starcie poszczególnych konkurencji pojawili się przedstawiciele aż 11 państw.

Zainteresowanie sportem w naszym regionie? Najłatwiej namówić do udziału w zaję-
ciach dwie skrajne wiekowo grupy: młodzież (od najmłodszych ze szkół podstawowych 
po maturzystów i studentów) oraz seniorów, którzy są bardzo aktywni, chętnie włączają 

się w różne inicjatywy, 
w tym w imprezy spor-
towe.

Najpopularniejsze 
formy aktywności 
na naszym terenie to 
właśnie bieganie, ale 
i jazda na rowerze 
oraz gry zespołowe, 
np. siatkówka. Mamy 
w ośrodku boiska do 
siatkówki plażowej  
i Suwałczanie chętnie  
z nich korzystają, 
uprawiając tę dyscypli-
nę sportu.

Migawki
z imprez organizowanych  
w ramach XXIV STMiG 2018  
oraz pikników realizowanych  
w ramach nagrody

7 października 2018 r. na boisku sportowym  
w Prątnicy odbył się Piknik Sportowo-Rekre-
acyjny „Sport Łączy Pokolenia” połączony z Tur-
niejem Piłki Nożnej dla Dzieci oraz Turniejem Piłki Nożnej Old Boys. Organiza-
torami zawodów byli: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie, 
Gmina Wiejska Lubawa, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, Szkoła Podstawowa  
im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy, Rada Sołecka w Prątnicy oraz Jednostka OSP Prątnica. 
Łącznie w pikniku udział wzięło ponad 120 zawodników + osoby wspierające (dzieci,  
rodzice, dziadkowie itd.).
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„Na wodzie ciało nabiera siły, a głowa  
i dusza odpoczywa” – mówili uczestnicy 
Polonijnego Spływu Kajakowego. I za-
chwycaliśmy się wszystkimi odcieniami 
zieleni mijanych lasów, łąk i pól, błękitem 
wody i nieba. Niosła nas przyjazna rzeka 
Krutynia, którą w białorusko-litewsko-
-polskim towarzystwie przepłynęliśmy 
sto kilometrów.

Pomysłodawcą spływu polonijnego 
był nieżyjący już Jerzy Potentas, sekretarz 
Krajowej Federacji Sportu dla Wszyst-
kich. – Podczas jednego ze spływów ko-
lega Jurek spotkał grupę Białorusinów 
i – jak to na wodzie – zaczęli rozmawiać 
– wspomina Zdzisław Kos, komandor  
I turnusu Polonijnego Spływu Krutynią. 
– Pojawił się pomysł wspólnego spływu 
Kanałem Augustowskim, Czarną Hańczą 
po polskiej i białoruskiej stronie, z fina-
łem w litewskich Druskienikach.

Ze względów logistyczno-formalnych 
łatwiej jednak zorganizować spływ w Pol-
sce, dlatego grupa białoruska przyjeżdża 
do nas. Do zorganizowania polonijnego 
spływu potrzebne są pieniądze. Krajowa 
Federacja Sportu dla Wszystkich wystą-
piła do Ministerstwa Sportu i Turystyki  
z prośbą o wsparcie. Pomysł nie został 
zaakceptowany, ale na szczęście spodo-
bał się Senatowi RP, który wsparł tę ini-
cjatywę.

Naszą bazą była Stanica Wodna PTTK 
w Ukcie. Domki typu „Brda” zostały  
w ostatnich latach wyremontowane, do-

czekały się pryszniców i toalet, co popra-
wiało komfort mieszkania, ale przecież 
nie to było najważniejsze. W pamięci po-
zostaną poranki w Ukcie, kiedy wstające 
słońce wyciągało nas z łóżek. Pierwsza 
wspólna kawa, jeszcze przed śniadaniem, 
cisza przerywana śpiewem ptaków. Stani-
ca oddalona jest od Ukty, co sprzyja spo-
kojowi i wytchnieniu w jakże „pięknych 
okolicznościach przyrody”.

Jeśli zastanawiać się nad fenomenem 
popularności kajakarskiej Krutyni, to 
poza walorami przyrodniczymi waż-
na jest baza noclegowa. Kolejne stanice 
PTTK ułatwiają logistykę, plaże i przy-
stanie zachęcają do odpoczynku, kąpieli  
i powolnego smakowania rzeki. To raj nie 
tylko dla kajakarzy, ale i miłośników wy-
cieczek pieszych, rowerowych. Wszyst-
kich pozytywnie zakręconych urodą 
Puszczy Piskiej i Mazurami.

Polonia z Białorusi
Kajakarze z Białorusi od lat działają  
w Klubie Sportowym „Batory” w Grod-
nie, który powstał w 1992 r. przy Związku 
Polaków Na Białorusi. Pochodzą z Grod-
na i Obwodu Grodzieńskiego. Razem wy-
bierają się na narty, organizują wycieczki 
rowerowe, grają w piłkę nożną i ręczną. 
Bardzo lubią także spływy kajakowe.

– Od kilku lat mamy kontakt z Kra-
jową Federacją Sportu dla Wszystkich 
– mówi Tatiana Ignacik, dyrektor gro-
dzieńskiego „Batorego”. – Wcześniej 

uczestniczyliśmy we wspólnych spływach 
kajakowych z Polski przez Białoruś na 
Litwę. W tym roku, podczas dwóch tur-
nusów aż 40 osób z Białorusi popłynie 
Krutynią i to nas bardzo cieszy. Kierow-
nictwo federacji rzuciło pomysł spływu 
polonijnego, a my jesteśmy wdzięczni  
Senatowi RP, że dofinansował nasz udział 
w spływie. Dla nas to ciekawa wyprawa  
i zabawa, ponieważ ta rozrywka jest po-
łączeniem przyjemnego z pożytecznym. 
Sprawdzamy swoje siły na wodzie – nie-
którzy płynęli bez specjalnego wysiłku, 
innym przychodziło to z trudem.

Na wodzie, na ziemi
Spływ rozpoczęliśmy w Sorkwitach nad 
jeziorem Lampackim. Pogoda wprost 
wymarzona. Słońce towarzyszyło nam 
przez następne dni. Na tym etapie płynę-
liśmy kolejnymi jeziorami i łączącymi je 
strugami. Na Sobiepance czy Grabówce 
wody było tak mało, że niektórzy musie-
li wysiadać z kajaków i ciągnąć je dobry 
kawałek przez płycizny. Żartowaliśmy, że 
mamy za ciężkie „żopy” i kajak osiadał 
nam na dnie.

I tak już było, że w pamięci odnajdy-
waliśmy rosyjskie słówka, by jak najlepiej 
porozumieć się z polonią białoruską, 
która z kolei od nas chłonęła język ojców  
i dziadków. I z każdym dniem nasza ko-
munikacja wyglądała coraz lepiej.

Sprzyjały temu wspólne wieczory, 
ognisko, a także dyskoteka, choć i w tym 

przypadku najpierw każdy bawił się przy 
swoich przebojach, by po chwili wspólnie 
pląsać na parkiecie nie tylko przy pol-
skich, białoruskich czy rosyjskich melo-
diach. A jeśli chodzi o wspólne śpiewy, 
to na wodzie nie trzeba było gitar. Na 
jednym z etapów zastanawialiśmy się, jak 
rozpoczyna się piosenka „Góralka Halka” 
i nijak nie potrafiliśmy odnaleźć w pa-
mięci pierwszych zwrotów. Aż tu nagle 
z płynącego po sąsiedzku białoruskiego 
kajaka popłynęła śpiewana najczystszą 
polszczyzną właśnie „Góralka Halka”! 
Nieco zawstydzeni, ale wdzięczni za 
podpowiedź, włączyliśmy się do śpiewu.  
I tak na mazurskiej wodzie wyśpiewywa-
liśmy wspólnie tęsknotę z jakże odległych  
w tym miejscu gór.

Polskie korzenie
Tatiana Ignacik przypomina, że pra-
wie każdy z białoruskich uczestni-
ków spływu ma polskie korzenie,  
a w większości rodzin są osoby z Kartą 
Polaka. – Nie wszyscy uczestnicy mó-
wią po polsku, niektórzy pewnie wstydzą 
się mówić z błędami, ale każdy rozumie 
język polski i takie wyjazdy sprzyjają 
lepszej znajomości języka – podkre-
śla Tatiana Ignacik. Przypomina, że  
w przerwie spływu część z nich pojecha-
ła do sanktuarium w Świętej Lipce, by 
zadbać także o duchowy wymiar urlopu  
w Polsce. Znają dobrze Białystok i okoli-

ce, bo część ma tu dalsze rodziny, ale Ma-
zury są dla nich czymś nowym.

A jeśli chodzi o polskie korzenie, to 
najlepszym przykładem ich poszukiwań 
jest opowieść Ireny, lekarki z Grodna. 
Przez dwa lata badała polskie korzenie 
swojej rodziny. Przeszukując archiwa  
w Grodnie, Wilnie i Białymstoku, doszła 
do roku 1730. Rodzina Ireny pochodzi  
z Odelska, w którym urodził się arcybi-
skup Kondrusiewicz, jej wujek stryjeczny.

– Zaczęłam poszukiwania spontanicz-
nie, ale bardzo mnie to wciągnęło – opo-
wiada Irena. – Chcę wiedzieć, jak żyli  
i umierali moi przodkowie, w jakim języ-
ku mówili. Czytam dokumenty po łacinie, 
po polsku i rosyjsku. To nie tylko kwestia 
rodowodu, ale ciekawość tamtych czasów.

Irena dodaje, że kiedy na wodzie spo-
tykają się dobrzy ludzie, to spływ musi się 
udać. Bo to stara, wodniacka prawda, że 
woda łączy, a nie dzieli. I na wodzie spo-
tykają się dobrzy ludzie.

– Wszędzie prości ludzie są tacy sami 
– uśmiecha się Irena. – Jak komuś ciężko 
żyć, to po obu stronach granicy jest tak 
samo. Przecież w Polsce ludzie także gonią 
za pieniądzem kosztem odpoczynku. Ka-
jaki są dostępne na każdą kieszeń, można 
płynąć krócej lub dłużej, kogo na ile stać.

Przypomina też parę emerytów, 
których spotkaliśmy na jednej z prze-
nosek. Cały sprzęt zabrali na stary ka-
jak. Wiosłując dzień za dniem, płynęli 

przed siebie. Zadowoleni i zachwyceni 
Krutynią. Na wodzie mijaliśmy również 
polsko-niemiecką grupę młodych ludzi, 
którzy również cały sprzęt załadowali  
na kajaki.

Najważniejsi są ludzie
– Na spływie najważniejsi są ludzie, cią-
gle poznaję nowych, a jak nowi ludzie, to 
i nowy spływ – uśmiecha się Jan, który 
podpływał do każdego napotkanego 
kajakarza i wręczał mu wizytówkę swoje-
go grodzieńskiego klubu „Batory”. Pływa 
na kajakach od lat, od małego zabierał 
dzieci na wodę. Na pierwszy dłuższy 
spływ z Grodna na Bałtyk wybrał się  
z przyszłą żoną. Rodzice Jana byli Pola-
kami. Mieszkali nad Niemnem. A on wy-
korzystywał każdy postój, by wykąpać się 
w wodzie. Zawsze pomocny, chętny do 
rozmów.

Pasza od kilku miesięcy pracuje  
w Warszawie, dzięki czemu coraz lepiej zna 
język polski. – U nas, na Białorusi są tak-
że szybkie rzeki, pełno w nich zwalonych 
drzew. Czasem musimy piłą torować sobie 
drogę lub przenosić kajaki. Pływamy bia-
łoruską częścią Czarnej Hańczy, Kanałem 
Augustowskim, po Niemnie, Kotrze, Asta-
szance. Jan płynął z Lianą, która również 
ma polskie korzenie. – Tu wszędzie wi-
dzieliśmy przepiękną przyrodę, trasa spły-
wu była wspaniała, dopisała nam pogoda  
i świetne towarzystwo – wylicza Liana. Jej 

POLONIJNY  
SPŁYW  
KAJAKOWY    „KRUTYNIA 2018”
Krutynia łączy. Wspomnienia pozytywnie zakręconych urodą Puszczy Piskiej i Mazurami
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prababcia mieszkała pod Białymstokiem. 
W czasie wojny pomagała polskim party-
zantom przechodzić na białoruską stronę.

Swietłana, kolejna kajakarka z „Bato-
rego” chwaliła nie tylko piękno rzeki, ale 
i znakomitą organizację. Zgranie prze-
jazdów autokarowych na trasę spływu  
i z kolejnych etapów do Ukty z porami 
posiłków. Także czas na wycieczki. – Je-
śli dożyjemy, to za rok spotkamy się na 
następnym spływie w Polsce. W Grod-
nie mamy piękne jezioro i rzeki, po 
których pływamy. Braliśmy też udział  
w dziesięciodniowym spływie rzeką Wyg  
w Karelii, musieliśmy tam dojechać  
2000 kilometrów. Zabraliśmy składane 
kajaki, z aluminiowym szkieletem powle-
czonym brezentem.

Podkreślają, że dobrze mieć Polaków 
za sąsiadów.

Julia z Gienadijem zachwalają piękne 
położenie ośrodka w Ukcie, tuż obok rzeki 
i lasów. Idealne miejsce do wypoczynku. 
Kajakami pływają od pięciu lat. Uśmiecha-
ją się, że na Krutyni nie ma ekstremalnych 
doznań, tylko od czasu do czasu przeno-
ski. – W czasie wycieczki rowerowej wie-
dzieliśmy stado jeleni, łabędzie podpływa-
ły do kajaków, a ile tu ptaków.

– Przyjęliście nas bardzo ciepło i my 
was także – uśmiecha się Julia. – Przez 
cały tydzień wzajemnie się gościliśmy  
– dorzuca Gienadij.

Polsko-litewskim akcentem spływu 
Krutynią było małżeństwo – Janina  

i Józef Szuszkiewicz z Wilna. Józef to za-
służony działacz polonijny, odznaczony 
przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasłu-
gi. Oboje współpracują z Klubem Spor- 
towym „Batory” z Grodna. Chwalą po-
mysł wspólnego spływu. – Polacy z Grod-
na i Obwodu Grodzieńskiego chętnie 
tutaj przyjadą podkreśla Józef. – Dzięku-
jemy organizatorom i sponsorom za tak 
piękną imprezę. Krutynia zachwyca. Na 
Litwie pływamy rzekami: Świętą, Mere-
czanką, Minią.

Józef przypomina, że zna Polskę od 
1988 r. i cieszy się ze wszystkich zmian 
także w turystyce, np. z rozwoju agrotury-
styki. – U nas też mamy ofertę turystycz-
ną, ale dwukrotnie droższą. Jeśli u was 
wynajęcie kajaka na jeden dzień kosztuje 
np. 10 euro, to u nas – 20. Kolegom, którzy 
przyjechali na spływ na Litwę opłacało się 
wynająć kajaki w Suwałkach i przewieźć  
je 100 km za Wilno. Wychodziło taniej 
niż wynajęcie ich na Litwie.

Cześć kajakarzy z „Batorego” pocho-
dzi z miejsca, w którym stykają się grani-
ce Białorusi, Polski i Litwy. Przypomina-

ją, że nadal mieszka tam wielu Polaków, 
ponieważ była tam kiedyś Polska. Dlate-
go każdy ma polskie korzenie. Po wojnie 
wielu wyjechało do Polski. Starsi zostali.

Nie tylko rzeka
Krutynia to nie tylko urokliwa rzeka, 
ale także kilkanaście jezior do pokona-
nia. Obawialiśmy się 8 km przez Jezioro 
Mokre, ale było płaskie jak stół. Przez 
Bełdany na szczęście płynęliśmy w pią-
tek, kiedy na wodzie nie było zbyt dużo 
motorówek i skuterów wodnych. A kiedy 
statkiem spacerowym płynęliśmy z Ru-
cianego-Nidy do Mikołajek, nie dowie-
rzaliśmy, że dzień wcześniej płynęliśmy 
tędy kajakami.

Pożytki z wody płynące
Kiedy po spływie rozmawiałem z naszy-
mi białoruskimi przyjaciółmi, pytałem, 
co im daje pływanie kajakiem? Odpo-
wiadali, że na kajaku patrzysz na niebo  
i mijaną zieleń. Na drzewa, wodę.

– Najważniejsze jest towarzystwo 
(Liana).

– Wszystkie myśli o pracy, dzieciach, 
problemach zostają daleko. Na wodzie 
odpoczywa dusza (Julia).

– W weekendy zabieramy dzieci nad 
wodę, śpimy w namiocie, tak przyzwy-
czailiśmy się odpoczywać (Gienadij).

– Podczas spływu można odpocząć od 
codzienności. Od zabiegania, kłopotów. 
Ciało nabiera siły, a głowa odpoczywa. 
poznajesz przyrodę i cieszysz się, że do 
dziś można znaleźć ciszę, w której od-
poczywasz i podziwiasz przyrodę (Józef 
Szuszkiewicz).

– Na wodzie możesz odłączyć się od 
wszystkiego. Dziś życie stało się zbyt 
szybkie. A tu odpoczywają myśli, widzisz 
rzekę, która płynęła tu przed wiekami 
i dalej będzie płynąć. Możesz zatrzymać się  
w wiecznie nienaruszonej przyrodzie. To 
aktywny, najlepszy wypoczynek (Irena).

– Życie składa się z wrażeń. Przepły-
nęliśmy sto kilometrów i nie będziemy 
wspominać, że niektóre odcinki wymagały 
większego wysiłku, tylko zostaną z nami 
dobre wrażenia (Józef).

Tatiana Ignacik, prezes „Batorego” 
dodaje, że sama nie może uwierzyć, że 
przepłynęła kajakiem ponad sto kilome-

trów. – Towarzystwo było przemiłe, jedni 
wspierali drugich, a wieczorami dobrze się 
bawiliśmy. Teraz, kiedy trzeba się rozsta-
wać, każdy podchodził do mnie i pytał, czy 
w przyszłym roku będzie następny spływ?

Polonia białoruska serdecznie dziękuje 
Senatowi RP i Krajowej Federacji Spor-
tu dla Wszystkich za wsparcie spływu.

n  ROMAN LAUDAŃSKI,  
GAZETA POMORSKA

n ZDJĘCIA: ЧАЙКОВСКАЯ НАТАЛЬЯ

Polonijny Spływ Kajakowy „Krutynia 2018”
Organizator: Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
Dofinansowanie: Senat RP
Terminy: I turnus: 8–17.06.2018 r., udział 25 osób, II turnus: 22.06–1.07.2018 r., 
udział 25 osób (łącznie 50 osób)
Baza noclegowa spływu: Stanica Wodna PTTK w Ukcie
Trasa: ok. 106 km, początek: Stanica Wodna PTTK w Sorkwitach nad jeziorem 
Lampackim, jezioro Lampackie, rzeka Sobiepanka, jezioro Borowski Las, rzeka 
Babięcka Struga, jezioro Dłużec, jezioro Białe, jezioro Gant, miejscowość Babięta, 
jezioro Zyzdrój Wielki, jezioro Zyzdrój Mały, jezioro Spychowskie, jezioro Zdruż-
no, jezioro Mokre, wieś Zgon, rzeka Krutynia przez miejscowości Krutyń, Krutyń-
ski Piecek, Wojnowo i Uktę, jezioro Gardyńskie, jezioro Bełdany i jezioro Nidzkie, 
zakończenie w Ośrodku Turystyki Wodnej PTTK Ruciane Nida
Uczestnicy: członkowie Polonijnego Klubu Sportowego „Batory” z Grodna  
i Obwodu Grodzieńskiego oraz przedstawiciele stowarzyszeń – członków zwyczaj-
nych KFSdW
Program kulturalno-edukacyjny: wycieczka rowerowa do Wojnowa (zwiedzanie 
zespołu klasztornego starowierców z połowy XIX w. nad jeziorem Duś), wycieczka 
statkiem Żeglugi Mazurskiej na trasie Ruciane-Nida – jez. Śniardwy – Mikołajki 
– Ruciane-Nida

Zdjęcia prezentujemy także na 3. stronie okładki
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wodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Igrzysk Adam Gabiński i orkiestra OSP 
z Mord. Na czele kolumny szedł poczet 
sztandarowy Krajowego Zrzeszenie LZS,  
a za nimi poczty 16 rad wojewódzkich. 
Następnie przybyłych na uroczystość 
powitał Adam Gabiński – gospodarz 
igrzysk, p.o. prezesa WLKS Nowe Iganie, 
który poinformował zebranych, że decy-
zją władz KZ LZS kolejne igrzyska – XXII 
– również odbędą się w Siedlcach.

Oficjalnego otwarcia imprezy doko-
nał poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, 
przewodniczący Krajowego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych, który 
powiedział m.in.: – Nie ma większej or-
ganizacji w kraju, która docierałaby ze 
swoją pracą do najmniejszych wiosek tak 
powszechnie jak LZS. Niech te igrzyska 
będą czasem, kiedy tworzy się wspólnota, 
niech zawiązują się przyjaźnie, rywaliza-
cja niech przebiega według zasady fair 
play, a wyniki niech będą wyznacznikiem 
działań na przyszłość.

Odczytano listy do uczestników od 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy oraz Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego. List 
wystosował także Marszałek Sejmu RP 
Marek Kuchciński. Prezydent w swo-
im liście podziękował organizatorom 
igrzysk za kontynuowanie pięknej tra-
dycji polskiego sportu. Z kolei premier 
Morawiecki podkreślał, że „Ludowe 
Zespoły Sportowe są kuźnią talentów,  
a przykładem tego są ostatnie Mistrzo-
stwa Europy w Lekkiej Atletyce, podczas 
których medale dla naszego kraju zdo-
bywali m.in. zawodnicy wywodzący się 
z LZS”. Marszałek Sejmu podziękował za 
zaangażowanie i dostarczenie kibicom 
wielu emocji. Następnie odegrano hymn 
państwowy, wciągnięto na maszt flagi na-
rodowe i LZS.

Po oficjalnym otwarciu jedno okrą-
żenie przebiegła Sztafeta Niepodległości 
prowadzona przez Leszka Gapińskiego  
z LZS Trzebina (gmina Lubrza z woj. 
opolskiego). Starterką była Lidia Chojec-
ka-Leandro, dwukrotna olimpijka, tre-

nerka sekcji lekkiej atletyki WLKS Nowe 
Iganie. Potem na siedlecki stadion wbie-
gła z pochodnią sztangistka WLKS Nowe 
Iganie Elżbieta Uziak, która zapaliła 
znicz olimpijski. Ślubowanie w imieniu 
sędziów złożył Józef Maciejczak, sędzia 
główny zapasów, a w imieniu zawodni-
ków – zapaśniczka WLKS Siedlce Nowe 
Iganie Magdalena Kisielińska. Ostatnim 
akcentem otwarcia igrzysk było złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Wolności.

W bloku sportowym odbyły się zawo-
dy w czterech dyscyplinach. W podnosze-
niu ciężarów (kategoria wiekowa 18–20 
lat) startowało 18 kobiet i 16 mężczyzn. 
Zawody stały na niezłym poziomie – po-
bito kilka rekordów życio-
wych. Najlepsze rezultaty 
(skala sinclaira) uzyskali: 
Sylwia Oleśkiewicz (LKS 
Omega Kleszczów) oraz 
Piotr Kudłaszyk (LKS 
Budowlani Całus Nowy 
Tomyśl).

Na zapaśniczych ma-
tach o igrzyskowe me-
dale walczyło łącznie 48 
sportowców (kategoria 
wiekowa 17–20 lat): 14 za-
paśniczek, 12 zapaśników  
w stylu wolnym i 22  
w stylu klasycznych. Kla-
syfikację punktową wy-
grało woj. wielkopolskie 
przed łódzkim i święto-
krzyskim. W siatkówce 
plażowej kobiet triumfo-
wały Dominika i Marty-
na Knysak (woj. śląskie), 
wśród mężczyzn najlepsi 
okazali się Mateusz Ada-
miak i Adrian Białecki  
   z woj. pomorskiego.

W dwudniowych za-
wodach lekkoatletycznych 
startowało ponad 240 za-
wodników i zawodniczek 
(kategorie wiekowe U18 
i U20) z 15 województw. 
Rozegrano 15 konkurencji, 

a na bieżniach i skoczniach można było 
oglądać wielu świetnych zawodników, 
w tym medalistów MP i reprezentantów 
Polski. Wśród zawodników U20 byli 
m.in. Natalia Wosztyl (RLTL ZTE Ra-
dom), Antoni Plichta (LKS Lubusz Słu-
bice), Szymon Kreft (LKS Ziemi Puckiej 
Puck), Kornel Warszawski (LKS Orkan 
Ostrzeszów), Oskar Trejgo (KS Podlasie 
Białystok), Beata Topka (ULKS Talex 
Borzytuchom), Jakub Lewoszewski (KS 
Agros Zamość). Z kolei wśród zawodni-
ków U18: m.in. Wojciech Marok (UKS 
Orkan Środa Wlkp.), Rafał Łupiński (KS 
Podlasie Białystok), Małgorzata Maślak 
(ULKS Tychowo) czy Natan Frąckiewicz 

Rok 2018 jest wyjątkowy dla każdego 
Polaka – obchodzimy 100. rocznicę 

odzyskania przez nasz kraj niepodległo-
ści. To okazja do świętowania wydarzeń  
z przeszłości, ale również zachęta do budo-
wania wspólnej przyszłości. Krajowe Zrze-
szenie LZS, jego członkowie działający  
w środowisku wiejskim – na wsiach,  
w gminach, powiatach i województwach 
– organizując tysiące imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych, nie za-
pominają o tej ważnej rocznicy. Na na-
szej stronie internetowej uruchomiliśmy 
dział „Zielone Bractwo dla Niepodległej”,  
w którym informujemy zaledwie o kilku-
dziesięciu takich imprezach. Natomiast  
z organizowanych przez nas imprez 
ogólnopolskich warto przedstawić trzy,  
w których element rocznicowy był jednym  
z najważniejszych.

XXI Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
– Siedlce 2018 
23–25 sierpnia w Siedlcach rozegrano 
Finał Centralny XXI Ogólnopolskich 

Igrzysk LZS „Siła Niepodległej”. Igrzyska 
odbyły się pod Narodowym Patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w ramach obchodów stu-
lecia odzyskania niepodległości. Wzięło 
w nich udział prawie 900 osób – w bloku 
sportowym (lekkoatletyka, zapasy, pod-
noszenie ciężarów, siatkówka plażowa), 
rekreacyjnym (piłka nożna, koszykówka, 
siatkówka, przeciąganie liny, sztafeta, wy-
ciskanie odważnika oraz czwórbój władz 
samorządowych), integracyjnym (konku-
rencje lekkoatletyczne i rekreacyjne, np. 
rzut piłką do kosza czy tor przeszkód) oraz 
działacze, sędziowie, obsługa techniczna  
i wolontariusze.

Igrzyska LZS to największa impreza  
w całorocznym programie Krajowego 
Zrzeszenia LZS, w którym rywalizu-
ją drużyny wojewódzkie. Zawodnicy 
uczestniczący w konkurencjach rekre-
acyjnych, by znaleźć się w finale, muszą 
wygrać eliminacje wojewódzkie.

To nasze sportowe święto. Wszyscy 
wzajemnie się dopingują, liczą punkty, 

cieszą się z wygranych i niekiedy płaczą 
po porażkach. Emocji nie brakuje, ale ry-
walizacja zawsze przebiega w duchu fair 
play. Wszak jesteśmy jedną wielką rodzi-
ną sportową. Odnotujmy, że igrzyska wy-
grało woj. wielkopolskie przed łódzkim  
i lubelskim, a uroczystość otwarcia miała 
szczególny przebieg.

23 sierpnia, późnym popołudniem 
ekipy wojewódzkie zjeżdżały do Siedlec, 
które gospodarzem igrzysk były po raz 
czwarty w historii. Do sztabu głównego 
w siedzibie klubu WLKS Nowe Iganie 
wiodły ulice udekorowane flagami LZS.  
Tu dokonywano weryfikacji uczestników.

24 sierpnia zawody rozpoczęły się  
o godz. 9 rano. O 14.30 na stadionie 
lekkoatletycznym odbyło się uroczy-
ste otwarcie igrzysk. Uczestniczyły  
w nim delegacje wszystkich województw 
biorących udział w sportowych zma-
ganiach, a także przedstawiciele lokal-
nego samorządu. Pierwszym punktem 
programu było wkroczenie pocztów 
sztandarowych – wprowadził je prze-

Turniej Piłki Nożnej 5-osobowej im. Hieronima Rybickiego połączony  
z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu w ramach obchodów 100-lecia  
niepodległości zorganizowało cykl turniejów „Zostań szachowym mistrzem”Zielone Bractwo dla  NIEPODLEGŁEJ

Sportowe święto Krajowego Zrzeszenia LZS

Sztafeta Niepodległości na otwarciu igrzysk w Siedlcach Poczet sztandarowy Krajowego Zrzeszenia LZS wkracza na stadion w Siedlcach
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(STS Pomerania Szczecinek). Klasyfika-
cję końcową wygrało zdecydowanie woj. 
wielkopolskie przed podlaskim i pomor-
skim.

Klasyfikację bloku rekreacyjnego 
wygrało woj. lubelskie przed wielkopol-
skim i łódzkim. W piłce nożnej kobiet 
drużyn 5-osobowych triumfowało woj. 
małopolskie, wśród mężczyzn najlepszy 
był zespół z woj. mazowieckiego. Siat-
kówkę kobiet 3-osobową wygrała druży-
na z woj. lubelskiego, najlepszą drużynę 
męską miało również woj. lubelskie.  
Z kolei koszykówkę kobiet drużyn 3-oso-
bowych wygrało woj. wielkopolskie, 
wśród mężczyzn triumfowało woj. lubel-
skie. Tradycyjnie już w przeciąganiu liny 
zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn 
wygrały ekipy z woj. lubelskiego.

Po raz pierwszy na igrzyskach sztan-
gielek wyciskały kobiety – w kategorii do 
70 kg (startowało 5 pań) wygrała Alek-
sandra Mocny z woj. opolskiego, w ka-
tegorii +70 kg na 4 startujące panie naj-
lepsza była Pamela Jakubowska. Wśród 
mężczyzn w kategorii do 85 kg zwyciężył 
Adam Kozyra z woj. lubelskiego, a w ka-
tegorii +85 kg Mariusz Sokół z woj. pod-
laskiego. W czwórboju władz samorzą-
dowych, na który składało się strzelanie 
z wiatrówki, kręgle, rzuty lotką do tarczy 
i strzały na bramkę najlepsi okazali się za-
wodnicy z woj. małopolskiego.

W bloku integracyjnym (startowały 
osoby upośledzone intelektualnie) ro-
zegrano 3 konkurencje lekkoatletyczne  
– bieg na 60 m, skok w dal i rzut piłą lekar-
ską, a także rzuty do kosza, tor przeszkód 
i ringo. Wyróżniły się szczególnie dwie 
osoby – Agnieszka Janota z woj. wielko-
polskiego oraz Andrzej Czarczyk z woj. 
łódzkiego, którzy zdobyli kilka medali. 
Najwięcej medali w bloku integracyjnym 
zdobyli zawodnicy z woj. śląskiego (19), 
woj. wielkopolskiego (12) i łódzkiego (6).

Podczas igrzysk odbył się też kon-
kurs wiedzy o 100-leciu niepodległości  
i województwie mazowieckim – pierwsze 
miejsce zajęła Anna Zwolińska (woj. ma-
zowieckie), drugie miejsce ex aequo przy-

padło w udziale Rafałowi Głuszkowi i Ja-
nowi Saganowi (woj. lubuskie), a trzecie 
Tadeuszowi Lisowi (woj. podkarpackie).

Igrzyska dofinansowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Sponsorem 
strategicznym była Polska Grupa Ener-
getyczna. Partnerami i sponsorami byli 
również m.in. Powiat Siedlecki, Miasto 
Siedlce, Gmina Siedlce, Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”, 
Mentor, Fundacja Rozwoju Sportu Dzieci 
i Młodzieży „Szansa Dla Młodzieży”.

Konkurs „100 lat Niepodległości 
na sportowo”
Od 2009 r. Krajowe Zrzeszenie LZS przy 
współpracy wojewódzkich zrzeszeń 
LZS i MSiT organizuje konkurs, które-
go ideą przewodnią jest promowanie  
i upowszechnienie aktywności fizycznej 
w środowisku wiejskim. W 2018 r. 10. 
jubileuszowy konkurs odbywał się pod 
nazwą „100 lat Niepodległości na sporto-
wo”. W konkursie uczestniczyły jednostki 
z osobowością prawną prowadzące dzia-
łalność statutową (co najmniej dwa lata) 
w zakresie upowszechniania i rozwijania 
kultury fizycznej do szczebla gminne-
go, a projekty miały być realizowane od  
1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

22 maja Krajowa Komisja Konkurso-
wa zatwierdziła wykaz projektów ubiega-
jących się o udział w finale centralnym, 
do którego trafiło po jednym projekcie 
z każdego województwa. Do konkursu 
zgłoszono 49 projektów ze wszystkich  
16 województw, najwięcej z województw: 
świętokrzyskiego (7), podkarpackiego  
(5) i lubuskiego (5). Były wśród nich 
imprezy organizowane na szczeblu 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. To festyny, pikniki, 
biegi przełajowe i uliczne, zawody lek-
koatletyczne, zapaśnicze i pływackie, raj-
dy piesze i rowerowe, turnieje siatkówki  
i szachowe, imprezy integracyjne i wiele 
innych – zaplanowano udział w nich ok. 
16 600 uczestników. W przedostatnim 
etapie konkursu do Krajowej Komisji 

słynęły projekty wybrane przez komisje 
wojewódzkie. W połowie listopada zo-
stali wyłonieni laureaci, a podsumowanie 
odbędzie się w grudniu 2018 r., podczas 
imprezy sportowo-turystycznej specjal-
nie zorganizowanej dla laureatów.

Finał Centralny XXXV 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Turystyczno-
Krajoznawczej LZS
Jak widać po numerze olimpiady, jest ona 
głęboko osadzona w naszej tradycji. Tra-
dycją stało się też to, że miejscem jej roz-
grywania jest Zakopane. Finał olimpia-
dy odbył się 9–11 listopada pod hasłem 
„Polska – Austria – Unia Europejska”,  
w ramach obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości Polski i stulecia powsta-
nia Republiki Austrii. Ambasada Austrii 
w Warszawie objęła imprezę patronatem 
honorowym.

Olimpiada składała się z części teo-
retycznej i praktycznej. W części teore-
tycznej uczestnicy odpowiadali na 20 
pytań z wiedzy o walorach turystycznych 
i krajoznawczych Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem Karpat, na 20 pytań 
z wiedzy o Unii Europejskiej oraz 20  
o Austrii. Ale to nie wszystkie teoretyczne 
trudności, które trzeba było pokonać. Do 
tych 60 pytań doszło 10 pytań związanych 
ze 100-leciem odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości i 10 pytań z topografii. Jak 
widać nie było lekko.

Do tego doszła część praktyczna, czyli 
udział w grze miejskiej po Zakopanem  
i okolicach – na podstawie opisu odna-
leźć 6 miejsc, dotrzeć do nich i potwier-
dzić pobyt, mieszcząc się w limicie czasu. 
Do finału weszła szóstka najlepszych z ok. 
150 zawodników w obu częściach – tu na 
każdego z finalistów czekał zestaw 10 py-
tań z tematów przewodnich i... zasłużone 
nagrody. Prowadzona była także klasyfi-
kacja powiatowa i wojewódzka.

n  IWONA DERLATKA

Zdjęcia prezentujemy także 
 na 2. stronie okładki

TKKF powstało w 1957 r., korzenie 
towarzystwa sięgają jednak dużo 

wcześniej – do czasu dwudziestolecia 
międzywojennego, a nawet czasów zabo-
rów. TKKF jest spadkobiercą i kontynu-
atorem Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół poprzez swoich działaczy, którzy  
w odrodzonym państwie polskim tworzyli 
legendarne Towarzystwo Sokół. Ogniska 
TKKF są inspirowane gniazdami Sokoła 
działającymi w dwudziestoleciu między-
wojennym, dlatego setna rocznica odzy-
skania przez naród polski niepodległości 
jeszcze bardziej zmobilizowała członków 
TKKF do ewaluacji struktur organizacji.

Rok 2017 był wielkim benefisem  
i świętem dla TKKF-u. W całym kraju 
świętowano 60-lecie związku, oczywiście 
w sportowym duchu. Nadszedł jednak 
czas podsumowania reorganizacji oraz 
wytyczenia nowych kierunków i celów 
– tych bliższych oraz dalszych, strategicz-
nych. Trzeba było odpowiedzieć sobie na 
pytanie, co dalej, by związek mógł święcić 
pasmo sukcesów kolejne 60 lat. Głów-
nym i zasadniczym celem towarzystwa 
w całym kraju jest odmłodzenie kadry. 
Obecnie średnia wieku pracowników  
i związkowców odpowiada latom towa-
rzystwa. Aby można było dalej istnieć  
w społecznej świadomości, trzeba było 
zaangażować młodą krew.

Przebiegająca kampania sprawozdaw-
czo-wyborcza odbywająca się w obecnym 
roku sprzyjała wprowadzaniu zmian  
w towarzystwie. W jego szeregach wciąż 
była wielka siła, napędzana niezwykły do-
świadczeniem i umiejętnościami człon-
ków. Trzeba było przeanalizować własne 
mocne oraz słabe strony i wyjść z ofertą 
do ludzi młodych. W tym momencie trze-
ba podkreślić rolę Toruńskiego Związku 
TKKF, który przygotował taką ofertę,  
a mianowicie wolontariat – w szczegól-
ności dla młodzieży szkół gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych. Wolontariat, 
można rzec, nic nowego. Wolontariusze 
działają przy TKKF-ie od początku dzia-
łania samego towarzystwa, jednak oferta 
wolontariatu przygotowana przez Toruń-
skie Towarzystwo to coś więcej.

Nowe stare strategie – etap I
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu  
w organizowaniu imprez i widowisk 
sportowych TKKF można uznać za uni-
katowego specjalistę w tej materii, w skali 
kraju. I nie mówimy tu o wielkich impre-
zach, jak coroczny ogólnopolski miesiąc 
dla zdrowia, toruński maraton organi-
zowany wspólnie ze Stowarzyszeniem 
RUN TO RUN, coroczny sportowy zlot 
w Sierakowie czy wiele innych. Toruń-
ski Związek TKKF powołał wolontariat 

młodzieży szkolnej, angażując młodych 
ludzi w tysiące małych i mikro imprez 
sportowych, takich jak: pikniki sporto-
we, rajdy osiedlowe, biegi dzielnic, dni 
sportu w świetlicach osiedlowych czy 
spółdzielniach. To ogromna praca, która 
często jest nie zauważana, gdyż nie mówi 
się w „Wiadomościach” i nie pisze się  
w gazetach o imprezach, w których wzię-
ło udział kilkanaście, kilkadziesiąt czy sto, 
dwieście osób.

Takie imprezy również potrzebują 
wielkiej determinacji, a może zwłaszcza 
takie imprezy, gdzie budżet jest mikro-
skopijny, a pozyskać środki niezwykle 
trudno. Tutaj takie młode osoby mogą 
wykazać się pomysłowością. Tutaj moż-
na pozwolić im na rzeczywiste działanie 
i tutaj członkowie oraz pracownicy towa-
rzystw w całej Polsce mogą podzielić się 
swoim doświadczeniem i przekazać na-
bytą wcześniej wiedzę. Dzięki takim lo-
kalnym przedsięwzięciom buduje się spo-
łeczność wśród naszych małych ojczyzn. 
Właśnie w takich imprezach można  
w praktyce pokazać, w jaki sposób pozy-
skiwać środki, jak zarządzać ludźmi, or-
ganizować czas pracy, uczyć świadomości 
potrzeby aktywności fizycznej w każdym 
wieku, łączyć pokolenia. Oprócz zdoby-
wania tzw. twardych kompetycji młode 
osoby poznają zasady pracy w zespole, 

Nowe wyzwania
Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej 

TKKF  
WCIĄŻ  
NA  
CZASIE

Toruńskie Sztafety Wolności 2018
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ograniczenia różnych grup społecznych, 
których wcześniej nie dostrzegali. W ten 
sposób tworzy się lokalny patriotyzm. 
Nie tylko wolontariusze uczą się nowych 

rzeczy – nauka działa w obie strony. Oso-
by z towarzystwa poznają preferencje  
i gusty nowego pokolenia, uczą się, jak 
wyszukiwać i zdobywać przydatne infor-
macje w sieci.

Etap II
Kolejnym pytaniem, na jakie musieliśmy 
odpowiedzieć, to w jaki sposób pozyskać  
i zachęcić do współpracy młode osoby. 
Wolontariat obecnie jest czymś powszech-
nym i to raczej wolontariusze mogą wy-
bierać spośród wielu ofert. Musieliśmy 
więc być konkurencyjni. Idealnym spo-
sobem, aby przyciągnąć do siebie pełnych 
zapału i wigoru uczniów, jest zaoferować 
coś w zamian. Co jako TKKF możemy za-
oferować, czego nie mają inne organizacje, 
przy których działa wolontariat.

Toruński związek od wielu lat czuwa 
nad jakością szkoleń instruktorów rekre-
acji ruchowej w Polsce, zwłaszcza po de-
regulacji zawodów. Prowadzi szkolenia na 
terenie całego kraju. Do tego celu powołał 
Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkole-

niowy. Oferowanie tradycyjnych kursów 
instruktorskich w zamian za bezpłatną 
współpracę czy pomoc nie wydawało 
się atrakcyjne. W tym momencie należy 

podkreślić ogromną rolę zespołu eksper-
tów TKKF z Bydgoszczy, Ogniska Tonus 
w Szczecinie, z Poznania oraz środowisk 
akademickich w Katowicach, Często-
chowie, Warszawie i Gdańsku, pod kie-
runkiem prezesa Toruńskiego Związku 
TKKF, który od siedmiu lat działa aktyw-
nie na rzecz wprowadzenia Zintegrowa-
nego Systemu Kwalifikacji do sportu dla 
wszystkich w naszym kraju. Wyżej wy-
mieniony zespół opracował wiele sche-
matów walidacji, z których możemy teraz 
czerpać i wykorzystać je właśnie w przy-
padku współpracy z wolontariuszami.

Nowy sposób szkolenia
Walidacja to ogół czynności mających 
na celu zebranie odpowiednich materia-
łów i treści, które potwierdzą prawidło-
we wykonywanie czynności. Walidacja 
zamiast tradycyjnego kursu polega na 
zebraniu i udokumentowaniu dowodów 
potwierdzających, że osoba ubiegająca 
się o tytuł instruktora rekreacji posiada 
odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie 

oraz umiejętności do prowadzenia zajęć 
i przekazywania wiedzy podczas nich. 
Występują różnorodne metody walida-
cji: poprzez obserwację wykonywanych 

czynności, zebranie materiałów potwier-
dzających doświadczenie (portfolio), 
tradycyjny test też może być metodą wa-
lidacji. W ten sposób osoby posiadające 
odpowiednie doświadczenie i umiejętno-
ści (pracownicy i członkowie TKKF-ów 
w Polsce), współpracując z wolontariu-
szami podczas organizacji całego przed-
sięwzięcia, jakim jest impreza sportowa, 
mogą ocenić, czy taki wolontariusz po 
organizacji kolejnej imprezy sportowej  
z rzędu ma odpowiednie kwalifikacje do 
uzyskania np. tytułu organizatora imprez 
sportowych w zakresie organizacji wo-
lontariatu.

W ten sposób podczas organizacji wi-
dowiska sportowego wolontariusz uczy 
się w praktyce, nie musi dodatkowo po-
święcać 150 czy 250 godzin na tradycyjny 
kurs, a za swoją pomoc dostaje certyfikat, 
dzięki któremu staje się bardziej konku-
rencyjny na rynku pracy po ukończeniu 
szkoły. W podobny sposób można certy-
fikować instruktorów rekreacji ruchowej. 
Wolontariusz pomagający podczas zajęć 

prowadzonych przez wykwalifikowane-
go instruktora z czasem może wykony-
wać pewną część zajęć, np. rozgrzewkę 
według wskazówek instruktora. Uczy się 
również tworzyć konspekty i jeżeli zda 
test z podstaw anatomii oraz zasad BHP, 
może podejść do walidacji, przedsta-
wiając swoje dotychczasowe dokonania,  
a przeprowadzając wzorcowe zajęcia 
weryfikowane przez odpowiednio wyk-
falifikowaną kadrę TKKF – uzyskać le-
gitymację i certyfikat instruktora danej 
specjalności w rekreacji.

Wolontariusz współpracujący z naszą 
organizacją, będąc jednocześnie uczniem 
szkoły średniej, po jej ukończeniu i jed-
noczesnym skończeniu 18 lat podchodzi 
do walidacji, która dla niego jest relatyw-
nie tańsza cenowo. Taka oferta, z jedno-
czesnym włączeniem danej kwalifikacji 
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 
spotyka się z aprobatą młodych ludzi, po-
nieważ kwalifikacja zdobyta przez nich tą 
metodą jest respektowana na terenie całej 
Unii Europejskiej. W ten sposób TKKF 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
współczesnego pokolenia. Osoby, którym 
uda się przejść cały ten proces są również 
potencjalnymi członkami towarzystwa.

Wdrażanie
Prace nad wdrożeniem takiego syste-
mu wolontariatu zaczęły się pod koniec 
pierwszego kwartału obecnego roku. 
Opracowano ścieżkę rozwoju wolonta-
riusza w organizacji, podzieloną na cztery 
etapy, strategię utrzymania w organizacji 
oraz przydzielono koordynatorów. Wdra-
żanie podjęto od maja bieżącego roku  
w zakresie lokalnym na terenie Torunia, 
podejmując współpracę z wolontariusza-
mi przy organizacji zajęć rekreacyjnych 
dla dzieci jednej z dzielnic miasta oraz 
zajęć dla osób w wieku senioralnym, 
promujących aktywność fizyczną z wy-
korzystanie infrastruktury zewnętrznych 
siłowni miejskich.

Kolejnym etapem było przeprowa-
dzenie konferencji informacyjnych dla 
członków towarzystwa o zasięgu regio-

nalnym oraz współpraca z wolontariu-
szami przy organizacji licznych imprez 
sportowych z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, takich jak: 
Światowe Dni Marszu, Sztafety Wolności, 
maratony i półmaraton, zajęcia z pierw-
szej pomocy dla seniorów, Olimpiady 
Osób Niepełnosprawnych i wiele innych.

Plany na przyszłość
Obecnie trwają pracę nad powołaniem 
stałych grup wolontariackich z koordyna-
torami przy głównych ośrodkach TKKF 
w kraju. W ośrodku w Toruniu udało się 
nawiązać współpracę ze szkołami średni-
mi, gdzie powołano grupy wolontariuszy. 
Do końca 2019 r. planuje się utworzyć 

grupy liczące około 20 wolontariuszy, 
mających stały kontakt z towarzystwem 
we współpracy w wymienionych wcze-
śniej działaniach. Współpraca na taką 
skalę i wdrożenie wymienionych założeń 
zapewni towarzystwu włączenie w swoje 
szeregi grupy młodych ludzi, poszerzenie 
horyzontów organizacji i efektywniejszą 
pracę.

Drugim celem na przyszłość, który 
otwiera się dzięki współpracy z taką liczą 

wolontariuszy, jest darmowa promocja  
i reklama TKKF-u w środowiskach nie-
mających pojęcia o istnieniu takiej orga-
nizacji, co pozwoli na poszerzenie targetu 
potencjalnych odbiorców i przywróce-
nie prowadzenia szkoleń przez TKKF-y  
w całej Polsce. Ostatnim etapem organi-
zacji wolontariatu przy związkach TKKF 
jest pomoc i oferowanie potencjału wo-
lontariuszy podmiotom zewnętrznym 
w organizacji ich przedsięwzięć. Wpro-
wadzenie tego etapu w życie to plany 
na kolejne lata działalności, co pozwoli 
poszerzyć współpracę z podobnymi in-
stytucjami. Docelowo z ramienia TKKF 
głównym podmiotem odpowiedzialnym 
za współpracę i szkolenie wolontariuszy 

w skali kraju będzie Krajowy Ośrodek 
Metodyczno-Szkoleniowy, który posiada 
odpowiednio wykfalifikowaną kadrę i za-
plecze szkoleniowe.

Informacje na temat współpracy i or-
ganizacji szkoleń na stronach maraton.pl, 
komsz-tkkf.pl

n  PRZEMYSŁAW STALKOWSKI,  
WICEPREZES  

TORUŃSKIEGO ZWIĄZKU TKKF 

Start Toruńskiego Maratonu 2018

Zajęcia z pierwszej pomocy dla seniorówCykl zajęć z Nordic Walking
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Rok 2018 w Polskim Związku Lekkiej 
Atletyki Masters zdominowały przy-

gotowania do 8. Halowych Mistrzostw 
Świata w Lekkiej Atletyce Masters (HMŚ), 
które 24–30 marca 2019 r. rozegrane zo-
staną w Toruniu. W 2018 r. odbyło się 
kilka zawodów rangi mistrzostw Polski, 
a na każdych z nich szeroko promowano 
zbliżające się HMŚ.

Rekordowe liczby
W najważniejszych zawodach zagra-
nicznych – Halowe Mistrzostwa Europy  
w Madrycie, Mistrzostwa Europy w kon-
kurencjach non stadia w Alicante oraz 
Mistrzostwa Świata w Maladze – polskie 
zawodniczki i zawodnicy wywalczyli 87 
medali, w tym 31 złotych, 31 srebrnych 
i 25 brązowych. Miarą rozwoju związku 
jest także liczba uczestników mistrzostw 
oraz rekordów ustanowionych w najważ-
niejszych zawodach krajowych.

Podczas Halowych Mistrzostw Pol-
ski Masters, które tradycyjnie rozegra-
no w toruńskiej „Arenie” ustanowiono  

90 rekordów Polski oraz halowych re-
kordów Polski. W zawodach wystartowa-
ło 427 zawodniczek i zawodników, w tym 
88 kobiet oraz 339 mężczyzn. Najstar-
szą zawodniczką była 86-letnia Urszula 
Zglenicka, a najstarszym zawodnikiem 
Władysław Mielcarek (92 lata), oboje 
z Bydgoszczy. Najlepszą zawodniczką 
mistrzostw okazała się Ewa Bartosik  
z Ostrołęki (K 65), która przebiegła 60 m 
w czasie 9,46 s (1135 pkt.). Najlepszym 
zawodnikiem mistrzostw okazał się An-
toni Kargol z Wałcza (M 80), który rzucił 
ciężarkiem 17,66 m (1452 pkt.).

Podczas Letnich Mistrzostw Polski, 
które po raz siódmy rozegrano na Stadio-
nie Miejskim w Toruniu, ustanowiono  
15 rekordów Polski i 32 rekordy mi-
strzostw Polski. W zawodach wzięło 
udział 465 osób, co jest rekordową liczbą 
startujących w dotychczas rozegranych 
mistrzostwach Polski. Najlepszą zawod-
niczką mistrzostw okazała się Ewa Frąc-
kowiak z Poznania (K 80), która pchnęła  
kulą 7,41 m (1196 pkt.), najlepszym za-

wodnikiem po- 
nownie Antoni 
Kargol z Wał-
cza (M 80), któ-
ry rzucił mło- 
tem 44,06 m 
(1235 pkt.).

Po zakoń-
czeniu pierw-
szego dnia za-
wodów odbyło 
się zwyczajne, 
walne zebra-
nie członków 
związku. Pre-

zesem Polskiego Związku Lekkiej Atlety-
ki Masters na kolejną kadencję wybrano 
po raz piąty Wacława Krankowskiego,  
z funkcji wiceprezesa po 16 latach jej 
pełnienia zrezygnował wielokrotny dy-
rektor techniczny zawodów Julian Pełka. 
Najważniejszą sprawą w 2018 r. była stała 
promocja 8. Halowych Mistrzostw Świata 
w Lekkiej Atletyce Masters, których orga-
nizację powierzono Toruniowi w uznaniu 
perfekcyjnej organizacji Halowych Mi-
strzostw Europy w roku 2015.

Promocja HMŚ
Toruń był promowany wszędzie, nie tyl-
ko na zawodach organizowanych przez 
związek, ale i na wszystkich pozosta-
łych, w których startowali nasi zawodni-

cy. Największa promocja miała miejsce 
podczas Mistrzostw Świata w Maladze 
(4–16.09.2018 r.), w których uczestniczy-
ło ponad 8000 zawodniczek i zawodni-
ków z całego świata. Pół tony materiałów 
promocyjnych przywieźliśmy do Malagi 
nowym busem Mercedes, który na czas 
mistrzostw w Maladze udostępnił nam 
diler Mercedesa, firma AutoFrelik.

Przez 2 tygodnie nasze stoisko promo-
cyjne oblegane było przez zawodników, 
trenerów, działaczy i wielu mieszkańców 
Malagi. Rozdaliśmy tysiące broszurek 
informacyjnych, które wydrukowano  
w 4 językach: angielskim, hiszpańskim, 
niemieckim i francuskim. Przy okazji 
rozdawaliśmy toruńskie gadżety rekla-
mowe i popularne krówki w opakowa-
niach z logo promującym mistrzostwa. 
Liczymy na liczny udział w HMŚ zawod-
ników z całego świata.

Sukcesy za granicą
Najważniejszymi imprezami zagranicz-
nymi w 2018 r. były 12. Halowe Mistrzo-
stwa Europy (Madryt), 16. Mistrzostwa 
Europy w konkurencjach non stadia 
(Alicante) oraz 23. Mistrzostwa Świata 
(Malaga).

12. HME rozegrano w Madrycie 
19–24.03.2018 r. W zawodach wzięło 
udział 66 zawodniczek i zawodników 
z Polski, którzy wywalczyli 43 medale 
(16+16+11). Polacy ustanowili dwa ha-
lowe rekordy Mistrzostw Europy oraz  
13 halowych rekordów Polski. Najlep-
szymi zawodnikami okazali się Wiesław 
Musiał (M60), reprezentujący Śrem, 
który wywalczył złoty medal w skoku  
w dal, trójskoku oraz pięcioboju, Grze-
gorz Pawelski (M 50), reprezentujący Go-
rzów Wlkp., który wygrał rzut dyskiem 
i ciężarkiem oraz zdobył srebrny medal  
w pchnięciu kulą oraz Lech Kowalski  
(M 55), reprezentujący Mielec, który wy-
grał rzut młotem i ciężarkiem.

16. ME Non Stadia rozegrano  
18–20.05.2018 r. również w hiszpańskim 
mieście Alicante. W zawodach wystar-
towała tylko piątka naszych zawodni-

ków, którzy przywieźli 3 medale (1+2).  
W chodzie na 10 km zwyciężył reprezen-
tujący Redę Mirosław Łuniewski, 2 srebr-
ne medale w biegu na 10 km i półmara-
tonie wywalczył reprezentujący Gdańsk 
Henryk Urtnowski.

4–16.09.2018 r. rozegrano w Ma-
ladze Mistrzostwa Świata Masters.  
W zawodach wystartowało 99 zawodniczek  
i zawodników z Polski, którzy wywalczyli  
41 medali (14+13+14). Najlepszymi za-
wodnikami okazali się Marek Dzięgie-
lewski (M 55), reprezentujący Dłużniewo 
(gm. Baboszewo), który wygrał półmara-
ton i cross na 8 km, był drugi na 10 km  
i trzeci w biegu 
na 3000 m z prze-
szkodami oraz 
Wiesław Musiał 
(M 60), reprezen-
tujący Śrem, który 
wygrał skok w dal, 
trójskok, był trzeci 
w biegu na 100 m 
ppł. Z kolei An-
drzej Piączkowski 
(M 65) reprezen-
tujący Warszawę 
wygrał rzut mło-
tem i ciężarkiem, 
a Patrycja Włodar-
czyk (K 35) repre-
zentująca Jaworzno zdobyła złote medale 
w crosie na 8 km indywidualnie i w dru-
żynie. Warto dodać, że 3 medale wywal-
czył prezes PZLAM Wacław Krankowski, 
który wywalczył srebrny medal w pięcio-
boju rzutowym (4024 pkt.) oraz dwa brą-
zowe w rzucie młotem i ciężarkiem. Pre-
zes wygrał 4 z 5 konkurencji pięcioboju, 
ale przegrał rzut oszczepem – do złotego 
medalu zabrakło kilkunastu punktów.

Zakończenie sezonu
Jak co roku na zakończenie sezonu  
w bydgoskim hotelu City odbyła się ko-
lejna Gala Królowej Sportu, na której 
nagrodzono najlepszych polskich lekko-
atletów tegorocznego sezonu. Laurami  
w kategorii Masters za rok 2018 uhonoro-

wani zostali Renata Szykulska i Wiesław 
Musiał. Sportowy rok zakończą 3. Dru-
żynowe Halowe Mistrzostwa Polski, które 
zostaną rozegrane 8 grudnia w Toruniu. 
Po nich przygotowania do organizacji 
HMŚ wkroczą już w ostatnią fazę.

Teraz czas na mobilizację do startu 
jak największej liczby Polaków, abyśmy 
mogli realnie myśleć o zwycięstwie w kla-
syfikacji medalowej mistrzostw. To jest 
realne, ale poza mobilizacją wszystkich 
aktywnych mastersów trzeba nam wię-
cej takich gwiazd królowej sportu, jak: 
Robert Korzeniowski, Wanda Panfil, Ur-
szula Kielan, Ludwika Chewińska, Geno-

wefa Patla, Sebastian Chmara, czy wielu 
innych olimpijczyków, którzy potwier-
dzili już swój start w przyszłorocznych 
mistrzostwach świata.

Czekamy na następnych. Jest szan-
sa na powrót wspaniałych chwil, kiedy  
z orłem na piersi będziecie znowu słu-
chać Mazurka Dąbrowskiego granego 
dla Was. Zapraszamy. Do rozpoczęcia 
mistrzostw pozostało niewiele ponad 100 
dni. Rejestracja do startu ruszyła w koń-
cu września, a jej ostateczny termin minie  
29 stycznia 2019 r. Pamiętajmy o tym.

Kalendarz rozegranych imprez z wy-
nikami na www.pzlam.pl

n  JANUSZ NATH

LEKKOATLETYKA 
W WYDANIU MASTERS
8. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters  
zostaną rozegrane w Toruniu 24–30 marca 2019 r.

Mistrzostwa Świata Malaga 2018. Na podium  
Andrzej Piączkowski i Wacław Krankowski

Laur Królowej i Króla Sportu dla Renaty Szykulskiej 
 i Wiesława Musiała – najlepsi w 2018 r.

MŚ Malaga. Nasze medalistki w chodzie – Alicja Lisowska i Katarzyna Śleziona

Letnie Mistrzostwa Polski 2018 w Toruniu – najlepsi z najlepszych
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VI Mistrzostwa Świata w Ringo

1–3 sierpnia w Staykach pod Mińskiem 
na Białorusi, na obiektach Kompleksu 

Olimpijskiego rozegrane zostały VI Mi-
strzostwa Świata w Ringo. Uczestniczyli 
w nich reprezentanci 9 państw: Białorusi, 
Czech, Indii, Kenii, Niemiec, USA, Pol-
ski, Rosji, Republiki Południowej Afryki.

Reprezentacja Polski wystartowała  
w skromnym 8-osobowym składzie:   
Michalina Kunecka, Izabela Kowalczyk, 
Monika Wangryn, Paulina Wangryn, 
Grzegorz Majerski, Hubert Komorowski, 

Andrzej Teklak, Paweł Wangryn, trener  
– Mariusz Wangryn. Międzynarodową 
Federację Ringo, która ma siedzibę w Pol-
sce reprezentowali: prezydent Między-
narodowej Federacji Ringo prof. dr hab.,  
dr h.c. Włodzimierz Starosta i wice-
prezydent MFR. prof. dr hab. Antoni 
Stasch.

W pierwszym dniu mistrzostw roz-
grywanych w Kompleksie Przygotowań 
Olimpijskich ringowcy rywalizowali  
w grach pojedynczych. Bardzo dobrze 
zaprezentowała się nasza reprezentacja, 
plasując się na czołowych miejscach.

Gry pojedyncze kobiet: 1. M. Kunec-
ka, 2. M. Wangryn, 3. P. Wangryn

Gry pojedyncze mężczyzn: 1. P. Chu- 
duk (Białoruś), 2. P. Wangryn, 3. A. Teklak

Drugiego dnia rozgrywano gry dwój-
kowe kobiet i mężczyzn oraz miksty. Na-
sza reprezentacja zaliczyła kolejny udany 
występ, zwyciężając w grach deblowych 
kobiet (P. Wangryn i M. Wangryn) oraz  
w mikstach (M. Kunecka i G. Majerski), na-
tomiast w grach deblowych mężczyzn za-
jęliśmy 2. miejsce (A. Teklak, G. Majerski).

Trzeciego dnia rywalizacja toczyła się 
w turnieju drużynowym. Do rozgrywek  

o tytuł Drużynowego Mistrza Świata przy-
stąpiło 5 drużyn: Białoruś, Indie, Niemcy, 
Polska i Republika Południowej Afryki. 
Po całodniowych zmaganiach, zaciętych 
i pasjonujących pojedynkach zwyciężyli 
gospodarze – drużyna Białorusi przed 
Polską, na trzecim miejscu uplasowała się 
drużyna Indii, na czwartym ekipa Nie-
miec, na piątym RPA. Drugie miejsce na-
szej reprezentacji należy uznać za sukces, 
ponieważ walczyła w składzie 8-osobo-
wym, bez możliwości zmiany zawodni-
ka w przypadku zmęczenia, w zestawie-
niu z 35-osobową drużyną Białorusi  
u 24-osobową drużyną Niemiec.

VI Mistrzostwa Świata w Ringo, dosko-
nale przygotowane oraz przeprowadzone 
przez Białoruską Federację Ringo, należy 
uznać za udane dla naszych reprezentan-
tów. Reasumując, wywalczyliśmy trzy zło-
te medale: w singlach kobiet – Michalina  
Kunecka, w deblu kobiet – Monika i Paulina 
Wangryn i w mikstach – Michalina Kunec-
ka i Grzegorz Majerski. Dwa srebrne meda-
le: w singlach kobiet – Monika Wangryn,  
w singlach mężczyzn – Paweł Wangryn 
oraz w turnieju drużynowym. Trzy brą-
zowe medale: w singlach kobiet – Paulina 
Wangryn, w singlach mężczyzn – Andrzej 
Teklak oraz w deblu kobiet – Michalina Ku-
necka i Izabela Kowalczyk.

Gratulujemy wszystkim naszym ringow-
com udanego startu i dziękujemy za prezen-
towanie polskiego ringo w obchodach Dnia 
Polskiego w Mińsku 5 sierpnia 2018 r.

Dzień Polski w Mińsku
Przez całą niedzielę 5 sierpnia w centrum 
stolicy Białorusi panował polski klimat: 
można było skosztować dań polskiej 
kuchni, kupić polskie książki, słuchać 
polskiego jazzu i  grać w polskie ringo. 
Liczne przygotowane imprezy miały po-
kazać i promować nasz kraj.

Celem Dnia Polski było zapoznanie 
mieszkańców białoruskiej stolicy z kulturą 
i naszymi tradycjami. Imprezę poświęconą 
100-leciu odzyskania przez Polskę niepod-
ległości przygotowały wspólnie władze 
Mińska oraz polscy dyplomaci z Amba-

sady RP i Instytutu Polskiego w Mińsku,  
a ringowcy polscy i białoruscy walnie 
przyczynili się do uświetnienia imprezy 
głównej przed stołecznym ratuszem.

Odbyła się prezentacja gry w ringo,  
a następnie kółkiem ringo rzucali licznie 
przybyli na festyn mińszczanie. Boisko 
do gry w ringo zostało zaaranżowane na 
sztucznej trawie, tuż przy scenie obok 
stołecznego ratusza. Zaraz po otwarciu 
festynu na boisku pojawili się ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej na Białoru-
si Artur Michalski z merem Mińska  
i wspólnie rzucali kółkiem ringo.

5 sierpnia 2018 r. podczas obcho-
dów Dnia Polski w Mińsku, zorganizo-
wanym dla uczczenia 100-lecia niepod-
ległości Polski, na scenie w Centrum 
miasta przemawiał prezydent Mię-
dzynarodowej Federacji Ringo – prof.  
dr hab., dr h.c. Włodzimierz Starosta

46. Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Ringo
W zawodach 30 czerwca w Jedliczu 
wystartowała czołówka polskich  
i zagranicznych ringowców z Biało-
rusi, Litwy i Niemiec, którzy rywa-
lizowali o mistrzowskie tytuły w 13 
indywidualnych kategoriach wieko-
wych oraz 6 kategoriach deblowych.

Jedlicze przywitało ringowców 
chłodem, pochmurną i wietrzną pogo-
dą. Niesprzyjające warunki pogodowe 
nie przeszkodziły jednak w  sportowej 
rywalizacji. Bardzo dobrze przygoto-
wana trawiasta płyta stadionu umoż-
liwiała grę na wysokim poziomie 
technicznym i taktycznym. Oprócz  
rywalizacji indywidualnej oraz deblo-
wej prowadzona była również punk-
tacja zespołowa, w której zwyciężyli 
gospodarze – zawodnicy MUKS 
„Podkarpacie” Jedlicze przed zawod-
nikami UKS Goszczyn i Białorusią.

Organizatorami mistrzostw byli: 
Polskie Towarzystwo Ringo, MUKS 
„Podkarpacie” Jedlicze. Patronat spra-
wowało  Ministerstwo Sportu i Tu- 
rystyki, a współorganizatorami byli: 

Gmina Jedlicze, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu, 
Starostwo Powiatowe w Krośnie, Wo-
jewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, 
Szkoła Podstawowa w Jedliczu, KS „Nafta 
Splast” Jedlicze, Justyna i Maciej Zaremba 
– właściciele kwiaciarni „Floris”.

W uroczystości otwarcia mistrzostw 
uczestniczyli: Krystyna Anioł-Strzy-
żewska – prezes Polskiego Towarzystwa 

RINGO – SPORT DLA KAŻDEGO
Polskie RINGO w świecie czci NIEPODLEGŁĄ Polskę, a w Polsce zawiera pierwsze historyczne porozumienie

Dekoracja w grach drużynowych: 1. Białoruś, 2. Polska, 3. Indie

Pokaz gry dwójkowej. Gra ojciec z synem:  
Mariusz i Paweł Wangryn przeciwko deblowi z BiałorusiMistrzynie świata w ringo: 1. Michalina Kunecka,  

2. Monika Wangryn, 3. Paulina Wangryn 
VI Mistrzostwa Świata w Ringo – zwycięzcy par 
mieszanych: Michalina Kunecka i Grzegorz Majerski 
przed parami z Białorusi

 Mistrzowie świata w ringo: 1. Pawel Czuduk 
(BL), 2. Paweł Wangryn, 3. Andrzej Teklak

Na tle ściany z ogromnym napisem DZIEŃ POLSKI  
w języku białoruskim przemawiał prezydent  

Międzynarodowej Federacji Ringo  
– prof. dr hab., dr h.c. Włodzimierz Starosta
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Ringo, Włodzimierz Starosta – prezes 
Międzynarodowej Federacji Ringo, An-
toni Stasch i Mariusz Wangryn – wice-
prezesi Polskiego Towarzystwa Ringo, Jo-
anna Bril – radna Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, członek komisji eduka-
cji sportu i kultury fizycznej oraz rozwo-
ju regionalnego, Jan Juszczak – starosta 
Powiatu Krośnieńskiego.
n Zwycięzcy kategorii:
Żak: Tuleja Michał – MUKS Podkarpacie 
Jedlicze
Żaczki: Zawadzka Maja – UKS Goszczyn
Młodzik: Grzelak Dawid – KS Olimpia Miłki
Młodziczki: Szporko Anna – KS Olimpia 
Miłki
Kadetka: Wewiórska Aleksandra – MUKS 
Podkarpacie Jedlicze
Kadet: Szporko Bartłomiej – KS Olimpia 
Miłki
Junior: Mruk Dawid – UKS Goszczyn
Juniorka: Gładysz Katarzyna – MUKS 
Podkarpacie Jedlicze
Otwarta mężczyzn: Pavel Chuduk – Białoruś
Otwarta kobiet: Ina Vilchynskaya – Białoruś
Senior: Gil Marek – KS Olimpia Miłki
Weteranka: Cyrzan Beata – Słupsk
Weteran 2: Osak Andrzej – Słupsk

Dwójki chłopców do 13 lat: Piatikonis 
Deiwid, Stankiewiczus Nikolas – TG So-
kół Litwa
Dwójki dziewcząt do 13 lat: Szporko Anna, 
Jenczyk Aleksandra – UKS Olimpia Miłki 
Dwójki chłopców do 16 lat: Artsiom Spi-
rydovich, Rusak Artyom – Białoruś
Dwójki dziewcząt do 16 lat: Burkun Kry-
stina, Mazol Darya – Białoruś
Dwójki mężczyzn: Trawczyński Domi-
nik, Godlewski Cezary – UKS, WTR 
n Punktacja drużynowa
1. MUKS Podkarpacie Jedlicze – 181 pkt.
2. UKS Goszczyn – 132 pkt.
3. Białoruś – 116 pkt.
4. Kurpiowskie Towarzystwo Ringo – 112 pkt.
5. KS Olimpia Miłki – 89 pkt.
6. Warszawskie Towarzystwo Ringo – 62 pkt.
7. TG Sokół Litwa – 51 pkt.
8. PKS Jadwiga Kraków – 35 pkt.
9. UKS Mogielnica – 28 pkt.
10. Legnica – 18 pkt.
11. UKS Arka Umieszcz – 16 pkt.
12. Bartoszyce – 11 pkt.
13. Słupsk – 9 pkt.
14. Niemcy – 2 pkt.
15. Krasne – 1 pkt.

XVII Memoriał 
im. Włodzimierza 
Strzyżewskiego  
w Ringo
8 września 2018 r. 
na stadionie GKS 
„Świt” w Warszawie 
rozegrano XVII Me-
moriał im. Włodzi-
mierza Strzyżewskiego 

w Ringo. Turniej rozgrywano w 12 katego-
riach wiekowych, w grach indywidualnych, 
trójkach mieszanych dziewcząt i chłopców 
do lat 13 oraz dwójkach do lat 16 i dwójkach 
mieszanych w kategorii otwartej. Słoneczna 
pogoda sprzyjała sportowym zmaganiom.

Tradycyjnie memoriał rozpoczęto od 
złożenia wiązanki kwiatów na grobie nie-
zapomnianego w naszych sercach twórcy 
ringo Włodzimierza Strzyżewskiego,  
z wykształcenia – ekonomisty (mgr Szko-
ły Głównej Planowania i Statystyki),  
z zawodu – dziennikarza, z zamiłowania  
– sportowca: szermierza, zawodnika kadry 
Polski przez kolejne 17 lat, twórcy RINGO 
– jedynej istotnie polskiej gry sportowej 
DLA KAŻDEGO.

Zawody zgromadziły czołówkę za-
wodników ringo z Polski, Białorusi i Li-
twy. Licznie stawili się najstarsi ringowcy, 
wielu z nich przekroczyło już 80 lat, a na 
boiskach prezentowali znakomitą formę  
i radość z życia.

XVII Mistrzostwa Polski Lekarzy  
i innych Profesji Ochrony Zdrowia
Jednocześnie z rozgrywkami memoriało-
wymi na tym samym obiekcie odbywały 
się zawody lekarzy, pielęgniarek, farma-
ceutów, psychologów klinicznych. Zawo-
dy były sponsorowane przez Okręgową 
Izbę Lekarską w Warszawie, Naczelną Izbę 
Lekarską oraz Polskie Towarzystwo Ringo.

Rozegrano w grupach wieku, płci  
i profesji 7 kategorii, w tym 4 gry pojedyn-
cze (2 w kategorii kobiet i 2 w kategorii 
mężczyzn) oraz 3 gry dwójkowe (dwójki 
mężczyzn, dwójki kobiet i dwójki miesza-

ne). Na podium stawało 30 najwytrwal-
szych zawodników, w tej liczbie – niektó-
rzy dwukrotnie, ponieważ dopuszcza się 
start w grach pojedynczych i podwójnych. 
Zgłoszonych zostało 34 zawodników, nie-
stety, niektórzy ze względu na zbyt uciąż-
liwe warunki atmosferyczne lub przewle-
kłe dolegliwości chorobowe zrezygnowali  
z uczestniczenia we wszystkich grach.

Medaliści gier pojedynczych
Kobiety – kategoria seniorki: 1. Mic-

kiewicz-Makuch Martyna, 2. Kwiecińska-
-Bożek Lidia, 3. Guzowska Halina. Kate-
goria super-seniorki: 1. Anioł-Strzyżewska  
Krystyna, 2. Bobryk Helena, 3. Szczypa-
czewska Maria. Mężczyźni – kategoria  
senior: 1. Warecki Marek, 2. Siejko Janusz,  
3. Makuch Krzysztof. Kategoria super-se-
nior: 1. Osak Andrzej, 2. Kolanowski Wła-
dysław, 3. Krakowiak Józef .

Gry drużynowe – zwycięzcy – dwój-
ki kobiet: Anioł-Strzyżewska Krystyna 
i Guzowska Halina, dwójki mężczyzn: 
Makuch Krzysztof i Osak Andrzej. Dwój-
ki Mieszane: Anioł-Strzyżewska Krysty-
na i Siejko Janusz Adam.

Zawodnicy reprezentowali cztery 
Okręgowe Izby Lekarskie. W punktacji 
medalowej łącznej zwyciężyli reprezen-
tanci OIL z Warszawy (44 pkt.) przed OIL 

Zachodnio-Pomorską i Śląską (po 6 pkt.) 
i Dolnośląską (4 pkt.).

Medale ufundowane przez NIL, za-
wieszone na biało-czerwonych wstążkach 
zaznaczyły rangę tego polskiego sportu  
i wywarły pozytywne wrażenie, zwłaszcza 
na obcokrajowcach.

Porozumienie PTR
Pierwsze w 60-letniej historii ringo po-
rozumienie o współpracy Polskiego To-
warzystwa Ringo na 100-lecie niepodle-
głości Polski

Ceremonia została perfekcyjnie przy-
gotowana przez Antoniego Barę. Okazją 
było otwarcie nowego obiektu sportowego 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Suchorabie, w Gminie Nie-
połomice 28 września 2018 r.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokona-
li: prezes PTR dr n. med. Krystyna Anioł- 
-Strzyżewska, burmistrz Miasta i Gminy 
Niepołomice mgr inż. Roman Ptak oraz 
najmłodszy uczeń Szkoły Podstawowej  
w Suchorabie. Obecni byli wszyscy dyrek-
torzy 28 gminnych szkół, przedstawiciele 
władz gminy, sponsorzy, rodzice i dzieci 
reprezentujące swoje szkoły.

Dokonano uroczystego podpisania 
porozumienia na tartanie nowego boiska, 

a zawodnicy z Krakowa, Goszczyna oraz 
Słupska wykonali pokaz gry pojedynczej 
i podwójnej. Uczniowie szkoły, ubrani na 
biało-czerwono, zaprezentowali porywa-
jący układ taneczny, wykonany do melodii 
zespołu „2+1” i słów Wojciecha Młynar-
skiego „W ringo graj ze mną”. Ta melodia 
jest symbolicznym „hymnem” ringo.

Wypracowywane przez ostatni rok 
porozumienie dotyczyło przygotowania  
i wdrożenia w życie projektu związanego 
z popularyzacją jedynej polskiej dyscy-
pliny sportowej dla każdego znanej na 
wszystkich kontynentach. Projekt dotyczy 
nauczania ringo w zakresie dla wszystkich 
(od przedszkola – do seniora), wprowa-
dzenia rozgrywek szkolnych na zasadach 
ligowych oraz teoretycznego i praktycz-
nego przygotowania nauczycieli do pro-
wadzenia zajęć sportowych ogólnorozwo-
jowych, ukierunkowanych na sprawność 
wymaganą podczas gry w ringo, naukę 
techniki i taktyki gry dla różnych grup 
wiekowych w ramach kursów. Pierwszy 
kurs dla nauczycieli wychowania fizyczne-
go odbył się dwa dni po otwarciu obiek-
tu w Suchorabie, co stanowiło wdrożenie  
w życie treści porozumienia.

n  KRYSTYNA ANIOŁ-STRZYŻEWSKA

Prezes PTR przekazuje zebranym  
zarys historii ringo w trakcie 
ceremonii otwarcia nowego obiektu 
sportowego.  W tle widoczne  
dziewczęta w biało-czerwonych 
strojach, które wykonały brawurowo 
układ taneczny do melodii zespołu 
„2+1” i słów Wojciecha Młynarskiego 
„W Ringo graj ze mną”

Pokaz gry w ringo 
w wykonaniu  
zawodników  
z Krakowa  
i Goszczyna

Uroczyste podpisywanie 
porozumienia

Wymiana podpisanych 
dokumentów

Zwyciężczynie kategorii otwartej kobiet:  
1. Michalina Kunecka, 2. Paulina Staszewska,  
3. Paulina Wangryn – w towarzystwie prezes 
PTR Krystyny Anioł-Strzyżewskiej, Honorowego 
Prezesa Litewskiej Federacji Ringo Michała  
Sienkiewicza i maskotki – koguta Dolnośląskiej 
Akademii Ringo z Kryniczna

Dekoracja zwycięskich dwójek chłopców do lat 13. 
Na najwyższym podium Litwini, reprezentanci  

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
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Rok 2018 dla wielu organizacji pozarzą-
dowych stał się sporym wyzwaniem. 

Jak w projektach swoich działań programo-
wych uwzględnić najważniejsze w naszym 
kraju historyczne wydarzenie – 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości?

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 
w Gnieźnie ten wychowawczy aspekt reali-
zowało w różnych formach, uwzględniając 
wszystkie grupy społeczne. Najwięcej uwa-
gi poświęcono zadaniom adresowanym do 
dzieci i młodzieży.

Konkurs wiedzy
W zorganizowanej 23. edycji Konkursu 

Wiedzy „Gmina Niechanowo – historia  
i współczesność” tematami wiodącymi 
były: powstanie wielkopolskie, setna rocz-
nica odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści oraz bohaterowie tych wydarzeń z tere-
nu „różanej” gminy.

W eliminacjach szkolnych uczestniczy-
ło 179 uczniów, a w półfinale 84. Do finału 

gminnego, który odbył się 22 maja 2018 r. 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Jarząbkowie, zakwalifikowało się 12 osób 
w 4 grupach wiekowych. Każdy z uczest-
ników finału przygotował pracę plastyczną 
lub prezentację multimedialną dotyczącą 
symboli narodowych, herbu Niechanowa, 
miejsc pamięci narodowej położonych 
na terenie gminy, powstania wielkopol-
skiego, lokalnych bohaterów walczących  
o niepodległość Polski oraz Adama Borysa 
– syna Ziemi Niechanowskiej. Dodatkowo 
po prezentacjach każdy uczestnik odpo-
wiadał na 4 pytania szczegółowe. Zmaga-
nia finałowe uświetniły występy uczniów 
SP Jarząbkowo oraz dzieci z przedszkola. 
Finaliści oprócz bogatych nagród otrzy-
mali książkę Bożeny Szymanowskiej „Bo-
haterowie niechanowskiej gminy walczący  
o niepodległość Polski w latach 1830–1921”.

n Klasyfikacja końcowa konkursu
Klasy I: I miejsce – Natalia Majewska,  
II miejsce – Mateusz Kozanecki, III miej-
sce – Ewa Makowska. Klasy II – III:  
I miejsce – Oliwia Skibińska, II miejsce  
– Dominik Bączyk, III miejsce – Filip Ant-
kowiak. Klasy IV – VI: I miejsce – Zuzan-
na Konieczka, II miejsce – Julia Marciniak,  
III miejsce – Mikołaj Bagrowski. Klasy VII 
i gimnazjalne: I miejsce – Szymon Chmiel, 
II miejsce – Konrad Zybała, III miejsce  
– Łukasz Krawczyk.

Nagrodę specjalną dla najlepszego 
uczestnika konkursu z Ośrodka Szko-
lenia i Wychowania OHP w Niecha-
nowie otrzymał Filip Przybyliński.

Sport Uśmiech Zabawa 2018
W akcji letniego wypoczynku na 
półkoloniach „Sport Uśmiech Za-
bawa 2018”, w której uczestniczyło 
450 dzieci i młodzieży z gmin 
Niechanowo, Witkowo, Gołańcz 
i z miasta Gniezna tematyka histo-

rycznego wydarzenia – 100 lat niepodle-
głości – została wpisana w realizację pro-
gramu sportowego. Choć głównym celem 
półkolonijnej inicjatywy była promocja 
zdrowego życia, aktywnego trybu spędza-
nia czasu wolnego w miejscu zamieszkania 
– jako alternatywa dla różnych uzależnień, 
każda grupa miała okazję skorzystać z wie-
lu atrakcji w Gnieźnie i najbliższej okolicy.

Zgodnie z programem uczestnicy wzię-
li udział w warsztatach majsterkowych 
w Castoramie, warsztatach w Muzeum 
Początków Państwa Polskiego, warszta-
tach mydlarskich w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej, zajęciach taneczno-
-ruchowych Studia Tańca i Ruchu „Eufo-
ria” oraz Studia Tańca „Passion of Dance”,  
w zajęciach na kręgielni NEST, zwiedzaniu 
Muzeum Zabytków Kultury Technicz-
nej w Gnieźnie, w grach i zabawach na 
otwartym basenie we Wrześni, warsztatach 
historycznych w Grodzie Pobiedziska, wy-
cieczkach do Rodzinnego Parku Rozrywki 
Zaurolandi i do Centrum Bezpieczeństwa 
Skoda Auto Lab w Poznaniu, w piknikach 
edukacyjno-rekreacyjnych z alpakami  
w gospodarstwie „Nasza Zagroda”, impre-
zie kulturalnej Kids Academy – animacje 
cyrkowe z Wrześni. Odwiedzili też redak-
cje Radia Gniezno oraz Przemiany na Szla-
ku Piastowskim, Urząd Miejski w Gnieźnie 
i Państwową Straż Pożarną.

W gminie Witkowo półkolonie re-
alizowano w Mielżynie, Witkowie, 
Małachowie i Ruchocinku. Najciekaw-
sze atrakcje programowe objęły m.in.: 
Centrum Kultury w Witkowie, wyjazdy 
na basen do Wrześni czy na halę spor-
tową Szkoły Podstawowej im. Borysa 
w Witkowie, spotkania z animatora-
mi zabaw cyrkowych Kids Academy  
z Wrześni, na spartakiadę półkolonii, 
spotkania z leśnikiem, wyjazd do Ro-
dzinnego Parku Rozrywki Zaurolandii 
w Rogowie, warsztaty z alpakami w Pio-

trowicach oraz zajęcia w zakresie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i ochrony 
przeciwpożarowej.

Regionalna Spartakiada Półkolonii 
„Sport Uśmiech Zabawa” w Niechano-
wie była miejscem wspólnego spotka-
nia wszystkich półkolonijnych placó-
wek. Uczestnicy bawiąc się, rywalizowali  
w licznych konkurencjach rekreacyjno-
-sportowych oraz w międzygminnym 
turnieju piłki nożnej. Zorganizowane pół-
kolonie zrealizowane zostały we współ-
pracy i przy dużym wsparciu finansowym 
samorządu miasta Gniezna, gminy Wit-
kowa Niechanowo i Gołańcz. W grudniu 
dla 2000 dzieci i młodzieży zorganizowane 
zostaną imprezy „Sportowo i świątecznie”.

W programach wszystkich imprez 
oprócz zmagań sportowo-rekreacyjnych 
nie zabrakło elementów odnoszących się 
do historycznych wydarzeń sprzed 100 lat, 
szczególnie powstania wielkopolskiego 
1918–1919 oraz symboli narodowych.

Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych
Kolejne działania adresowane były do osób 
z niepełnosprawnościami. W październiku 
2018 r. w hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Borysa w Witkowie odbyła 
się XXII Regionalna Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych. Jej celem była m.in. 
popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji, 
wyrabianie nawyku aktywnego uczestnic-
twa w różnych formach współzawodnic-
twa indywidualnego i zespołowego oraz 
integracja środowiskowa. Łącznie w tur-
nieju udział wzięło 220 uczestników.

Gościnne Witkowo odwiedziło 11 pla-
cówek: Warsztaty Terapii Zajęciowej Gnie-
zno, Grodzisk Wlkp., Jarocin, Wiardunki, 
Toruń, Bielice, Zespół Placówek Oświato-
wych „Nasz Dom” w Gębicach, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  
w Gnieźnie, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy „Jutrzenka” Pietrzyków, ŚDS „Dom 
Tęcza” w Gnieźnie, Specjalny Ośrodek Wy-
chowawczy im. św. Ludwiki w Poznaniu.

Podczas imprezy przeprowadzono  
6 konkurencji rekreacyjno-sportowych: 

rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską, 
rzut kośćmi, bieg na 40 metrów, skok  
w dal, ringo, sztafeta, przeciąganie liny, rzut 
woreczkami do kosza przez wózkowiczów.
n Klasyfikacja generalna
1.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy Nr 2 (Gniezno)
2.  Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Dom Tęcza” (Gniezno)
3.  Specjalny Ośrodek Wychowawczy 

(Poznań)
4.  Warsztat Terapii Zajęciowej (Wiar-

dunki)
5.  Zespół Placówek Oświatowych „Nasz 

Dom” (Gębice)
6.  Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Jutrzenka” (Pietrzyków)

Spartakiada  
sportowo-rekreacyjna
W XXIII Integracyjnej Spartakiady 
Sportowo-Rekreacyjnej z okazji Świa-
towego Dnia Inwalidy udział wzięło 
ponad 180 osób reprezentujących takie 
stowarzyszenia i placówki, jak: Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Gnieźnie i Kłecku, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełno-
sprawnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 
Stowarzyszenie MAKI – Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Dom Tęcza”, Specjal-
ny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczę-
cia NMP, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy Nr 2, Stowarzyszenie „Potra-
fimy” oraz w ramach integracji Miejskie 
Świetlice Socjoterapeutyczne i Świetlica 
Środowiskowa „Dzieci z Chmur.

W ramach spartakiady przeprowa-
dzono wiele konkurencji sportowo-rekre-
acyjnych, konkursów oraz loterie fantową. 
Biorąc pod uwagę dużą liczbę uczestników, 
różnorodność zaproponowanych przez 
SMW działań (w których każdy znalazł coś 
dla siebie) spartakiadę zaliczamy do bardzo 
udanych.

Nie zapominamy o seniorach
W XII Regionalnym Festynie Sporto-
wo-Rekreacyjnym dla Seniorów „Sport 

receptą na zdrowie” udział wzięło 340 
osób z Gniezna, Kiszkowa, Kłecka, Trze-
meszna, Witkowa, Czerniejewa, Zdziecho-
wy i Modliszewka. Uczestnicy zmagali się  
w indywidualnych konkurencjach sporto-
wo-rekreacyjnych, takich jak: rzut ringo, 
rzuty woreczkami do kosza, rzut lotką, 
strzał piłką do minibramki i rzucanie kost-
ką. Znalazło się również miejsce na quizy 
z: wiedzy o sporcie, organizacjach pozarzą-
dowych i wydarzeniach historycznych.

Zwycięskie drużyny otrzymały oko-
licznościowe puchary, a wszystkie dru-
żyny dyplomy uczestnictwa. Impreza 
zrealizowana została w ramach projektu 
dofinansowanego z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki w Warszawie. Podczas otwarcia 
imprezy najstarszy senior, Henryk Grzy-
wacz i seniorka Rozalia Wolarz otrzymali 
upominki ufundowane przez europosłan-
kę Krystynę Łybacką.
W całym kraju, na szczeblu wsi, gminy, 
powiatu i województwa odbywały się setki 
imprez sportowych, rekreacyjnych i tury-
stycznych związanych bezpośrednio lub 
pośrednio ze 100-leciem niepodległości 
Polski. Stowarzyszenie Młodych Wielko-
polan ma też w tym swój udział.

n  SMW

ROK 2018 Z PERSPEKTYWY SMW
Nasze cykliczne działania z nutką patriotyzmu
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W ramach 25. festiwalu przepro-
wadzono Finały Ogólnopolskich 

Igrzysk Dzieci dla dziewcząt i chłopców 
klas VI oraz młodszych ze szkół podsta-
wowych, Finały Ogólnopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej dla dziewcząt  
i chłopców z klas II i III gimnazjów oraz 
klas VII ze szkół podstawowych, Finał 
Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych 
„Ogólnopolska Licealiada” dla dziewcząt 
i chłopców ze szkół ponadgimnazjal-
nych.

W festiwalu udział wzięło 85 zespołów 
– 1260 uczestników z 14 województw. 
Rozegrano 214 meczów, wybrano najlep-
szych strzelców, najlepszych zawodników 
oraz najlepszych bramkarzy w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych.

Głównym organizatorem festiwalu 
był Elbląski Szkolny Związek Sportowy 
przy wsparciu finansowym Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, prezydenta miasta 
Elbląg Witolda Wróblewskiego, staro-
sty elbląskiego Macieja Romanowskiego 
oraz Spółki Meblowej KAM z Milejewa.

Festiwal został przeprowadzony  
w 6 największych halach sportowych 
miasta Elbląg. Uczestnicy byli zakwatero-
wani i żywieni w 24 bursach, internatach, 
szkołach, hotelach, ośrodkach wcza-
sowych, schroniskach młodzieżowych 
miast Elbląga, Pasłęka i Sztutowa.

Podczas uroczystego zakończenia fe-
stiwalu puchary, medale, dyplomy oraz 
statuetki wręczali: Andrzej Budzelewski 
– kierownik Referatu Sportu w Departa-
mencie Edukacji i Sportu UM w Elblą-
gu oraz Janusz Pająk – przewodniczący  
Elbląskiego Szkolnego Związku Sporto-
wego. Wszystkie zespoły uczestniczące  
w festiwalu otrzymały dyplomy, a zawod-
nicy okolicznościowe koszulki.

Wyniki ogólnopolskich finałów

n  Igrzyska Dzieci – Szkoły Podstawo-
we, dziewczęta

1. SP Żabi Róg (warmińsko-mazurskie)
2. SP Nr 48 Gdynia (pomorskie)
3. SP Godkowo (warmińsko-mazurskie)

Najlepszy strzelec – Wiktoria Chamot 
(SP Żabi Róg)
Najlepszy zawodniczka – Katarzyna Sło-
ma (SP Nr 84 Gdynia)

Najlepszy bramkarz – Julia Truchniewska 
(SP Żabi Róg)

n  Igrzyska Dzieci – Szkoły Podstawo-
we, chłopcy

1. SP Nr 4 Sanok (podkarpackie)
2. SP Płoskinia (warmińsko-mazurskie)
3. SP Nr 1 Sanok (podkarpackie)

Najlepszy strzelec – Marcel Karnas (SP 
Nr 4 Sanok)
Najlepszy zawodnik – Krystian Lisowski 
(SP Nr 4 Sanok)
Najlepszy bramkarz – Dominik Maj-
chrzak (SP Kotlin)

n  Igrzyska Młodzieży Szkolnej – klasy 
gimnazjalne, dziewczęta + VII SP

1. Gimnazjum Nr 2 Nowy targ (małopolskie)
2. SP Nr 81 Gdańsk (pomorskie)
3. Gimnazjum Nr 4 Zielonka (mazowieckie)

Najlepszy strzelec – Barbara Rycharska 
(Gimnazjum Zielonka)
Najlepszy zawodnik – Dominika Buczek 
(Gimnazjum Nr 2 Nowy Targ)
Najlepszy bramkarz – Anna Zalewska (SP 
Nr 81 Gdańsk)

n  Igrzyska Młodzieży Szkolnej – klasy 
gimnazjalne, chłopcy + VII SP

1. Gimnazjum Zielonka (mazowieckie)
2. Gimnazjum Subkowy (pomorskie)
3. Gimnazjum Babimost (lubuskie)

Najlepszy strzelec – Bartosz Jochace 
(Gimnazjum Zielonka)
Najlepszy zawodnik – Nikodem Gawroń-
ski (Gimnazjum Babimost)
Najlepszy bramkarz – Dawid Jażdżewski 
(Gimnazjum Subkowy)

n  Licealiada – Szkoły Ponadgimna-
zjalne, dziewczęta

1. ZSE Nowy Targ (małopolskie)
2. ZSA Nr 1 Zbąszyń (lubuskie)
3. III LO Rzeszów (podkarpackie)

Najlepszy strzelec – Natalia Micek (III LO 
Rzeszów)

Najlepszy zawodnik – Wiktoria Gajewska 
(ZSE Nowy Targ)
Najlepszy bramkarz – Daria Małycha (ZS 
Nr 1 Zbąszyń)

n  Licealiada – Szkoły Ponadgimna-
zjalne, chłopcy

1. II LO Sanok (podkarpackie)
2. ZST i P Nowy Targ (małopolskie)
3. I LO Gorzów Wielkopolski (lubuskie)

Najlepszy strzelec – Bojko Wojciech  
(Gorzów Wielkopolski)
Najlepszy zawodnik – Maciej Witan  
(II LO Sanok)
Najlepszy bramkarz – Wojciech Komper-
da (ZST i P Nowy Targ)

n  JANUSZ PAJĄK
n  ZDJĘCIA Z ARCHIWUM  

ORGANIZATORA

XXV Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży  
o Puchar Bałtyku pod Patronatem Prezydenta Miasta Elbląga

TO IDZIE MŁODOŚĆ

Fot. Elbląski SZS
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łem Ewie i Rogerowi Żółtowskim, by  
w roku 1994 zorganizować I Festiwal 
Unihokeja w trzech kategoriach wieko-
wych, poszerzając go w celach szkolenio-
wych o udział drużyny zagranicznej.

Otrzymałem aprobatę i przystąpiłem 
do organizacji I Międzynarodowego Fe-
stiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży 
o Puchar Bałtyku w roku 1994. Wyko-
rzystując organizację w Elblągu meczu 
Europa – Azja w tenisie stołowym, na-
mówiłem firmy elbląskie, by zamieściły 
swoje reklamy na segmentach bandy, 
która ogradzała pole wokół stołów teni-
sowych. Takim sposobem pozyskałem 
pierwszą bandę do gry w unihokeja. Pań-
stwo Żółtowscy zapewnili zespół zagra-
niczny z najwyższej półki, czyli PIXBO 
Goteborg z reprezentantami Szwecji, 
dzięki czemu międzynarodowy festiwal 
doszedł do skutku.

n  Jeśli miałby pan porównać pierwszą  
i XXV edycję, to jak bardzo się zmie-
nił poziom organizacyjny i sportowy 
turnieju?
– Jest znaczna różnica pomiędzy 

organizacją pierwszej i XXV edycji.  
W pierwszym festiwalu wystąpiło 48 dru-
żyn (19 drużyn dzieci, 15 drużyn mło-
dzików, 12 drużyn seniorów). Graliśmy  
w trzech salach sportowych, drużyny były 
koedukacyjne (2 dziewczynki + 3 chłop-

ców), bramki 60x90 cm bez bramkarza.  
Z kolei w XXV edycji wystąpiło aż 85 
drużyn w sześciu kategoriach wiekowych, 
na duże bramki i z bramkarzem.

Festiwal przeprowadzony został  
w sześciu halach sportowych. Najwięk-
szym problemem okazało się zakwatero-
wanie tak dużej liczby uczestników. Baza 
noclegowa w cenie internackiej została na 
przestrzeni lat uszczuplona i część uczest-
ników musiało mieszkać poza Elblągiem.

n  Co roku do Elbląga w okolicach maja 
zjeżdża blisko 100 zespołów z całej 
Polski. Jak pan to robi, że wszystko 
jest zgrane i festiwale przebiegają  
pomyślnie?
– Cieszy mnie fakt, że zespoły tak 

licznie przybywają do Elbląga. Przygo-
towania do następnego festiwalu roz-
poczynamy zaraz po dokonaniu rozli-
czenia poprzedniego – z instytucjami, 
które przekazały środki na organizację. 
Ostatecznym impulsem do rozpoczęcia 
przygotowań jest zatwierdzenie propo-

nowanego w roku przyszłym terminu 
przez Zarząd Polskiego Związku Uniho-
keja i umieszczenie terminu w kalenda-
rzu imprez PZUnihokeja, a także decyzja  
o umieszczeniu w kalendarzu imprez 
podjęta przez Zarząd Główny SZS.

Następnie dokonujemy rezerwacji 
miejsc noclegowych, wyboru i rezerwa-
cji hal sportowych, doboru kierowników 
rozgrywek, opieki medycznej. Do Pol-
skiego Związku Unihokeja występuje-
my o obsadę sędziowską po otrzymaniu 
oficjalnych zgłoszeń od zespołów. Pozo-
staje nam wtedy wydanie komunikatów 

organizacyjnych i programu minutowe-
go rozgrywek. Jeżeli wszystkie działania 
zostaną ukończone w terminie, daje nam 

Wszystko zaczęło się w roku 1992 od telefonu z Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego…

...A potem pan Janusz Pająk zaczął zara-
żać kolejne szkoły miłością do unihokeja. 
Dziś najbardziej znany w Polsce festiwal 
unihokeja dla drużyn młodzieżowych ma 
już 25 lat. Z okazji tak pięknej rocznicy 
serdecznie zapraszamy do lektury nie-
zwykle ciekawego wywiadu z zasłużonym 
dla unihokeja w Polsce działaczem, który 
opowiada m.in. o tym, jak udało się spro-
wadzić do Polski reprezentantów Szwecji, 
kiedy zaczęto grać na duże bramki oraz 
jak obecnie wygląda organizacja festiwa-
lu w Elblągu.

n  Jakub Udziela: – W tym roku odbyła 
się XXV już edycja jednego z najbar-
dziej znanych w Polsce turniejów uni-
hokeja. 25 lat tradycji to szmat cza-
su. Pamięta pan początki festiwalu  
i skąd pomysł na jego organizację?

Janusz Pająk: – Moja przygoda  
z unihokejem rozpoczęła się w roku 1992.  
W maju zadzwonił do mnie Dariusz 
Abramuk – sekretarz w Zarządzie Głów-
nym Szkolnego Związku Sportowego  
w Warszawie z pytaniem, czy podjąłbym 
się promocji w Elblągu nowej dyscypli-
ny sportowej dla dzieci – unihokeja. Nie 
miałem pojęcia, na czym polega ta gra, 
ale poprosiłem o nadesłanie jej przepi-
sów. Po kilku dniach otrzymałem dwa 
komplety kijów do gry oraz piłeczki  
i bramki, które przekazałem Szkole Spor-
towej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 12  
w Elblągu.

Po kilku dniach udałem się 
do tych szkół, by sprawdzić, jak 
nową grę przyjęli ich uczniowie. 
Ku mojemu zdziwieniu, a także 
nauczycieli, nowa gra przyjęła 
się świetnie – wszyscy ucznio-
wie na zajęciach wychowania 
fizycznego chcieli grać tylko  
w unihokeja. Postanowiłem 
więc zakupić więcej sprzętu, 
który wręczyłem jako nagrody 
na zakończenie roku szkolnego 
najlepszym szkołom w woje-
wództwie elbląskim za wyniki 
osiągnięte we współzawodnic-
twie sportowym.

We wrześniu chciałem włączyć 
nową dyscyplinę do systemu współza-
wodnictwa szkół na nowy rok szkolny 
1992/1993, ale ze względu na małą liczbę 
chętnych szkół Zarząd Wojewódzki SZS 
nie zaakceptował tej propozycji. Widząc 
jednak coraz większe zainteresowanie grą 
w unihokeja, we współpracy z Zarządem 
Głównym SZS i promotorami unihokeja 
w Polsce – Ewą i Rogerem Żółtowskimi  
– zorganizowałem w październiku  
II Ogólnopolski Turniej, w którym udział 
wzięło 16 zespołów.

Jako gospodarz w 1993 r. XIX Ogól-
nopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
zaproponowałem Zarządowi Głównemu, 
by włączyć unihokej do programu igrzysk 
jako dyscyplinę obserwowaną. Otrzyma-
łem zgodę i 12–14.06.1993 r. rozegra-
ny został turniej pokazowy z udziałem  

16 drużyn z całego kraju. Widząc dalsze 
zainteresowanie unihokejem w szkołach 
podstawowych i szkołach średnich oraz 
w zespołach klubowych, zaproponowa-

25 LAT MINĘŁO...
czyli Festiwal Unihokeja  
w Elblągu

Jakub Pająk,  
przewodniczący Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego

Cieszy mnie fakt, że zespoły 
tak licznie przybywają  
do Elbląga

W moich działaniach 
wspiera mnie wielu 
młodych działaczy, takich 
jak: Marcin Zmiarowski 
z Żabiego Rogu, Ewa 
Murawska z Płoskini, Magda 
Kołacka z Elbląga, a także 
dyrektorzy placówek 
oświatowych z Elbląga  
i Pasłęka
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to gwarancję dobrego przeprowadzenia 
imprezy.

n  Co napędza pana do pracy jako or-
ganizatora? Robi pan to w końcu już  
25 lat. Nie brakuje motywacji?
– Prawdę mówiąc, to w roku bieżącym 

obchodzę 45-lecie pracy w sporcie szkol-
nym. Przez cały ten okres byłem obda-
rzany zaufaniem przez władze Szkolnego 
Związku Sportowego, który przydzielał 
naszemu związkowi sztandarowe impre-

zy finałowe największych imprez w kraju, 
takie jak: Ogólnopolskie Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej, Ogólnopolska Gimna-
zjada, Międzynarodowe Zloty Młodzie-
żowych Animatorów Sportu.

Unihokej jest dyscypliną, której pro-
mocją zająłem się od początku, w póź-
niejszym czasie pełniąc funkcję wicepre-
zesa ds. organizacyjnych oraz sekretarza 
w powstałej Polskiej Federacji Unihokeja, 
budując tym samym podwaliny nowej 
dyscypliny. To zobowiązuje.

Cieszy mnie fakt, że rokrocznie mogę 
uczestniczyć w święcie unihokeja oraz 
dawać możliwość integracji dzieci i mło-
dzieży z wielu szkół z kraju, jak i zagra-
nicy. Czasami powietrze schodzi, kiedy 
wycofują się sponsorzy, ale cieszę się,  
że w moich działaniach wspiera mnie 
wielu młodych działaczy, takich jak: Mar-
cin Zmiarowski z Żabiego Rogu, Ewa 
Murawska z Płoskini, Magda Kołacka 

z Elbląga, a także dyrektorzy placówek 
oświatowych z Elbląga i Pasłęka.

n  Czy wskazałby pan coś, co przez te  
25 lat organizacji festiwalu szczegól-
nie zapadło Panu w pamięć?
– Szczególnym momentem w organi-

zacji festiwalu był rok 2001. Rok wcze-
śniej rozmawiałem podczas festiwalu  
z trenerami zespołów szwedzkich. Prze-
konywali mnie, by zagrać następny fe-
stiwal z bramkarzem. Obawiałem się,  

że nasze zespoły 
mogą być nie-
przygotowane do 
tej zmiany. Ale 
po przeprowa-
dzonych konsul-
tacjach z wiodą-
cymi zespołami 
w kraju podjąłem 
decyzję, która 
zrewolucjonizo-
wała rozgrywki, 
dostosowując je 
do przepisów eu-
ropejskich.

n  Wracając jeszcze do teraźniejszości, 
jak ocenia pan tegoroczną edycję  
– zarówno pod kątem organizacyj-
nym, jak i sportowym?
– Jak już mówiłem, wcześniejsze pod-

jęcie działań organizacyjnych pozwoliło 
na przygotowanie rozgrywek festiwa-
lowych. Jeżeli chodzi o poziom sporto-
wy, to uważam, że poziom rozgrywek  
w obecnym festiwalu był wyższy niż  
w poprzednich. Problemem jest refor-
ma edukacji, szczególnie w połączeniu 
klas gimnazjalnych i siódmych klas szkół 
podstawowych, gdzie nie jest zachowana 
ciągłość szkolenia. Sądzę, że za dwa lata 
się to unormuje.

n  Jakie są plany na przyszłość? Jak będzie 
wyglądała XXVI edycja i kiedy rozpo-
czynają się przygotowania do niej?
– Chciałbym, by w przyszłym roku 

wystąpiło więcej zespołów, bo hal w El-

blągu do rozgrywania meczów nie bra-
kuje. Jedynym problemem jest zakwa-
terowanie większej liczby uczestników. 
Bardzo mi zależy, by zespoły dokonały 
terminowych zgłoszeń, co pozwoli na 
wcześniejsze rozeznanie się w możliwo-
ściach noclegowych.

Pozwoliłem sobie na zrobienie pre-
zentu zespołom uczestniczącym w tym 
roku w festiwalu. By ocalić od zapo-
mnienia wyniki reprezentacji szkolnych 
i klubowych, opracowałem „Zestawie-
nie wyników w latach 1994–2018”, które 
otrzymali już pocztą elektroniczną.

n  Czego panu życzyć, by festiwal z roku 
na rok rósł w siłę?
– Jestem już działaczem – tzw. „le-

śnym dziadkiem”, kończącym w tym roku 
63 lata. Czego trzeba mi życzyć, to przede 
wszystkim zdrowia i wytrwałości w dal-
szym działaniu.

n  Tego więc życzymy, dziękując za roz-
mowę.

Z naszej strony gratulujemy panu  
Januszowi Pająkowi tak wspaniałego do-
robku i okrągłej, 25. rocznicy powstania 
Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja 
Dzieci i Młodzieży w Elblągu, dziękując 
za tak znaczny wkład w rozwój unihokeja 
w Polsce.

n  JAKUB UDZIELA,  
POLSKI ZWIĄZEK UNIHOKEJA

Chciałbym, by w przyszłym 
roku wystąpiło więcej 
zespołów, bo hal  
w Elblągu do rozgrywania 
meczów nie brakuje. 
Jedynym problemem jest 
zakwaterowanie większej 
liczby uczestników

W nawiązaniu do treści artykułu 
„Z aren sportów intelektualnych 

2017” w akapitach „Brydż 50+”, opubliko-
wanego w nr 1/2017 biuletynu „Sport dla 
wszystkich” podaję dodatkowe informacje 
o koncepcji organizowania przez TMGU 
spotkań – imprez brydżowych.

TMGU nie rywalizuje w organizacji tur-
niejów z Polskim Związkiem Brydża Spor-
towego (PZBS), który organizuje zawody 
wyczynowego brydża sportowego, a jego 
głównym celem jest wyłonienie reprezen-
tacji Polski na mistrzostwa Europy i świata 
w 14 konkurencjach par, teamów i drużyn 
w kategoriach wiekowych: junior młodszy, 
junior, junior starszy, open, mixt, kobiety, 
senior oraz organizowanie wyczynowych 
turniejów „Grand Prix” z opłatami starto-
wymi od zawodników i nagrodami pienięż-
nymi. W tych imprezach obowiązują m.in. 
rygorystyczne limity czasowe rozgrywania 
rozdań i niestety ograniczenia systemowe.

Ograniczenia stosowania systemów li-
cytacyjnych zostały przez władze Europej-
skiej Ligi Brydżowej i Światowej Federacji 
Brydża wprowadzone w mistrzostwach 
od 1990 r. i od 1992 r. także w Polsce, gdy 
polskie pary stosujące rewelacyjny polski 
wynalazek „Systemy Słabych Otwarć” za-
częły licznie odnosić medalowe sukcesy,  
a dotychczasowi autorzy klasycznych ksią-
żek o systemach licytacyjnych tracili czy-
telników na całym świecie. Żadna dyscy-
plina sportu oprócz zakazów dopingu nie 
wprowadza ograniczeń w usprawnianiu, 
rozwoju teorii i technik jej uprawiania. 
Czy np. szachistom przyjdzie do głowy, 
aby zakazać stosowania roszady czy ma-
newru poświęcenia hetmana, bo mogą 
tego nie zrozumieć, albo to jest za trudne 
dla niezaawansowanych?

Moim zdaniem, choć po 17 latach na-
cisków członków, PZBS zniósł ogranicze-
nia systemowe w imprezach lokalnych, 
klubowych to utrzymał je nadal w im-
prezach ogólnopolskich i Mistrzostwach 
Polski Par i Teamów (choć władze mię-
dzynarodowe tego nie nakazują), a to za-
przecza jednej z fundamentalnych zasad  
i wartości, że wolność w układaniu i 
stosowaniu własnych kon-
strukcji systemowych i kon- 
wencyjnych jest nieocenio-
ną wartością gry w brydża. 
Według mojej oceny – jako 
dyplomowanego (podyplo-
mowe specjalne 3-letnie 
studnia na AWF Gdańsk) 
licencjonowanego trenera 
brydża I klasy państwo-
wej oraz licencjonowane-
go sędziego brydżowego 
– ograniczenia systemowe 
w kwalifikowanym brydżu 
odbierają brydżowi sporto-
wemu rangę sportu wyczy-
nowego. Ale ad rem.

Klub brydżowy TMGU 
realizuje koncepcję, propo-
zycję dla brydżystów ama-
torów seniorów 50+, regu-
larnego uprawiania brydża 
porównawczego w celach in-
strumentalnych, tj. integracji 
społecznej, w tym między-
pokoleniowej i rodzinnej, 
prozdrowotnych – przeciw-
działających postępującemu 
z wiekiem otępieniu umysło-
wemu, w tym myślenia abs-
trakcyjnego, przeciwdziała-
niu „rozrywkom społecznie 

szkodliwym”, czyli piciu alkoholu, paleniu 
tytoniu, a także wielogodzinnego spędza-
niu czasu przed telewizorem.

TMGU proponuje ofertę aktywnej 
intelektualnej formy spędzania wolnego 
czasu w kontakcie z innymi ludźmi, gdzie 
liczy się uczestnictwo, przyjazne współ-
zawodnictwo, a nie brutalna rywalizacja  
o wynik, medale i nagrody pieniężne.

BRYDŻ PORÓWNAWCZY 
NIEWYCZYNOWY
Rok 2018 w Towarzystwie Miłośników Gier Umysłowych (TMGU)

Turniej brydżowy z okazji 100-lecia niepodległości brydża w hotelu Brystol. 
Najstarsza para (razem 174 lata) Fot. Tomasz Siwiec

Turniej brydżowy z okazji 100-lecia niepodległości brydża pod patronatem 
marszałka Adama Struzika w hotelu Brystol Fot. Tomasz Siwiec

Fot. Tomasz Siwiec
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Imprezy brydżowe TMGU są bez opłat 
startowych od uczestników i nagród pie-
niężnych. To umożliwia uczestnictwo 
mniej zamożnym, a także niweluje pato-
logie związane z nagrodami pieniężnymi, 
czyli mówiąc bez ogródek – oszustwa bry-
dżowe. Nie ma ograniczeń systemowych, 
starsze wiekiem pary grają sztucznymi 
systemami z początku XX w. Spotkania 
organizowane są często w godzinach po-
łudniowych.

Dlaczego 50+? Gdyż od tego wieku 
rozpoczynają się niestety nieodwracalne 
zmiany w komórkach mózgu i trzeba je 
opóźniać, a także wspomagać (nie tylko far-
makologicznie) proces przerzucania funk-
cji z obumarłych do zdrowych komórek.

Przyjazną atmosferę spotkań bry-
dżowych TMG zapewnia organizacyjnie 
poprzez ograniczenie liczby rozdań do 
maximum 26, wydłużenie limitów cza-
sowych rozgrywanych rozdań, przestrze-

ganie zasad kulturalnego zachowania się  
w czasie gry, a także estetyczną oprawę gry, 
np., zielone sukno na stolikach, właściwe 
oświetlenie, wentylacja, bezpłatna woda 
mineralna, instruktaże przed grą itp.

Spotkania brydżowe par rozgrywane są 
w logistycznym standardzie światowym, 
tzn. z użyciem elektronicznych, bezprze-
wodowych rejestratorów wyników rozdań 
(1 na każdym stoliku), kaset licytacyj-

nych dla każdego uczestnika, co niweluje 
przypadki niedosłyszenia i zapomnienia, 
maszyny cyfrowej do rozdawania kart, co 
skraca czas trwania spotkań. Używany jest 
serwer i specjalistyczne programy kom-
puterowe do rozdawania kart i obliczania 
na bieżąco wyników, a także szybka dru-
karka. W 1 minutę po skończeniu turnieju 
każdy uczestnik otrzymuje 3 wydruki: wy-
ników ogólnych, historii przebiegu swojej 
gry, diagramy rozegranych rozdań. Turniej 
może być na bieżąco śledzony w Interne-
cie, w którym przez 1 miesiąc są ogłaszane 
na stronach brydżowych ww. materiały. 
Działa Komisja Odwoławcza w sprawach 
merytorycznych (w brydżu wyczynowym 
takie komisje zlikwidowano, co jest anty-
demokratyczne i dopuszcza do kuriozal-
nych orzeczeń sędziów, często stronni-
czych, od których nie ma odwołania).

Zamiast nagród pieniężnych uczestnicy 
spotkań brydżowych TMGU otrzymują  

w klasyfikacjach długofalo-
wych puchary w 2 kategoriach 
open i dla brydżystów począt-
kujących, najstarszej pary, naj-
lepszej kobiety, a także dyplo-
my i nagrody książkowe.

Wymienione sprawy ge-
nerują koszty organizacyjno-
-eksploatacyjne takie jak, wy-
najem sal, stolików, krzeseł, 
zakup sukna, uzupełnianie 
kartek licytacyjnych, ulotek, 
użycie maszyny do rozda-
wania kart itp. (np. benzyna, 
pranie, druki, ubezpieczenie) 
oraz profesjonalnej obsługi 
sędziowskiej.

TMGU realizuje spotka-
nia brydżowe w sygnalizowanych wcze-
śniej celach prospołecznych i prozdrowot-
nych na zlecenie władz samorządowych, 
domów kultury, stara się o dotacje, uczest-
nicząc w konkursach o małe granty. Zaku-
piony raz sprzęt służy wielokrotnie.

„Pamiętajmy o seniorach” to hasło, 
dewiza nr 1/2017 biuletynu „Sport dla 
wszystkich” wydawanego przez Krajową 
Federację Sportu dla Wszystkich i dlatego, 

nie bez kozery, opisuję szczegółowo kon-
cepcję programową brydża niewyczyno-
wego, kuchnię organizacyjną i korzystają-
cych z imprez TMGU uczestników – licząc 
na pozyskanie przychylności decydentów 
samorządowych, rządowych, a także in-
nych donatorów.

W 2018 r. TMGU zorganizowało  
w Warszawie 34 brydżowe spotkania na 
zlecenie władz samorządowych dzielnic 
i województwa, cykliczne oraz okazjo-
nalne, np. dwa uroczyste turnieje z oka-
zji 100-lecia odzyskania Niepodległości 
Polski. Zainteresowanie jest bardzo duże, 
co powoduje, że trzeba przyjmować rezer-
wacje nieraz z dwutygodniowym wyprze-
dzeniem. Pojemność sal do gry – koszty 
ograniczają niestety uczestnictwo.

Jako mgr rehabilitacji leczniczej z II 
stopniem specjalizacji zwracam uprzejmie 
uwagę, że o ile zajęcia ruchowe dla senio-
rów są bardzo ważne, potrzebne i już po-
wszechnie realizowane, to nie mniej waż-
ne, a może nawet bardziej, są zaniedbane 
działania na rzecz utrzymania jak najdłu-
żej sprawności intelektualnej seniorów,  
o czym m.in. mówią dyrektywy Unii Euro-
pejskiej i programy Ministerstw: Zdrowia, 
Sportu i Turystyki, Polityki Społecznej na 
lata 2014–2021, a także programy i zada-
nia departamentów i wydziałów sportu  
i rekreacji samorządowych oraz państwo-
wych organów.

TMGU jako organizacja ogólnopolska 
z 25-letnim stażem działalności, współ-
pracująca z TKKF i Fundacją „Groteka” 
może na zlecenia organizować brydża 
porównawczego i inne gry planszowe 
(Szachy, Warcaby, Go, Otello) – spotkania, 
turnieje, prezentacje, kursy w całej Polsce. 
Mamy sprzęt, do wszystkich gier i wykwa-
lifikowane, profesjonalne kadry sędziów, 
trenerów i instruktorów.

Idea rozpowszechniania i wspierania 
gier i rozrywek umysłowych (w tym także 
szarad) nie tylko wśród młodzieży szkol-
nej, ale także wśród seniorów jest tego 
warta i korzystna społecznie.

n  ANDRZEJ ORŁOW,  
SEKRETARZ ZARZĄDU TMGU

I Mistrzostwa Polski  
Osób Niepełnosprawnych  
w warcaby 100-polowe  
kobiet i mężczyzn

Obchody 100-lecia Niepodległości Polski

Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, Fundacja „Gro-
teka” oraz Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zapra-
szają 9 grudnia 2018 r. (niedziela) od godz. 10.00 do Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Ochota 
(ul. Nowowiejska 37 b). Rozgrywki odbędą się w godzinach 
11.00–17.00. Patronat honorowy nad mistrzostwami objął  
Leszek Pętlicki – prezydent Międzynarodowego Komitetu 
Warcabowego Niepełnosprawnych, patronat medialny za-
pewni redakcja biuletynu „Sport dla wszystkich”.

Cel zawodów:
n   Obchody 100-lecia Niepodległości Polski
n   Propagowanie sportu warcabowego niepełnosprawnych  

i wyłonienie najlepszych zawodników z Polski
n    Możliwość współzawodnictwa oraz podniesienia umiejęt-

ności gry w warcaby
n    Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez spor-

tową rywalizację
n    Rozwój intelektualny i integracja środowiska

Liczba miejsc ograniczona do 50 osób (decyduje kolejność 
zgłoszenia). Zawodnicy będą rywalizować w kategoriach: inwa-
lidzi kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa, niesłyszący, 
niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawni intelektualnie.

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kon-
trolowanym na dystansie 7 rund, z tempem gry 20 min dla 
zawodnika na całkowite zakończenie partii. Za zajęcie pierw-
szych trzech miejsc w każdej kategorii dla pań i panów na 
uczestników czekają medale i nagrody rzeczowe, a dla wszyst-
kich – dyplomy uczestnictwa.

10–12 października 2018 r. w cze-
skiej Pradze odbyły się mistrzostwa 
świata w Othello. Na starcie tur-
nieju zameldowało się 86 zawod-
ników z ponad 30 krajów. Polskę 
reprezentowali: Dominik Nowak, 
Miłosz Cupiał oraz Paweł Pęcz-
kowski. Pierwsze dwa dni turnieju 
rozgrywane systemem szwajcar-
skim 13-rundowym z tempem 30 
min na zawodnika stanowiły eli-
minacje mające na celu wyłonienie 
czwórki finalistów. Trzeci dzień to 
finały rozgrywane do 2 zwycięstw przy maksymalnej liczbie 
3 partii. Polacy indywidualnie zajęli odpowiednio: Dominik 
Nowak 8., Miłosz Cupiał 18., a Paweł Pęczkowski 27. miej-
sce. Należy zaznaczyć, że Dominika od finałów dzielił przy-
słowiowy włos. Gdyby tylko nie zremisował chociaż jednej 
z dwóch partii z teoretycznie słabszymi rywalami... Wielka 
szkoda. Mimo braku sukcesu indywidualnego Polacy grali 
cały turniej na dobrym, równym poziomie, co zaowocowało 
III miejscem w klasyfikacji drużynowej.

Sensacją mistrzostw okazał się występ młodziutkiego repre-
zentanta Japonii Keisuke Fukuchi’ego. Młody Japończyk prze-
bojem przedarł się przez eliminacje, by w półfinale pokonać 
aktualnego mistrza i faworyta turnieju Yusuke Takanashi’ego. 
W finale zaś zwyciężył zawsze solidnego reprezentanta Tajlan-
dii Piyanata Aunchulee. I tak fenomenalny 11-latek Keisuke 
Fukuchi został najmłodszym mistrzem w historii. Miejmy na-
dzieję, że jego historia będzie stanowić inspirację dla młodych 
adeptów Othello w Polsce. n  BARTŁOMIEJ SURY

Brązowy medal drużyny na mistrzostwach świata  
w Othello w Pradze

Turniej brydżowy z okazji 100-lecia niepodległości brydża pod patronatem 
marszałka Adama Struzika w hotelu Brystol Fot. Tomasz Siwiec
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25–28 października 2018 r. na obiek-
tach sportowych COS Szczyrk roze-

grane zostały XLI Mistrzostwa Polski 
Energetyków w Piłce Siatkowej. W im-
prezie łącznie uczestniczyło 8 drużyn. 
Pierwszego dnia ok. godz. 20.00 odbyła 
się odprawa kierowników drużyn, pod-
czas której ustalono szczegółowy har-
monogram gier i inne kwestie organiza-
cyjne. Na spotkaniu obecny był dyrektor 
Biura Federacji Sportowej „Energetyk” 
– Łukasz Bigoszewski, przedstawiciel sę-
dziów – Jakub Moczek oraz kapitanowie 
i członkowie drużyn siatkarskich. Uczest-
nicy mistrzostw jak co roku otrzymali pa-
miątkową koszulkę od organizatora.

Mecze siatkarskie rozpoczęły się w pią-
tek 26.10.2018 r. o godz. 9.30 (mężczyźni) 
i 10.00 (kobiety) w sali B COS Szczyrk 
i były rozgrywane na trzech boiskach. 
Tego dnia zarówno drużyny męskie, jak  

i żeńskie rywalizowały w systemie „każdy 
z każdym”, ale panie ze względu na nie-
wielką liczbę drużyn grały mecz i rewanż 
do 3 wygranych setów. Wśród panów 
mecze rozgrywano do dwóch wygranych 
setów, w przypadku remisu 1:1 odbywał 
się tie break. Podczas odprawy kapitano-
wie drużyn męskich ustalili, że w sobotę 
27.10.2018 r. będą rozgrywane gry finało-
we na podstawie miejsc zajętych po roz-
grywkach „każdy z każdym”. Pierwszego 
dnia zawodów swoje pojedynki zakończy-
ły drużyny żeńskie – mistrzostwa wygrały 
zawodniczki Tauron Dystrybucja, które 
dwukrotnie (3:0 w setach) pokonały ekipę 
UPM Energetyka Service.

W sobotę od godziny 10.00 drużyny 
męskie równolegle na 3 boiskach dokoń-
czyły spotkania pierwszej fazy turnieju. 
Następnie został rozegrany mecz o V 
miejsce, w który ekipa Veolia Energia 

Łódź pewnie zwyciężyła w dwóch setach 
ekipę Elektrownia Kozienice. Bardziej 
zacięty przebieg miał mecz o III miejsce, 
w którym Energetyka Lubin po tie bre-
aku pokonała drużynę PGNIG Termika. 
Pewną ciekawostką jest fakt, że zarówno 
ekipa Veolia Energia Łódź, jak i ekipa 
Energetyka pokonały swoich przeciwni-
ków z fazy finałowej identycznym stosun-
kiem setów jak w fazie pierwszej.

W finale rozgrywanym na boisku 
centralnym spotkały się po raz kolejny  
w ostatnich latach drużyny Tauron Dys-
trybucja i Rafako. Pewną przewagę psy-
chologiczną przed tym meczem mieli 
zapewne gracze z Krakowa, gdyż we wcze-
śniej rozgrywanym tego dnia meczu po-
konali siatkarzy z Raciborza 2:1 w setach.  
W finale karta się odwróciła, gdyż ekipa  
Rafako udanie zrewanżowała się przeciw-
nikom z Tauron Dystrybucja, wygrywając 

z nimi w dwóch setach. Mimo różnicy 
dwóch setów na korzyść Raciborzan spo-
tkanie finałowe miało bardzo wyrównany 
przebieg – siatkarze z Krakowa zdobyli  
w przebiegu całego meczu 5 punktów 
mniej od przeciwników, przegrywając  
w pierwszej partii do 22, a w drugiej do 
23. Tym samym drużyna z Rafako zre-
wanżowała się ekipie Tauron Dystrybucja 
za przegraną w ubiegłorocznym finale.  
O tym, jak wyrównany jest poziom mię-
dzy tymi dwiema drużynami świadczy 
fakt, że w 2017 r. Tauron Dystrybucja wy-
grał co prawda w dwóch setach, ale różni-
cą… 4 punktów.

Zamknięcie mistrzostw odbyło się 
w sobotę w sali konferencyjnej Hotelu 
COS. W tym roku oficjalne zakończenie 

turnieju było wyjątkowe, gdyż zbiegło się  
w czasie z uroczystością Jubileuszu  
60-lecia Federacji Sportowej „Energe-
tyk”. Oprócz uczestników mistrzostw  
w obchodach jubileuszu uczestniczyli 
przedstawiciele zarządu, komisji rewizyj-
nej, a także organizacji stowarzyszonych 
oraz w charakterze gości honorowych: 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki – Jan Widera, wice-
wojewoda śląski – Jan Chrząszcz, prezes 
Klubu Zaksa Kędzierzyn-Koźle – Se-
bastian Świderski, wiceprezes zarządu 
głównego Polskiego Związku Wędkar-
skiego – Mirosław Iwański, a także  
dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu  
– Andrzej Jastrzębski.

Ceremonię prowadził Łukasz Bigo-
szewski. Gala została oficjalnie rozpoczęta 
„Hymnem Energetyków”. Następnie prezes 
zarządu Federacji Sportowej „Energetyk” 
– Marek Gralec przywitał wszystkich gości, 

a następnie wygłosił referat okolicznościo-
wy. Kolejnym etapem uroczystości było 
wręczenie odznak ministerialnych (MSiT 
oraz Ministerstwa Energii). Wyróżnionym 
osobom odznaczenia wręczali Jan Widera 
oraz Jan Chrząszcz, następnie przyznano 
odznaki Polskiego Związku Wędkarskiego 
(wręczał je Mirosław Iwański), a na samym 
końcu brązowe, srebrne i złote odznaki  
Zasłużony dla Federacji Sportowej „Ener- 
getyk”, które wręczali przedstawiciele za-
rządu. Jednym z ostatnich elementów uro-
czystości było zabranie głosu przez prezesa 
zarządu Stowarzyszenia Sportowo-Kultu-
ralnego „Elektro” – Tomasza Kalinowskie-
go oraz przez podsekretarza stanu MSiT, 
wicewojewodę śląskiego, a także wicepre-

zesa zarządu Polskiego Związku Wędkar-
skiego. Mirosław Iwański wręczył prezeso-
wi Markowi Gralcowi pamiątkową tablicę. 
Podczas gali obecna była TVP Katowice, 
która w sobotę wieczorem w programie 

telewizyjnym przedstawiła krótką relację  
z uroczystości.

Oficjalne zamknięcie gali 60-lecia 
zbiegło się w czasie z wręczaniem nagród 
najlepszym zawodnikom, zawodniczkom 
i drużynom XLI Mistrzostw Polski Ener-
getyków w Piłce Siatkowej Kobiet i Męż-
czyzn. Nagrody indywidualne otrzymali: 
Marta Broda (Tauron Dystrybucja) – naj-
wszechstronniejsza zawodniczka, Paulina 
Myśliwy (Energetyka UPM Service) – naj-
lepiej atakująca zawodniczka, Anna Lubaś 
(Tauron Dystrybucja) – najlepiej rozgry-
wająca. Analogiczne wyróżnienia wśród 
panów przyznano dla: Damiana Pycia 
(Rafako) – najwszechstronniejszy za-
wodnik, Witolda Stelmacha (Energetyka 
Lubin) – najlepiej atakujący i Grzegorza 
Szczepanowskiego (Tauron Dystrybucja) 
– najlepiej rozgrywający. Nagrody wyróż-
nionym siatkarkom i siatkarzom wręczali 
Jan Widera oraz Sebastian Świderski.

Impreza dofinansowana była ze środ- 
ków MSiT. Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom, wszystkim wyróżnionym indy- 
widualnie i dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w naszej imprezie. Zapra-
szamy na kolejne mistrzostwa za rok.

n  FS ENERGETYK

    60 LAT  
FEDERACJI SPORTOWEJ ENERGETYK

XLI Mistrzostwa Polski  
Energetyków w Piłce Siatkowej 
oraz obchody jubileuszu federacji
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Stowarzyszenie Kulturalno-Turystycz-
ne „Sekstant” działa cały rok, ale 

szczyt tej aktywności przypada na miesią-
ce wiosenno-letnie. Autor tekstu przed-
stawia więc kamienie milowe działania 
SKT „Sekstant” w 2018 r.: od otwarcia 
sezonu żeglarskiego przez jedną ze sztan-
darowych imprez przez siebie organizo-
wanych po zakończenie sezonu.

Rozpoczęcie sezonu 
żeglarskiego 2018 r.
Jak w latach poprzednich 17–20 maja za-
prosiliśmy wszystkich żeglarzy, sympaty-
ków żeglarstwa i naszego stowarzyszenia 
na rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2018. 
Tym razem impreza odbyła się w miejscu, 
gdzie jeszcze wspólnie nie żeglowaliśmy  
– na pomorskim jeziorze Drawsko.

Jezioro Drawsko położone jest  
w centrum Drawskiego Parku Krajobra-
zowego. Otoczone pięknymi, starymi 
kompleksami leśnymi parków krajo-
brazowych. Na bardzo urozmaiconym, 
specyficznie pofałdowanym przez lo-
dowiec morenowym terenie, pociętym 
urokliwymi korytami rzek. Region  
o ciekawej historii, z dużą liczbą zabyt-
ków. Samo jezioro Drawsko jest dru-
gim co do głębokości jeziorem w Polsce  
i jednym z większych co do powierzchni. 
Ma wspaniale rozwiniętą linię brzegową 
z licznymi zatokami i kilkoma wyspami. 
Jego atrakcyjności dopełnia krystalicz-
nie czysta woda i ciekawie wiejące wia-
try – przecież tak jak na jez. Wdzydze 
niedaleko do brzegów Bałtyku.

Na akwenie tego pięknego zakątka 
Polski zainicjowaliśmy sezon żeglarski 
2018 r. Ośrodek Draw-Tur w Czaplinku, 
w którym rozpoczynaliśmy rejs, powitał 

nas pełną gotowością do sezonu letniego, 
oczekującymi jachtami i  piękną pogodą. 
Po zaokrętowaniu załogi siedmiu jachtów 
rozpoczęły rejs od rekreacyjnego pozna-
wania jeziora. Przy ładnej słonecznej po-
godzie, wzmagającym się wietrze, pozna-
waliśmy okolice Czaplinka. Docelowym 
miejscem  pierwszego cumowania i noc-
legu miało być pole namiotowe niedaleko 
miejscowości Kluczewo, ale tu spotkało 
nas rozczarowanie. Miejsce piękne, uro-

kliwe, ale pole namiotowe nieprzygoto-
wane do pobytu turystów: wyposażenie 
zdewastowane, zarośnięte chwastami, 
zaniedbane.

Niedotrzymanie słowa przez opieku-
nów pola zmusiło nas do szukania jakiejś 
przyjaznej przystani. Gościnny właściciel 
ośrodka „Folwark na półwyspie” w miej-
scowości Uraz, pan Karol powitał nas 
na pomoście z „otwartymi ramionami”. 
Ośrodek był w trakcje przebudowy, ale 

Z SEKSTANTEM  
PO AKWENACH POLSKI

mógł zapewnić turystom wysoki poziom 
pobytu. Panowała tam fajna, rodzinna 
atmosfera i był świetnie wyposażony. 
Polecamy go turystom, niekoniecznie 
żeglarzom. Wieczorem, karkówka z gril-
la, szanty przy ognisku do późnej nocy. 
Nazajutrz, w słoneczny poranek przygo-
towanie do wypłynięcia i do regat rozgry-
wanych na trasie od Urazu do Kluczewa.

Zwycięzcy regat
n  I miejsce – sternik Sławomir Wyderko 

z załogą(SKT Sekstant)
n  II miejsce – sternik Andrzej Koczo-

rowski z załogą (SKT Sekstant)
n  III miejsce – Sikora Maciej z załogą 

(Mercedes Warszawa)

Po regatach popłynęliśmy do przysta-
ni ośrodka WAJK w zatoce Kwiatowskiej, 
pławiąc się w słońcu, zwiedziliśmy pozo-
stałe zatoczki jeziora i okoliczne zabyt-
kowe miejsca. Ośrodek WAJK położony 
jest w zacisznej zatoce jeziora, do której 
trudno trafić przez wąski przesmyk,  
o brzegach zarośniętych pięknym dzikim 
lasem. Usytuowany jest częściowo w lesie 
i na otwartych terenach do niego przy-
ległych. Ma bardzo dobre wyposażenie 
rekreacyjno-sportowe, zarówno dla tury-
stów, wczasowiczów, jak i żeglarzy. Wie-
czorem odbyło się wręczenie pucharów 
i upominków zwycięzcom regat, zakoń-
czone tradycyjnym ogniskiem z szantami 
przy dźwiękach gitary.

Poranek – słońce, miły ciepły wiaterek, 
a tu trzeba było wracać. Spływając do 
Czaplinka, pożegnaliśmy piękne jezioro 
Drawsko.

XII Ogólnopolskie Regaty 
Żeglarskie w Klasie Ω – Memoriał 
Henryka Chrobaka
Po raz drugi w kilkuletniej tradycji Sto-
warzyszenie Kulturalno-Turystyczne 
„Sekstant” było bezpośrednim organi-
zatorem XII Ogólnopolskich Regat Że-
glarskich w Klasie Ω – Memoriał Hen-
ryka Chrobaka. Regaty odbywały się 
9–11.09.2018 r. w miejscowości Tresna na 

Jeziorze Żywieckim. Żeglarzy energetyki 
tradycyjnie gościł Ośrodek Sportów 
Wodnych i Rekreacji „Neptun”. Obsługa 
ośrodka postarała się o wspaniałą spor-
tową atmosferę sprzyjającą przygotowa-
niom do regat. Wieczór przed regatami 
wypełniło tradycyjne, szantowe spotka-
nie przy gitarze.

W dniu regat, przy pięknej słonecznej 
pogodzie i wzrastającej praktycznie od 
zera sile wiatru, po losowaniu jachtów 
i omówieniu przez komisję sędziowską 
zasad ok. godz. 12.00 sześć załóg wy-
startowało do regat. Pod czujnym okiem 
obsługi WOPR i komisji sędziowskiej, 
po zaciętych kil-
k u g o d z i n n y c h 
zmaganiach, przy 
zmiennych wia-
trach i zmienia-
nych trasach zało-
gi, wykorzystując 
umiejętności na-
wigacyjne i tech-
niczne wszystkie 
pomyślnie ukoń-
czyły regaty.

Wyniki regat
n  I miejsce – PGE GiEK SA ZE Byd-

goszcz, sternik Sebastian Knasiec-
ki, załoga: Wojciech Dobrak i Jacek  
Jabłoński

n  II miejsce – Tauron Wytwarzanie SA 
Elektrownia Łaziska, sternik Euge-

niusz Baron, załoga: Leszek Błażyca  
i Adam Janisz

n  III miejsce – Tauron Wytwarzanie SA 
Elektrownia Jaworzno, sternik Maciej 
Mrzygłód, załoga: Dariusz Starczyk  
i Konrad Kaczmarek

n  IV miejsce – PGE GiEK SA Elektrownia 
Turów, sternik Tomasz Boreczek, załoga: 
Artur Ozga i Konrad Jarosław Gosek

n  V miejsce – Eligra Rybnik SA, sternik 
Paweł Majchrowski, załoga: Tomasz 
Krajewski i Michał Grzejdziak

n  VI miejsce – Veolia Energia Łódź SA, 
sternik Piotr Błaszkiewicz, załoga:  
Andrzej Mikołajczyk i Hilary Kajak

Na uroczystym wieczornym spo-
tkaniu wręczono puchary i nagrody, 
przekazując gratulacje dla zwycięzców, 
podziękowania dla wszystkich załóg  
za wspaniałe sportowe współzawodnic-
two.

Rok 2018 we wspomnieniach żeglarzy z SKT „Sekstant”
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W l a t a c h 
2018–2020 

Polskie Towarzystwo Tury- s t y c z n o -
-Krajoznawcze (PTTK) zaplanowało wiele 
działań pod wspólnym hasłem „Na Szla-
kach Niepodległości”. Każde z działań 
podejmowanych przez PTTK pokazuje, 
że współczesne krajoznawstwo ma służyć: 
utrzymaniu ciągłości kultury, kształtowa-
niu tożsamości, miłości do ziemi ojców  
i wyrabianiu cech osobowości na miarę 
aktualnych wyzwań. Krajoznawstwo to 
ruch społeczny stawiający sobie za cel  
m.in. integrację społeczeństwa i wspólne 
starania o zachowanie regionalnej i ogól-
nopolskiej tożsamości.

Wobec szeroko komentowanego ostat-
nio upadku i dewaluacji takich pojęć, jak 
patriotyzm, więzi międzypokoleniowe czy 
służba ojczyźnie, wydaje się więc koniecz-
ne podjęcie działań, które doprowadzą do 
odrodzenia tych idei. Turystyka i krajo-
znawstwo poprzez swoją szeroką dostęp-
ność i atrakcyjność mogą stać się jednym 
z narzędzi służących do odbudowania 
łączności między różnymi grupami poko-
leniowymi czy społecznymi oraz kształto-
wania tożsamości kulturowej i społecznej 
Polaków. Wspólne akcje programowe, 
które w tani, przystępny i atrakcyjny spo-
sób zachęcają do partycypacji różnorodne 
grupy społeczne, stanowią odpowiednie 
narzędzie pozwalające na aktywizację  
i rozwój społeczeństwa.

Czerpaniu inspiracji z tradycji, przypo-
minaniu patriotycznej treści działań służą 
w PTTK okolicznościowe wydawnictwa, 
wystawy, a także obchodzone jubileusze 
kół, klubów i oddziałów. PTTK przywią-
zuje dużą wagę do wychowania patriotycz-
nego, co znajduje swoje odzwierciedlenie 
w licznych imprezach organizowanych na 
terenie całego kraju. W organizowanym 

po raz 58 Centralnym Zlocie 
Młodzieży PTTK „Palmiry 2018” 
uczestniczyło ponad 900 osób.

Zgodnie ze statutem Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze m.in. „Krzewi i or-
ganizuje turystykę na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, budzi 
i pogłębia umiłowanie kraju  
ojczystego oraz jego regionów, 
kształtuje postawy patriotyczne, 
upowszechnia wiedzę o przeszło-
ści, współczesności i perspekty-
wach rozwoju naszego kraju”. 

Realizowany projekt „Z PTTK na 
szlakach niepodległości” (dofinansowa-
ny ze środków Programu Wieloletniego 
Niepodległa na lata 2017–2022) dotyczył 
miejsc, wydarzeń i postaci związanych 
z odzyskaniem niepodległości w Polsce, 
wypełniając tę powinność w interesujący  
i nowoczesny sposób.

W ramach projektu „Z PTTK na szla-
kach niepodległości” zorganizowaliśmy:
n  ogólnopolski konkurs plastyczny 

„Pierwsze kroki młodego patrioty”,  
na który wpłynęły 234 prace

n  ogólnopolski konkurs „Selfie z Nie-
podległą”

n  wystawę „Poznajemy Niepodległą – od 
krajoznawstwa retro do krajoznawstwa 
2.0” – wystawę będzie można obejrzeć 
do końca grudnia 2018 r. w siedzibie 
PTTK przy ul. Senatorskiej 11

n  warsztaty, których efektem finalnym 
jest quest „Z PTTK na szlakach niepod-
ległości”

Finał akcji „Z PTTK na szlakach nie-
podległości” odbył się 16–18 listopada 
2018 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej 
PTTK w Warszawie, podczas którego uro-
czyście otworzono wystawy, m.in. prac 

laureatów konkursu plastycznego 
„Pierwsze kroki...”, „Poznajemy Niepod-
ległą…” oraz „Z książkami wydawnictwa 
PTTK »Kraj« na szlakach niepodległo-
ści”. Podsumowanie akcji to czas na wrę-
czenie dyplomów i nagród laureatom 
konkursów, ale i środowiskom aktyw-
nym w promowaniu działań. Ponad 300 
osób tylko w jednym dniu powędrowa-
ło szlakami questu, poznając miejsca  
w stolicy związane z Niepodległą.

PTTK działania te będzie kontynuowa-
ło w następnych latach.

n  JOLANTA ŚLEDZIŃSKA
n  ZDJĘCIA: ANDRZEJ WIELOCHA

Z PTTK NA SZLAKACH 
NIEPODLEGŁOŚCI

Kaja Wójcik  
– I miejsce  

w konkursie  
plastycznym  

z Przedszkola  
Gminnego nr 2  

„Mali Odkrywcy” 
w Krynicy-Zdroju 
– ogląda wystawę 

„Poznajemy  
Niepodległą...”

Laureaci konkursu plastycznego „Pierwsze kroki młodego  
patrioty” w kategorii 5–6 lat

Zakończenie sezonu 2018
Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 
Energetyków 2018 odbywało się na 
akwenie Wielkich Jezior Mazurskich 
20–23.09.2018 r. Wieczorem dotarliśmy 
do Węgorzewa, następnie zaokrętowanie 
i spotkanie szantowe z zespołem Mar-
tinz Band w tawernie. Nazajutrz siedem 
jachtów czarterowanych z przystani KEJA 
w Węgorzewie wypłynęło na jezioro 
Mamry. Słoneczna pogoda z wzmagają-
cym się wiatrem zapowiadała dobrą że-
glarską przygodę.

„Powitał nas zachodni wiatr, brzeg 
gdzieś za rufą został” i dalej jak w pio-
sence niejeden jak płótno zbladł. Ster-
nikom drętwiały dłonie na taliach  
i rumplach. Po kilku 
godzinach ostrych 
zmagań i przepły- 
nięciu jezior Mam- 
ry, Kirsajty, Dargin, 
Kisajno zawinęli-
śmy do portu Nep-
tun w Giżycku przy 
kanale Łuczańskim. 
Odpoczynek przy 
ognisku z bigosem, 
szanty i opowiada-
nie wrażeń z pierw-
szego dnia rejsu 
wypełniły resztę 
wieczoru i cześć 
nocy.

Poranek obudził nas słoneczną po-
godą, ale i wzmagającym się wiatrem.  
A tymczasem czekały nas regaty. Koman-
dor regat Sławek na odprawie ustalił czas 
i linię startu na bojkach w zatoce, gdzie 
wiatr był jeszcze w miarę łagodny. Ruszy-
liśmy do regat o Puchar Komandora SKT 
„Sekstant”. Meta była wyznaczona na je-
ziorze Dargin. Następnie mieliśmy spły-
nąć do przystani Nowy Harsz. Wzmaga-
jący się wiatr na Kisajnie dał dobrze do 
wiwatu załogom, ale na jeziorze Dargin 
to była już prawdziwa żeglarska walka. 
Dmuchało do 6, co oznacza maksymalny 
wysiłek dla jachtów i załóg. Szczęśliwie 
wszystkie załogi stanęły na wysokości  
zadania i zakończyły regaty. Jedynie  

dopłynięcie do przystani i zacumowanie 
przy dociskającym wietrze i płytkim ka-
mienistym podejściu do pomostów spra-
wiło trochę trudności. Spotkanie w tawer-
nie przy szantach granych przez zespół  
De Żaglers oraz tańce pozwalały zapo-
mnieć o trudach żeglugi. Podczas zabawy 
nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów  
i upominków zwycięzcom regat.

Zwycięzcy
n  I miejsce – sternik Sławomir Wyderko 

z załogą (SKT Sekstant)
n  II miejsce – sternik Lech Górecki z za-

łogą (Energa Gdańsk)
n  III miejsce – sternik Maciej Sikora 

(Mercedes Warszawa)

Rano następ-
nego dnia wiatr 
utrzymał swoją 
siłę. Załogi przy-
gotowując się 
do wypłynięcia, 
usunęły drobne 
usterki i po zacię-
tej walce z falami 
i dociskającym 
wiatrem wypły-
nęły w dalszą tra-
sę naszego rejsu. 
Wzburzone fale 
jezior Dargin, 
Kirsajty, Mamry 
zmusiły załogi do 
maksymalnego 

wysiłku i wykazania dużych umiejętno-
ści w sztuce żeglowania. Dopiero kanał 
Węgorzewski pozwolił na odpoczynek 
przed cumowaniem do kei. Tegoroczne 
zakończenie sezonu przebiegało w wa-
runkach pogodowych nieczęsto spoty-
kanych na naszych imprezach. Ale do-
wiodło dużych umiejętności żeglarskich 
i zgrania załóg. Ta impreza na długo po-
zostanie w naszej pamięci.

Ahoj, do zobaczenia w 2019 r.

n  MAREK WARDZIAK
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Premier Mateusz Morawiecki w towa-
rzystwie ministra sportu i turystyki 

Witolda Bańki spotkał się w hali gier 
Akademii Wychowania Fizycznego Jó-
zefa Piłsudskiego w Warszawie z uczest-
nikami spotkania promującego program 
„Szkolny Klub Sportowy”.

Obaj zadeklarowali konsekwentne 
inwestowanie w sport dzieci i młodzieży  
– mówiąc, że namawianie do aktywności 
to droga do zdrowego społeczeństwa.

– Sport nie tylko kształtuje ciało, ale 
i osobowość – podkreślił prezes Rady 

Ministrów Mateusz Morawiecki. Wspo-
mniał, że wierzy, iż dzięki temu progra-
mowi mocniejsi i silniejsi będą nie tylko 
jego uczestnicy, ale i całe państwo. Dzię-
ki temu, że udało się znaleźć dodatkowe 
środki na trenerów zajęć, Szkolnych Klu-
bów Sportowych będzie więcej.

– Dziękuję wam, że „chce wam się 
chcieć”. Życzę coraz lepszych wyników, 
żebyście byli naszymi mistrzami i życzę 
też tego paniom i panom trenerom, któ-
rzy wkładają w to wielki trud – powie-
dział Mateusz Morawiecki.

Budżet programu wynosi rocznie  
54 mln zł, a w zajęciach w 93% polskich 
gmin we wszystkich powiatach, pod 
okiem 15 tys. nauczycieli bierze udział 
350 tys. dzieci.

– W stosunku do 2015 r. w bieżącym 
roku mamy wzrost budżetu na sport po-

wszechny o 93%. To jest pokłosie powo-
łania m.in. programu „Klub”, czyli dofi-
nansowania małych i średnich klubów 
sportowych. Ponad 54 mln zł przeznaczo-
no na SKS, około 40 milionów na program 
„Klub”, a w 2019 r. wdrożony zostanie 
program „Skaut”, mający na celu wyłania-
nie sportowych talentów. Myślę, że budżet 
ten zostanie jeszcze zwiększony, bowiem 
wciąż powołujemy nowe programy – po-
wiedział minister Witold Bańka.

– Projekt „Klub” to trochę takie spor-
towe 500+, program mający za zadanie 
wsparcie klubów, w których rodzą się 
przyszłe gwiazdy. Jego ogromny zasięg 
sprawia, że dziś jest jednym z fundamen-
talnych programów w polskim sporcie. 
Jestem głęboko przekonany, że „Klub” 
będzie się rozwijał, a dla nas zaszczytem 
i przyjemnością jest wspieranie małych  
i średnich klubów, które otrzymują gran-
ty – dodał szef polskiego sportu.

Ministerstwo Sportu i Turystyki stwa-
rza warunki do uprawiania sportu, ale za-
chęcanie dzieci do aktywności fizycznej to 
ważna rola wszystkich.

– Uzmysławiać, że nie ma lepszej drogi 
do kształtowania zdrowia i charakteru niż 
sport to wielkie wyzwanie przed wszyst-
kimi – rodzicami, pedagogami, przed 
każdym z nas. Zaszczepienie miłości do 
sportu u dzieci to gwarancja sprawności 
fizycznej i zmniejszenia otyłości w społe-

czeństwie – dodał mini-
ster Witold Bańka.

Dyrektor Instytutu 
Sportu koordynującego 
krajowy program „SKS” 
Urszula Włodarczyk 
mówiła na spotkaniu, że 
wyniki badań wskazują, 
iż co piąte dziecko  
w Polsce ma problem 
z nadwagą, a program 
SKS, współfinansowany 
przez Polski Koncern 
Naftowy Orlen, zachęca 
do aktywniejszego życia.

– Angażujemy się 
w sport zawodowy, ale 
ważne jest dla nas krze-
wienie kultury fizycznej 
u dzieci. To inwestycja, 
która opłaci się wszyst-
kim – powiedział prezes 
zarządu koncernu PKN 
Orlen Daniel Obajtek.

– Po blisko dwóch la-
tach działalności śmiało 
możemy mówić o suk-
cesie inicjatywy. SKS 

to największy w historii Ministerstwa 
Sportu i Turystyki program upowszech-
niania sportu wśród dzieci i młodzieży. 
Rekordowy budżet – ponad 97 mln zło-
tych w ciągu dwóch lat, największy zasięg 
terytorialny, wreszcie największa liczba 
uczestników – 300 tysięcy uczniów, któ-
rzy trenują w 16 tysiącach grup” – uważa 
minister Witold Bańka. 

Program „Klub” to jest to

W tym roku, w trzeciej edycji programu 
„Klub” wsparcie otrzymało ponad 3600 
klubów, w których trenują setki tysięcy 
najmłodszych sportowców (do 18. roku 
życia). Pula wynosi 40 mln zł. Kwota 
wsparcia wynosi: 10 tys. zł dla klubów 
jednosekcyjnych i 15 tysięcy dla wielosek-
cyjnych. Partnerem programu jest Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

n  Rok 2016
Pierwsza edycja programu „Klub” ruszyła 
w 2016 r. W ramach dwóch naborów do 
programu w 2016 r. złożono ponad 5 tys. 
wniosków ze wszystkich województw. Na 
jego realizację zabezpieczono blisko 24 mln 

TRZY LATA DOKONAŃ 
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

n Sport powszechny
Zwiększenie nakładów na:
– sport dzieci i młodzieży
– aktywizację społeczeństwa

Wzrost nakładów na sport powszechny w ciągu 
trzech lat o 93%
rok 2015 – 117 667 000 zł
rok 2018 – 226 500 000 zł

n  Ponad 11 mln – łączna liczba uczestników progra-
mów upowszechniających sport w ciągu trzech lat

W latach 2016–2018 wsparto prawie 12,5 tys. pod-
miotów, w tym małe i średnie kluby sportowe, stowa-
rzyszenia, polskie związki sportowe, gminy.

n  Ponad 50 tys. trenerów, animatorów oraz nauczy-
cieli WF otrzymało regularne wsparcie z MSiT  
w ciągu trzech ostatnich lat.

n  8x więcej podmiotów (klubów, stowarzyszeń, funda-
cji, JST) ze wsparciem MSiT w stosunku do 2015 r.
rok 2015 – 592 podmioty
rok 2018 – 4800 Podmiotów

Źródło: dokument „3 lata w MSiT”, www.msit.gov.pl

Minister sportu i turystyki Witold Bańka
Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Źródło: dokument „3 lata w MSiT”, www.msit.gov.pl
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zł, co pozwoliło dofinansować działalność 
2151 klubów sportowych. Wsparcie 
otrzymało 1635 klubów jednosekcyjnych 
(76% których wnioski zostały zaopinio-
wane pozytywnie) oraz 516 wielosekcyj-
nych (24% łącznej liczby klubów, którym 
przyznano dofinansowanie).

Najwięcej klubów, którym przy-
znano dofinansowanie miało siedzi- 
bę w woj. wielkopolskim (234), ma-
łopolskim (226) oraz śląskim (221). 
Najmniej beneficjentów działało  
w województwie podlaskim (47)  
i świętokrzyskim (51).

n   Rok 2017
W realizacji programu 
„Klub” w 2017 r. podpi-
sano umowy dotacyjne  
z 3347 klubami sportowy-
mi (dofinansowano 3352 
kluby). To ponad 22% 
wszystkich zarejestrowa-
nych w Polsce klubów. 
Łącznie w obu naborach 
resort sportu i turystyki 
wsparł 2613 klubów 
jednosekcyjnych oraz 734 
wielosekcyjne, a łączna 
kwota dofinansowania  
w ramach programu 2017 
wyniosła ponad 37 mln zł.

Szkoleniem w 3347 
dofinansowanych klubach 
sportowych objętych zo-
stało 170 tys. dzieci i mło-
dzieży, z których 71,3% 
stanowili chłopcy. Zajęcia 
sportowe prowadziło bli-
sko 8 tys. trenerów wspo-
maganych przez prawie  
15 tys. wolontariuszy.

Spośród klubów spor-
towych, którym przyzna-
no dofinansowanie 777 
(23%) zdecydowało się 
przeznaczyć pieniądze na 
organizację obozu spor-
towego. Najpopularniej-
szymi lokalizacjami pla-
nowanych obozów były 
powiaty: tatrzański (51), 
pucki (48), gryficki (26) 
i jeleniogórski (23). Zor-
ganizowano je w ponad 
184 różnych powiatach. 
3046 klubów sportowych 

(91%) zaplanowało dokonanie zakupu 
sprzętu sportowego. Łącznie zakupiono 
około 200 tys. sztuk sprzętu sportowego.

Wśród klubów, które wsparto w 2017 r.  
najwięcej miało siedzibę w wojewódz-
twach: śląskim (388), małopolskim (364) 
i podkarpackim (348). Najmniej pocho-
dziło z opolskiego (73) i lubelskiego (71). 
Najwięcej klubów, które otrzymały dofi-
nansowanie w ramach Programu „Klub” 
w 2017 r. prowadziło zajęcia sportowe  
z piłki nożnej (1530). Drugim najpopu-
larniejszym sportem była piłka siatkowa 
(382), która wyprzedziła lekkoatletykę 
(216) i tenis stołowy (176). Przyznano 
dofinansowanie klubom sportowym pro-
wadzącym szkolenie aż w 76 sportach,  
w tym również mniej popularnych, jak 
golf, speedrower, kendo i bobsleje.

W grupie prawie 180 tys. dzieci i mło-
dzieży (z tego 170 tys. bezpośrednio doto-
wanych) nieco mniej niż połowa (47 tys.) 
posiadało licencje odpowiednich polskich 
lub okręgowych związków sportowych. 
Wśród nich jest prawie 1,7 tys. członków 
kadr wojewódzkich. Zawodnicy będący 
członkami kadr narodowych przynależeli 
do 10% klubów, które otrzymały dofi-
nansowanie, natomiast członkowie kadr 
wojewódzkich trenowali w 17% klubów  
– beneficjentów programu „Klub” w 2017 r.

Większość klubów sportowych wnio-
skujących o dofinansowanie w ramach 
naboru w 2017 r. (68%) nie zdobywało 
punktów w systemie współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży. Nie od-
notowano zależności między „punkto-
waniem” w systemie, a skutecznością wy-
pełnienia wniosku – wśród klubów, które 
otrzymały dofinansowanie, ale nie punk-
towały w systemie rywalizacji, dominują 
kluby prowadzące szkolenie z piłki nożnej.

Program jest skierowany do małych  
i średnich klubów sportowych, mają-
cych kłopoty z pozyskiwaniem pieniędzy  
z innego źródła. Potwierdza to statystyka 
wnioskodawców z uwzględnieniem kwo-
ty dotacji ze środków publicznych otrzy-
manych w roku poprzedzającym złożenie 
wniosku. Zdecydowana większość wnio-

skodawców (ponad 2/3) to kluby, które  
w roku poprzedzającym złożenie wnio-
sku otrzymały mniej niż 50 tys. zł dotacji 
z innych źródeł publicznych.

n  Rok 2018
Łączna kwota dofinansowania w ramach 
programu w 2018 r. wyniosła ponad 40 mln 
zł. Dotacje przyznano 3616 klubom, co 
stanowi 23% wszystkich zarejestrowanych 
klubów w Polsce. Wsparciem objęto 2827 
klubów jednosekcyjnych (78% klubów, któ-
rych wnioski zostały zaopiniowane pozy-
tywnie) oraz 789 klubów wielosekcyjnych 
(22% liczby klubów, które otrzymały dofi-
nansowanie. Szkoleniem w 3616 klubach 
objętych zostało 165 tys. dzieci i młodzieży, 
z których 72% stanowią chłopcy. Zajęcia 
prowadziło 7,6 tys. trenerów którym poma-
gało 15 tys. wolontariuszy.

785 klubów postanowiło przeznaczyć 
dofinansowanie na organizację obozu 
sportowego ( o osiem więcej niż w roku 
poprzednim). Najpopularniejsze lokali-
zacje tych obozów znajdowały się w po-
wiatach: tatrzańskim (48), puckim (35), 
kołobrzeskim (35), gryfickim (312) i jele-
niogórskim (23).

2831 klubów (78%) zaplanowało zakup 
sprzętu sportowego około 200 tys. sztuk,  
a 244 wydało pieniądze na sprzęt i organi-
zację obozu.

Wśród klubów, które otrzymały dofi-
nansowanie najwięcej ma siedzibę w wo-
jewództwach: śląskim (432), małopolskim 

(403) i podkarpackim 
(392), natomiast naj-
mniej w opolskim (86)  
i podlaskim (76).

Najwięcej klubów 
prowadzi zajęcia z piłki 
nożnej (1655). Kolejne 
miejsca w rankingu zaj-
mują: siatkówka (385), 
lekkoatletyka (213), te- 
nis stołowy (204), koszy- 
kówka (162), karate 
(153), piłka ręczna 
(151), pływanie (148), 
judo (103) i szachy (93).

Ponad 3,4 tys. sekcji sportowych na-
leży do polskich związków sportowych, 
co stanowi 75% wszystkich sekcji dofi-
nansowanych w ramach programu „Klub 
2018”. W klubach sportowych, które 
otrzymały dofinansowanie w 2018 r. 
szkoli się 215 tys. dzieci i młodzie-
ży, z których nieco mniej niż połowa 
(47 tys.) posiada licencje polskich  
i okręgowych związków sportowych. 
Jest wśród nich ponad 1,7 tys. członków 
kadr narodowych polskich związków 
oraz ponad 7,5 tys. kadr wojewódzkich. 
Ponad 3,4 tys. deklarowanych sekcji 
sportowych należy do polskich 
związków sportowych, co stanowi 75% 
wszystkich sekcji deklarowanych w ra-
mach programu „Klub 2018”.

– Efekty realizacji programu „Klub”  
w latach 2016–2018 potwierdzają, że oferta 

Ministerstwa Sportu i Turystyki doskonale 
wpisała się w zapotrzebowanie społeczne 
w tym zakresie. Dzięki realizacji progra-
mu można było dotrzeć z bezpośred-
nim wsparciem finansowym do tysięcy 
lokalnych środowisk sportowych, które  
z uwagi na zróżnicowane uwarunkowanie 
borykają się z problemami natury organi-
zacyjno-sportowej. Poprzez udział w pro-
gramie kluby sportowe w istotnym zakre-
sie uzupełniły bazę sprzętową. Zakupiono 
około 460 tys. sztuk sprzętu sportowego, 
zorganizowano prawie 2,1 tys. obozów 
sportowych oraz wsparto finansowo każ-
dego roku średnio około 7 tys. trenerów  
i instruktorów – powiedział na posiedzeniu 
sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Spor-
tu i Turystyki podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki Jan Widera.

n  JERZY JAKOBSCHE

n Program „Skaut” – start w roku 2019
–  Systemowe dofinansowanie ogólnopolskiej sieci skautów 

poszukujących talentów sportowych
–  Uzupełnienie funkcjonujących już programów: Rządo-

wego Programu „Klub”, SKS i Narodowej Bazy Talentów
–  Wsparcie trenerów, którzy są zaangażowani w poszuki-

wanie uzdolnionych sportowo dzieci oraz promujących 
zdrowy styl życia

n Plan: 100% gmin w programie „Skaut”

Źródło: dokument „3 lata w MSiT”, www.msit.gov.pl

Program „Szkolny Klub Sportowy” w liczbach

300 000 – liczba uczestników w programie
16 019 – liczba grup w programie
14 603 –liczba nauczycieli w programie
641 608 – liczba zajęć w programie

Źródło: http://www.szkolnyklubsportowy.pl

Działalność ministerstwa w roku 2017. Źródło: MSiT
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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

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

Dyrektor generalny 
Dariusz Rogowski 
tel. 22 244 31 40 
faks 22 244 32 55

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

Biuro komunikacji 
dyrektor: Anna Ulman 
zastępca dyrektora:  
Anna Wybraniec 
tel. 22 244 31 11 
602 594 131 
rzecznik@msit.gov.pl

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

Rzecznik prasowy 
Anna Ulman 
tel. 602 594 131 
rzecznik@msit.gov.pl

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 
dyrektor: Dariusz Buza 
tel. 22 244 31 03 
faks 22 244 32 00 
ds@msport.gov.pl

Departament Turystyki 
dyrektor:  
Ewa Pawlak-Lewandowska 
zastępca dyrektora:  
Dominik Borek 
tel. 22 244 31 72 
faks 22 244 73 01 
turystyka@msport.gov.pl

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

Departament Prawny 
dyrektor:  
Joanna Olszewska 
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

17 października 2018 r. w hali sportowej w Słupsku odbyły 
się uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia działalności 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF  
w Słupsku. A była to niezwykle owocna działalność, co pod-
kreślali w swych wystąpieniach licznie przybyli na uroczystość 
przedstawiciele: władz wojewódzkich, powiatowych, Słupska, 
Kuratorium Oświaty, Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, organizacji, z którymi SOSW współ-
pracuje, a także darczyńcy i sponsorzy.

Na specjalną uwagę zasługuje działalność SOSW związana  
z promocją sportu wśród młodzieży i współpraca z organizacja-
mi sportowymi, m.in. ze Stowarzyszeniem „Sprawni – Razem”. 
W gronie odznaczonych przez Kapitułę Orderem Sumsum Cor-
da („w górę serca” – słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II  
w Krakowie) znalazł się także założyciel Stowarzyszenia „Spraw-
ni – Razem”, dr Zenon Jaszczur.

– Bardzo dziękuję za wyróżnienie – powiedział założycie Sto-
warzyszenia „Sprawni – Razem”. – Od wielu lat współpracuje-
my z SOSW, podziwiam kolegę Wiesława Romańskiego, który  
w małej salce szkolnej wychował całą plejadę znakomitych 
sportowców, dzielnie reprezentujących ośrodek, Słupsk oraz 
województwo pomorskie w zawodach ogólnopolskich rangi mi-
strzostw Polski. A zdobyte 400 bardzo cenne puchary są najlep-
szym dowodem, że te występy zakończyły się sukcesem.

– Bardzo cenimy sobie owocną współpracę ze słupską placów-
ką szkolnictwa specjalnego – powiedział prezes Stowarzyszenia 
„Sprawni – Razem” Dariusz Mosakowski. – W ciągu 25 lat zor-

ganizowaliście w Słupsku rekordową liczbę 30 zawodów ogólno-
polskich w biegach przełajowych, w piłce nożnej i koszykówce. 
Nasza młodzież z 16 województw chętnie przybywa do Słupska 
na zawody, doceniając dobrą organizacje i serdeczność społeczno-
ści miasta. Aż 15 sportowców – wychowanków Waszego Ośrodka 
– zdobyło dla Polski medale na Igrzyskach Global Games, mi-
strzostwach świata i Europy Międzynarodowej Federacji Sporto-
wej INAS. Mam zaszczyt ich wymienić: Alicja Siwińska, Kamila 
Grzebińska, Marta Grabowska i Kamil Murawski w tenisie, Kamil 
Konkel, Oskar Kosecki i Szymon Łozowicki w piłce nożnej, Jakub 
Grzebiński, Daniel Soboń i Wiktoria Berekieta w piłce ręcznej oraz 
Michał Dębowski, Robert Dąbrowski, Mateusz Zelazny, Adam 
Grzebiński, Michał Lendzion w koszykówce. W imieniu Zarządu 
Głównego Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Ra-
zem”, w imieniu całego naszego środowiska „Sprawnych – Razem” 
gorąco i serdecznie gratuluję Dostojnemu Jubilatowi wspaniałych 
sukcesów, mając nadzieję na dalszą owocną współpracę.

n  WITOLD KUBICKI

60 lat SOSW im. UNICEF  
w Słupsku

Wszystkie puchary, które wychowankowie Wiesława Romańskiego  
(na zdjęciu) zdobyli na mistrzostwach Polski

Szermierze na wózkach  
w Montrealu
Złoto i trzy razy brąz – z takim dorobkiem wrócili polscy szermierze 
na wózkach z rozgrywanych w kanadyjskim Montrealu zawodach Pu-
charu Świata. Drużyna: Norbert Całka, Grzegorz Lewonowski i Michał 
Nalewajek (wszyscy z IKS AWF Warszawa) nieoczekiwanie pokonała  
w finale Francuzów 45:42 w turnieju szpadowym i stanęła na najwyższym 
stopniu podium. Każdy z nich indywidualnie wywalczył brązowy medal. 
Wcześniej na najniższym stopniu podium turnieju floretowego kategorii 
A stanął Michał Nalewajek, a także w szpadzie Norbert Całka (kat. A)  
i Grzegorz Lewonowski (kat. B).

W Kanadzie o medale walczyli reprezentanci 15 krajów. Poziom był 
wysoki, mimo że brakowało kilku czołowych drużyn (Rosji, Włoch, 
Ukrainy czy Chin).

Mistrzostwa Europy  
w łucznictwie
Milena Olszewska i Ireneusz Kapusta 
odnieśli ogromny sukces w Pilźnie  
w łuczniczych mistrzostwach Europy 
Osób z Niepełnosprawnością. Biało-czer-
woni wrócili z czterema medalami. Dwa 
złote indywidualnie wywalczyli Milena 
Olszewska i Ireneusz Kapusta. Dwa srebr-
ne – drużyna mężczyzn: Ireneusz Kapu-
sta, Paweł Daleszyński, Piotr Sawicki oraz  
w parach mieszanych: Milena Olszewska  
i Paweł Daleszyński. Gratulacje dla mistrzów,  
trenera Ryszarda Pacury oraz całej ekipy.
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Jeden złoty, dwa srebra i dwa brązowe 
medale to dorobek Polski w mistrzo-
stwach Europy w tańcu na wózkach, 
które odbyły się w Łomiankach. Złoto 
zdobyli Nadine Kinczel i Paweł Karpiń-
ski, wygrywając rywalizację w tańcach 
latynoamerykańskich (combi latin 2).

– Wszyscy chcieli wysłuchać pol-
skiego hymnu, przed zawodami wiele 
osób mówiło mi, że to wyjątkowy czas, 
żebyśmy wygrali, żeby zabrzmiał Mazu-
rek Dąbrowskiego. I udało się! To jeden 
z najszczęśliwszych dni w moim życiu  
– przyznała Nadine Kinczel po odebra-
niu medalu.

– Dla mnie to coś absolutnie niesa-
mowitego – przyznał Paweł Karpiński. 
Nie mogę w to uwierzyć. Bardzo chcia-
łem wygrać, ale mimo wszystko nie 
spodziewałem się tego.

Nie był to ostatni medal Karpińskie-
go, którego nazwisko trzykrotnie było 
wyczytywane w kontekście podium. 
Srebro zgarnął jeszcze w tańcach la-
tynoamerykańskich w parze z Joanną 

Redą (duo latin 2) i w tańcach standar-
dowych z tą samą partnerką (duo stan-
dard 2).

– Nie spodziewałam się, że zdobędę 
srebro – powiedziała po konkurencji 
Joanna Reda. O prawda zawsze liczymy 
na pierwsze miejsce, ale z drugiego też 
jestem zadowolona. Jednak zawsze chce 
się wygrać, za przeproszeniem „wygryźć 
konkurencję”. Ale to jest czysta, dobra 
rywalizacja, bez negatywnych emocji.

Miłą niespodzianką był brązowy 
medal zdobyty przez Julię Sadkowską 
w tańcu solo 1. Dla młodziutkiej za-
wodniczki były to pierwsze mistrzostwa  
Europy w życiu i pierwsza tej rangi  
impreza, dlatego nie kryła zadowolenia.

– Trzecie miejsce to podium, więc 
tym bardziej się cieszę. Kiedy wyczyty-
wali nazwiska i moje nie padało, byłam 
bardzo zadowolona, bo to znaczyło, 
że jestem coraz bliżej podium. Jestem 
zmotywowana, myślę, że dalsza praca 
przyniesie efekty, jest super – powie-
działa Julia Sadkowska.

Najlepiej podczas mistrzostw spisa-
ła się drużyna Ukrainy, która sięgnęła 
po 20 krążków: 13 złotych, 6 srebrnych  
i 1 brązowy. Ukraińska hegemonia  
w tańcu na wózkach to wynik wielu lat 
pracy i wielu ludzi, o czym zapewniał 
obecny mistrz świata w tańcu na wóz-
kach Ivan Sivak (kat. solo).

Mistrzostwa Europy w Łomiankach 
były także ogromnym sukcesem orga-
nizacyjnym. Największe w tym roku 
zawody w tańcu na wózkach, w których 
wzięło udział 14 reprezentacji i blisko 
100 zawodników przebiegały w perfek-
cyjnym porządku i w przepięknej opra-
wie, która chwilami nawiązywała do 
obchodów święta stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Zawody zorganizowane zostały pod 
auspicjami Międzynarodowego Komite-
tu Paraolimpijskiego i Polskiego Komi-
tetu Paraolimpijskiego. Miasto i Gmina 
Łomianki były gospodarzem imprezy, 
natomiast Ministerstwo Sportu i Tury-
styki współfinansowało zawody.AMP Futbolu w Meksyku

Reprezentacja Polski po wygraniu z Hiszpanią 1:0 zajęła siódme miejsce w rozegranych w Meksyku mistrzostwach świata w AMP Futbolu.  
W finale Angola zwyciężyła Turcję, po karnych 5:4. Mecz i dogrywka nie przyniosły zespołom bramek.

Biało-czerwoni w grupie eliminacyjnej C pokonali Kolumbię 1:0 i Kostarykę 1:0 oraz przegrali z Japonią 0:2. W 1/8 finału 
wygrali z Haiti 2:1, a w 1/4 finału ulegli po dramatycznym spotkaniu z późniejszym triumfatorom mistrzostw Angolą w karnych 
2:3. Mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem 1:1. Po dogrywce stan rywalizacji wynosił 3:3.

W Meksyku zaprezentowały się ponadto reprezentacje: Anglii, Irlandii, Urugwaju, Argentyny, Włoch, Francji, Ghany, Ukra-
iny, Rosji, Brazylii, Salwadoru, Nigerii, USA, Kenii, Liberii i Meksyku.

Mistrzostwa Świata AMP Futbol 2018. Polska z Haiti 2:1
Fot. Bartłomiej Budny

Bartosz Łastowski, Polska – Kolumbia 1:0
Fot. Bartłomiej Budny

INFORMACJE PRZYGOTOWAŁ JERZY JAKOBSCHE

Pięć medali dla Polaków w Łomiankach

Jolanta Majka i Michał Gadowski dwukrotnie stanęli na po-
dium międzynarodowych regat rozegranych we włoskim 
Gavirate. W przedostatnim dniu zdobyli srebrne medale,  
a w ostatnim dwa brązowe.

Głównym celem czteroosobowej reprezentacji (oprócz 
Majki i Gadowskiego startowali również Jarosław Kailing  
i Leszek Niewiarowski) było sprawdzenie poziomu sportowe-
go na nowym dystansie 2000 m. Paraolimpijska dwójka z Rio 
– Majka/Gadowski PR2Mix2x – we Włoszech wystartowała  
w nowej kategorii PR2 na jedynkach.

– PR2 to nowa kategoria. Jolanta Majka i Michał Ga-
dowski po raz pierwszy startują na jedynkach. PR2 praw-
dopodobnie będzie kategorią paraolimpijską po igrzyskach  

w Tokio w 2020 r. – powiedział trener reprezentacji Tomasz 
Kaźmierczak.

Fakt, że dla obojga nowa kategoria była szczęśliwa, może 
tylko cieszyć, zwłaszcza że rywalizacja stała na wysokim po-
ziomie. Włoskie regaty zgromadziły blisko 170 zawodników  
z 30 państw, m.in. z Francji, Ugandy, Austrii, Ukrainy, Holan-
dii, Kanady, Sri Lanki, Nigerii, Japonii, USA, Argentyny, Ło-
twy, Szwecji, Meksyku, Paragwaju, Brazylii, Hiszpanii, Włoch, 
Belgii, Węgier, Litwy, Izraela, Norwegii, Anglii, Niemiec i Au-
stralii. Polacy startowali we Włoszech po raz jedenasty.

Dobry występ zaliczył też trzeci z czwórki Polaków – Ja-
rosław Kailing (PR1M1x), który podczas w finałach zajął 
czwarte miejsce.

12 Gavirate International Para-Rowing

9 miejsce Polaków  
w pływackich ME  
w Dublinie
4 złote medale, 5 srebrnych i 4 brązowe wywalczyli polscy pły-
wacy z niepełnosprawnościami w Dublinie. Z poprzednich 
przywieźli o dwa krążki mniej. Z powodu kontuzji nie starto-
wały podopieczne trenera kadry Wojciecha Seidela – Joanna 
Mendak i Paulina Woźniak. W tabeli medalowej Polska zaję-
ła 9 miejsce, wyprzedzając m.in. Francuzów, Szwajcarów czy 
Węgrów. Pierwsze miejsce w tabeli przypadło Ukrainie przed  
Włochami i W. Brytanią.

Oliwia Jabłońska wywalczyła dwa medale, osiągając najlep-
sze w tym sezonie wyniki. Poprawiła także dwa rekordy Polski 
(na 200 m stylem zmiennym i 100 m stylem motylkowym). Nie 
zawiódł także Wojciech Makowski, który trzykrotnie stanął na 
podium. Przypadły mu dwa srebra i jeden brąz, a na 100 m sty-
lem dowolnym poprawił rekord życiowy. Na szczególną uwagę 
zasługuje także występ najstarszego reprezentanta Jacka Czecha, 
który sięgnął po 3 krążki, po jednym w każdym kolorze.

Bardzo dobrze zaprezentował się także Kamil Rzetelski, 
zdobywając dwukrotnie brąz, a w swoich koronnych konku-

rencjach 50 m stylem dowolnym i 100 m stylem motylkowym 
poprawił rekordy Polski. Najlepszym zawodnikiem reprezen-
tacji był jednak młodziutki Michał Golus, który zdobył 2 złote 
i 1 srebrny medal.

Dobrze wypadli też młodzi zawodnicy. Piętnastoletni Igor 
Hrehorowicz poprawił wszystkie rekordy życiowe, a także je-
den rekord Polski (100 m st. motylkowym). Na słowa pochwa-
ły zasłużył także Przemysław Drąg, u którego widoczny jest 
spory progres. Dobrze spisała się także na koniec mistrzostw 
męska sztafeta, 4x100 m stylem zmiennym w składzie: Patryk 
Biskup, Patryk Kowalski, Michał Golus i Igor Hrehorowicz, 
która zajęła 4 miejsce.

Medaliści Mistrzostw Europy w pływaniu w 2018 r.
Złote medale (4): Jacek Czech – 100 m st. grzbietowym (S2), 

Michał Golus – 100 m i 50 m st. dowolnym (S8), Oliwia Jabłoń-
ska – 400 m st. dowolnym (S8)

Srebrne medale (5): Wojciech Makowski – 100 m st. grzbie-
towym i 100 m st. dowolnym (S11), Michał Golus – 100 m st. 
motylkowym (S8), Jacek Czech – 50 m st. grzbietowym (S2), 
Oliwia Jabłońska – 100 m st. motylkowym (S10)

Brązowe medale (4): Wojciech Makowski – 50 m dowolnym 
(S11), Jacek Czech – 200 m st. dowolnym (S2), Kamil Rzetelski 
– 100 m st. motylkowym i 50 m st. dowolnym (S13)
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Z okazji stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości wspominamy 

Igrzyska Paraolimpijskie Sydney 2000, 
gdzie niezbyt liczna reprezentacja Polski 
odniosła godne odnotowania sukcesy  
– wywalczono 53 medale, w tym 19 tych 
najważniejszych – złotych, które zadecy-
dowały o wysokim 8. miejscu w ogólnej 
klasyfikacji medalowej.

A były to najlepsze w historii letnie 
igrzyska paraolimpijskie, ogłosił prezy-
dent Międzynarodowego Komitetu Para-
olimpijskiego dr Robert Steadword pod-
czas ceremonii zakończenia XI Igrzysk 
na stadionie olimpijskim w Sydney, 
zaprojektowanym i zbudowanym przez 
polskiego architekta Edmunda Obiałę. 
Pobite zostały wszelkie rekordy – star-
towało 4032 zawodników reprezentują-
cych 123 kraje wszystkich kontynentów.  
W lekkoatletyce i pływaniu pobite zostały 
wszystkie rekordy świata. A warto dodać, 
że o miejsce na podium rywalizowali naj-
lepsi z najlepszych – z kwalifikacji i świa-
towych rankingów.

– Polonia australijska gorąco dopin-
gowała polskich sportowców niepełno-
sprawnych i cieszyła się z każdego meda-
lu – powiedział Bolesław Kwiatkowski, 
prezes Polonijnej Rady Sportowej „Olim-
pol”. Gdy 19 razy grano Mazurka Dą-
browskiego, niejedna łza zakręciła się  
w naszych oczach. Polska w klasyfikacji 
medalowej wyprzedziła takie zamożne 
wówczas kraje, jak Korea, Niemcy, Japonia, 
Holandia. Gorące i serdeczne gratulacje.

Na arenach paraolimpijskich w Sydney 
nie brakowało wydarzeń z udziałem re-
prezentantów Polski. Historyczny sukces 
odnieśli polscy szermierze na wózkach, 
wygrali klasyfikację medalową, zdobywa-
jąc 11 medali, w tym 7 złotych i 4 srebrne. 
Znakomicie spisała się zawodniczka In-
tegracyjnego Klubu Sportowego z War-
szawy Marta Wyrzykowska (panieńskie 
nazwisko Marty Makowskiej), której 
cztery razy grano Mazurka Dąbrowskiego 
– za zwycięstwo indywidualne w szpadzie  
i florecie oraz drużynowe w tych samych 
rodzjach broni z Agnieszką Rozkres  

i Jadwigą Polasik. Polka była jedną  
z głównych bohaterek igrzysk w Sydney.

O historycznym sukcesie polskich 
szermierzy mówią Hiszpan Alberto Mar-
tinez Vassallo, prezydent Międzynaro-
dowej Federacji Szermierki na Wózkach  
i dr Tadeusz Nowicki, trener koordynator 
naszych przygotowań paraolimpijskich.

Alberto Martinez Vassallo: – W Sy- 
dney nastąpiła zmiana warty w świato-
wej szermierce na wózkach. Francuzi, 
którzy dominowali na paraolimpijskich 
planszach w Atlancie, zostali zdetroni-
zowani przez znakomicie przygotowaną 
reprezentację Polski. Możecie być dumni  
z Marty Wyrzykowskiej, która w swym de-
biutanckim występie zdobyła cztery złote 
medale – wszystkie, jakie były do zdoby-
cia w klasie B, gdzie występują zawodnicy 
o największej niepełnosprawności.

Dr Tadeusz Nowicki: – To, że Marta 
na igrzyskach wykonała plan maksimum 
i wygrała wszystko co było do wygrania, 
to było ogromne zaskoczenie i wielki 
sukces tej utalentowanej zawodniczki. 

Była jednak doskonale przygotowana 
do startu. Posiada perfekcyjną technikę, 
imponuje wolą walki. Potrafi opanować 
emocje, co w szermierce na najwyższym 
poziomie często decyduje o sukcesach. 
Cieszę się także, że Marta ma szerokie 
zainteresowania, że skończyła studia  
i mam wielką nadzieję, że dopisze jej 
zdrowie i przez wiele lat będzie bardzo 
silnym punktem naszej reprezentacji.

Cztery razy „złoto” w debiucie
– Na pierwsze igrzyska paraolimpijskie 
– wspomina Marta Makowska (Wyrzy- 
kowska) jechałam z nadzieją, ale tak-
że z pewnym niepokojem. Byłam jed-
nak dobrze przygotowana do startu,  
a trenerzy wspierali mnie, mówiąc „jak 
zademonstruję swoje umiejętności, bę-
dzie dobrze”. Takie słowa zawsze pod-
trzymują każdego zawodnika na duchu. 
W eliminacjach turnieju indywidualnego 
floretu i szpady walczyłam z czołowymi 
zawodniczkami. Były to ciężkie boje i tak 
niewiele brakowało, żeby odpaść. Z walki 
na walkę czułam się jednak coraz lepiej, 
czego efektem były cztery złote medale. 
Myślę jednak, że złoty medal wywalczony 
z takim trudem w szpadzie sprawił mi naj-
większą satysfakcję i radość. Cała nasza 
ekipa spisała się znakomicie, a złote me-
dale indywidualne zdobyli także: Jadwiga 
Polasik (kategoria A we florecie), Dariusz 
Pender w szpadzie i Robert Wyśmierski  
w szabli. To były wspaniałe igrzyska, or-
ganizacyjnie wszystko było dopięte na 
ostatni guzik. Hala, w której walczyliśmy, 

zaplecze, sędziowie – najwyższej jakości. 
Sydney zasłużyło na wysoką ocenę.

Bohaterka Igrzysk Paraolimpijskich  
w Sydney miała wielkie szczęście, że  
w swoim życiu spotkała wiele osób, któ-
re pomogły jej odnieść w sporcie wielki 
sukces.

– Mój tata, Gabriel Wyrzykowski  
– mówi Marta – przeczytał w gazecie  
o istnieniu Integracyjnego Klubu Sporto-
wego w Akademii Wychowania Fizycz-
nego imienia Józefa Piłsudskiego w War-
szawie. Pojechał z Kobyłki pod Warszawą 
na AWF i spotkał się z dr. Tadeuszem No-
wickim, co sprawiło, że zostałam przyjęta 
z otwartymi rękami. Rodzice przywozili 
mnie na zajęcia dwa razy w tygodniu. 
Później znacznie częściej, bo okazało się, 
że mam szybką rękę i nadaję się do upra-
wienia szermierki na poziomie nawet 
wyczynowym. Był luty 1993 r. Po trzech 
latach systematycznych treningów stałam 
się kandydatką na start w Igrzyskach Pa-
raolimpijskich w Atlancie, Na igrzyska 
jednak nie pojechałam, przygotowania 
i zdawanie matury wykluczyły starty  
w turniejach klasyfikacyjnych. Myślę jed-
nak, że do udziału w tak wielkiej impre-
zie sportowej nie byłam jeszcze dojrzała. 
Co innego w Sydney, gdzie byłam gotowa 
psychicznie, fizycznie i technicznie.

– Z wielką sympatią i uznaniem wspo-
minam moich trenerów, którzy mają 
wielki udział w moich sukcesach w Syd-
ney: Marek Gniewkowski, szablista AZS 
AWF z Igrzysk Olimpijskich w Seulu  
i Barcelonie, Tomasz Sierakowski, młody 

trener który uczył mnie nie tylko szer-
mierki, broni technicznej, ale i jej filo-
zofii. Postacią wyjątkową jest dr Tadeusz 
Nowicki, który otwiera ramiona przed 
każdym, kto chce uprawiać szermierkę.

Marta Makowska, absolwentka Aka-
demii Teologii Katolickiej mieszka z ro-
dziną w Warszawie, a jej oczkiem w głowie 
jest córka Gabrysia. Marta nadal trenuje  
w Integracyjnym Klubie Sportowym, 
gdzie zawsze może liczyć na pomoc 
i wsparcie trenerów Marka Gniewkow-
skiego, Zbigniewa Rybaka i dr Tadeusza 
Nowickiego.

Koszykarze na podium
Trener Stefan Podmokły i nasi zawodnicy 
zgodnie mówili, że do ich miejsca na para-
olimpijskim podium przyczynili się także 
mieszkający w Australii Polacy – gorącym 
dopingiem w każdym meczu. Dlatego  
w środę 25 października polscy koszyka-
rze, którzy zakończyli turniej zdobyciem 
brązowego medalu, udali się do Cabra-
matty, na spotkanie ze starszym pokole-
niem Polaków. To pokolenie przybyło do 
Australii po drugiej wojnie światowej.

W wypełnionej po brzegi Sali Orła 
Białego nasi koszykarze wystąpili z pro-
gramem, w którym były polskie piosen-
ki – te współczesne, ale i z dawnych lat. 
Niejednemu Polonusowi łza zakręciła 
się w oku, bo młodzi Polacy potrafili ich 
wzruszyć dobrymi manierami i bezpo-
średniością, ale też jak na amatorów pięk-
nie śpiewali.

n  WITOLD KUBICKI

Dawnych wspomnień czar…

BOHATEROWIE 
IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH
Historyczny sukces polskich szermierzy w Sydney

Nasza bohaterka igrzysk w Sydney z córką Gabrysią
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Wiele osób dzieli działalność zwią-
zaną ze sportem na sport peł-

nosprawnych i niepełnosprawnych. 
Tymczasem sport osób z niepełnospraw-
nościami to kilka dziedzin funkcjonują-
cych na różnych zasadach. Jedną z nich 
jest sport osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, zorganizowany w ramach 
ruchu Olimpiad Specjalnych.

W 1968 r. w Chicago w USA odbyły 
się pierwsze Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych. Inicjatorką ruchu była na-
uczycielka wychowania fizycznego Eunice 
Kennedy Shriver, która twierdziła: Spor-
towcy Olimpiad Specjalnych są rzecznikami 
wolności wyrażającej się w prawie do życia, 
prawie do przynależności, prawie do 
uczestnictwa, prawie do dawania szan-
sy. Pośród wszystkich wartości, które 
łączą i inspirują nas do poszukiwania 
lepszego świata, najważniejsze miejsce 
zajmuje wolność.

Dzięki wsparciu wielu osób ruch 
o tak głęboko humanistycznych 
przesłankach rozwijał się bardzo dy-
namicznie zarówno w USA, jak i na 
świecie, aż zawitał do Polski, gdzie 
w latach 60–70 ubiegłego wieku były 
początki organizowania aktywności 
sportowej dla osób z niepełnospraw-

nością intelektualną. Krokiem milowym 
był honorowy udział reprezentacji Polski 
w VI Światowych Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych w Baton Rouge (Louisiana, 
USA) w roku 1983 na zaproszenie Eunice 
Kennedy Shriver (4 zawodników z nie-
pełnosprawnością intelektualną z Polski). 
Natomiast w roku 1985 powstał Ogól-
nopolski Komitet Olimpiad Specjalnych 
przy Związku Głównym Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci oraz raz otrzymaliśmy 
akredytację przy Special Olympics.

Obecnie Olimpiady Specjalne to po-
tężna i dynamiczna organizacja, skupia-
jąca ponad 5 mln zawodników uprawia-

jących różne dyscypliny sportu w 174 
krajach na całym świecie. To ponad milion 
wolontariuszy i blisko 500 tys. trenerów. 
A w Polsce to ok. 15 tysięcy zawodników 
trenujących w 507 klubach. Ostatnią wiel-
ką imprezą sportową były Ogólnopolskie 
Igrzyska w Katowicach z udziałem tysiąca 
zawodników. Wśród ponad 30 dyscyplin 
oferowanych w ramach ruchu Olimpiad 
Specjalnych znajduje się kajakarstwo.

W początkach lat 90. ubiegłego wie-
ku udało się rozpocząć pierwsze trenin-
gi kajakowe z zawodnikami Olimpiad 
Specjalnych. Następnym krokiem było 
zorganizowanie oficjalnych regat kaja-
kowych Olimpiad Specjalnych w 1995 r.  

w Sztumie. Zapropo-
nowałam wtedy włą-
czenie tej dyscypliny 
do programu Olim-
piad Specjalnych. 
Powstała adaptacja 
przepisów kajako-
wych, dostosowana 
do możliwości osób  
z niepełnosprawno-
ścią intelektualną.

Propozycja zosta-
ła przychylnie przy-
jęta przez polskie 

władze Olimpiad i dyscyplina zaczęła 
„piąć się” w górę – przez poziom euro-
pejski aż do światowego. Po raz pierw-
szy kajakarstwo zaistniało na Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Irlandii w roku 
2003. Tutaj warto wspomnieć, że Olim-
piady Specjalne jako pełnoprawny czło-
nek Ruchu Olimpijskiego mają prawo or-
ganizacji zawodów według ceremoniału 
olimpijskiego. Igrzyska odbywają się co 
cztery lata, w innych jednak miejscach 
niż igrzyska sportu profesjonalnego czy 
igrzyska paraolimpijskie.

Do tej pory kajakarstwo prezentowało 
się na Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 
w przedstawionych liczbach:
2003 – Dublin, Irlandia (4 kraje, 24 za-
wodników)
2007 – Szanghaj, Chiny (8 krajów, 55 za-
wodników)
2011 – Ateny, Grecja (12 krajów, 65 za-
wodników) 
2015 – Los Angeles, USA (13 krajów, 67 
zawodników)

Kolejne Igrzyska Olimpiad Specjalnych 
odbędą się w marcu 2019 r. w Abu Zabi, 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich  
z udziałem 55 kajakarzy specjalnych 

Dzięki wielu działaniom udało się 
rozwinąć tę dyscyplinę bardzo szeroko, 
chociaż szkolenie nie jest łatwe. Według 
danych z roku 2017 mamy na świecie 28 
programów narodowych oraz blisko 3000 

zawodników, jak również blisko 500 trene-
rów. A wszystko zaczęło się w Sztumie…

W Polsce regaty Olimpiad Specjal-
nych organizowane są w cyklu dwulet-
nim. Ostatnie odbyły się w Sławie (woj. 
lubuskie) z udziałem 45 zawodników.

Nasi specjalni sportowcy startują na 
kajakach turystycznych na dystansach 
200 i 500 m w osadach pojedynczych  
i podwójnych. Warto podkreślić zasadę 
podziału na grupy sprawnościowe, dzię-
ki której rywalizacja jest wyrównana na 
poziomie grupy. Naczelną zasadą jest 
pierwszeństwo udziału nad wynikiem 
sportowym w myśl przysięgi zawodni-
ków: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie 
będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny 
w swym wysiłku”.

Zrealizowanie takiego zadania nie  
byłoby możliwe bez wielu ludzi dobrej 

woli oraz organizacji 
wspomagających dzia-
łania Olimpiad Spe-
cjalnych, takich jak: 
sędziowie, sponsorzy, 
kluby, PZK – lista jest 
długa. Dziękujemy.

n  RÓŻA  
BANASIK-ZARAŃSKA,  

DORADCA SPORTOWY  
OLIMPIAD 

 SPECJALNYCH  
NA EUROPĘ, EURAZJĘ,  
DELEGAT TECHNICZNY  

OLIMPIAD 
 SPECJALNYCH

Igrzyska Ateny 2011 Olimpiady Specjalne Sztum 2016

Każdy jest zwycięzcą – zawodnik Olimpiad Specjalnych
Trening kajakowy w Sztumie 2017

Cyfrowy podręcznik kajakowy

Pierwsze polskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 
Warszawa 1987

SPORT ŁAMIE BARIERY
50 lat ruchu Olimpiad Specjalnych. Polski akcent kajakowy w rozwoju ruchu sportowego  
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
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§
Zintegrowany System Kwalifikacji 

(ZSK) to dla wielu ludzi cały czas poję-
cie enigmatyczne. Przecież w tym roku 
obchodziliśmy dziesięciolecie istnienia 
Europejskiej Ramy Kwalifikacji w Unii 
Europejskiej, której częścią jest ZSK.

Pierwsze prace w Polsce nad ZSK za-
częły się w 2011 r. podczas konferencji  
w Toruniu, zorganizowanej przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, Instytut Ba-
dań Edukacyjnych oraz Toruński Związek 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej. Ustawa, na podstawie której działa 
ZSK, weszła w życie 15 stycznia 2016 r.

Dla kogo ZSK

System skierowany jest przede wszystkim 
do pracowników, daje im bowiem szan-
sę na podjęcie pracy w swojej profesji 
poza granicami kraju, bez konieczności 
zdawania powtórnie egzaminów czy kur-
sów. Uznawany jest nie tylko w całej Unii 
Europejskiej, ale w ponad 160 krajach na 
całym świecie. Najważniejszą częścią ZSK 
jest kwalifikacja, którą można uzyskać 
po przejściu walidacji, czyli sprawdze-
niu rzeczywistych umiejętności poprzez 
efekty uczenia się. Mówiąc w skrócie: nie-
ważne, gdzie nauczyliśmy się danej umie-
jętności, najważniejsze, czy potrafimy ją 
wykonywać na odpowiednio wysokim 
poziomie i tylko to jest weryfikowane.

W sporcie dla wszystkich ZSK może 
stać się idealnym narzędziem do zwal-
czania nieuczciwej konkrecji wśród in-
stytucji szkolących przyszłych instrukto-
rów rekreacji oraz tworzącej się patologii  
w przypadku zajęć prowadzonych przez 
instruktorów po kursach online za 50 zł. 

W sieci jest istne zatrzęsienie instytucji, 
które za 50, 100 czy 200 zł oferują całą 
paletę kursów online – od IT do instruk-
torów pływania. Wystarczy, że ukończy-
łeś 18 lat i zapłacisz za kurs, w zamian 
otrzymujesz informacje do zapoznawania 

się, które zastępują 160-godzinny kurs,  
i od razu test wielokrotnego podejścia  
z 10 pytaniami. Jeśli odpowiesz na 7 z nich, 
otrzymujesz tzw. uprawnienia. W rzeczy-
wistości nikt nawet nie weryfikuje, czy 
potrafisz pływać, nie mówiąc o elemen-
tarnych zasadach bezpieczeństwa, które 
w zasadzie możesz pominąć – wystarczy 
przecież odpowiedzieć tylko na 7 pytań.

Dzięki ZSK można skutecznie trafić 
do świadomości odbiorców, przyszłych 
klientów, którzy zanim zapiszą się na za-
jęcia z instruktorem, łatwo mogą zwery-
fikować jego kompetencje przez witrynę 
internetową rejestr.kwalifikacje.gov.pl. 
Na stronie mogą przeczytać opis danej 
kwalifikacji i podczas zajęć zaobserwo-
wać, czy osoba prowadząca szkolenie 
posługuje się odpowiednimi technikami 
lub poprosić o okazanie dokumentu po-
świadczającego jej kwalifikacje.

Każdy certyfikat w ZSK jest ozna-
czony odpowiednim numerem Polskiej 
Ramy Kwalifikacji (PRK). Również in-
stytucje, które pragnąc zachować stan-
dardy szkolenia na odpowiednio wyso-
kim poziomie, a jednocześnie nie mogąc 
sobie pozwolić na tak „atrakcyjne ceny 
kursów”, w ZSK mogą znaleźć przysło-
wiowe koło ratunkowe. Instytucjami, któ-
re certyfikują mogą zostać tylko podmio-
ty zapewniające odpowiednie standardy 
opisane w kwalifikacji. Takie rozwiązanie 
skutecznie zwalcza nieuczciwą konku-

rencję, która działa na zasadzie drukarni: 
płaci się tylko za wystawiony dokument, 
a nie za pozyskaną wiedzę.

Zintegrowany System Kwalifikacji 
umożliwia również pracodawcom łatwe 
i szybkie określenie umiejętności przy-

szłego pracownika dzięki opisowi kwali-
fikacji, do którego może się odwołać pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej. W opisie 
umieszczone są umiejętności i sposób 
ich weryfikacji, a także zakres wykony-
wanych czynności. Co więcej, raz nabytej 
umiejętności nie musimy powielać przy 
zdobywaniu kolejnej kwalifikacji. To zna-
czy, że jeżeli podczas kursu z rekreacji ru-
chowej zaliczyliśmy podstawy anatomii 
człowieka, nie musimy ponownie prze-
chodzić tego etapu. ZSK w ten sposób 
wychodzi naprzeciw osobom pragnącym 
poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe 
kwalifikacje.

To właśnie jest ideą Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji – uczenie się przez 
całe życie, a mało kto wie lepiej, niż oso-
by zajmujące się sportem dla wszystkich, 
jak ważne jest poszerzanie swojej wiedzy 
w trakcie aktywności zawodowej. Obec-
nie wiodącym ośrodkiem w opisie kwa-
lifikacji w sporcie dla wszystkich jest To-
ruński Związek TKKF. Dzięki współpracy 
z ośrodkami akademickimi w całej Polsce 
oraz z Instytutem Badań Edukacyjnych 
opracowuje i wprowadza innowacyjne 
kwalifikacje, wychodzące naprzeciw po-
trzebom dzisiejszego społeczeństwa.

Więcej informacji na stronach srks.pl 
oraz maraton.pl

n  PRZEMYSŁAW STALKOWSKI

NAUKA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Zintegrowany System Kwalifikacji szansą dla sportu powszechnego

Nie takie RODO straszne, jak je ma-
lują... Tak naprawdę to nic nowego. 

W 2017 r. obchodziliśmy 20-lecie obowią-
zywania w Polsce ochrony danych osobo-
wych. Przez ten czas prawo było noweli-
zowane jedynie w ograniczonym zakresie  
i w wielu aspektach przestało przystawać 
do otaczającej nas rzeczywistości.

Dlatego państwa członkowskie UE 
podjęły decyzję o potrzebie reformy  
w tym obszarze, przyjmując 27 kwietnia 
2016 r. ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych osobowych (GDPR – General 
Data Protection Regulation) w celu za-
pewnienia prywatności swoim obywate-
lom i ujednolicenia przepisów o ochronie 
danych osobowych na terenie UE.

RODO w pigułce
RODO wprowadza nowy katalog zasad, 
prawa osób fizycznych, nowe definicje, 
m.in. definicję danych osobowych (DO). 
Według unijnej regulacji dane osobowe 
to wszystkie informacje dotyczące osoby 
fizycznej, które umożliwiają jej identyfi-
kację (PESEL, NIP, ale także adres IP czy 
identyfikatory zamieszczone w ciastecz-
kach). Administratorzy danych jako głów-
ne narzędzia pracy powinni więc stosować 
anonimizację i pseudonimizację.

Administratorem danych osobo-
wych jest osoba fizyczna lub prawna 
(organ publiczny, jednostka lub inny 
podmiot), która ustala cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych. Z ko-
lei podmiot przetwarzający (np. orga-
nizator zawodów, ubezpieczyciel, firma 
hotelarska…) przetwarza dane osobowe 
w imieniu administratora.

Przykłady przetwarzania danych 
osobowych:
– zbieranie, utrwalanie,
– porządkowanie, przechowywanie,
– adaptowanie, modyfikowanie,

– przeglądanie, wykorzystywanie,
– udostępnianie, usuwanie, niszczenie.

Nie można przetwarzać takich da-
nych, jak: pochodzenie rasowe lub et-
niczne, poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub światopoglądowe, a także 
dane genetyczne (w tym biometryczne), 
służące do jednoznacznego zidentyfiko-
wania osoby fizycznej czy dane dotyczące 
zdrowia. Istnieją wyjątki, np. wyrażona 
zgoda w konkretnym celu czy oczywiste 
upublicznienie.

Przegląd zasad ogólnych RODO
– Zasada zgodności z prawem, rze-

telności i przejrzystości – spełniona, gdy 
zebrane są zgody na przetwarzanie da-
nych niezbędnych do wykonania umowy 
czy wypełnienia obowiązku prawnego. 
Rzetelność przejawia się w informowaniu 
o przetwarzaniu i jego celach, a przejrzy-
stość oznacza dostępność i zrozumiałość 
komunikatów pisanych prostym języ-
kiem, okraszonych wizualizacjami.

– Zasada ograniczenia celu przetwa-
rzania danych (wyraźne określenie celu 
przetwarzania, zgodność celu z prawem, 
nieprzetwarzanie w celach innych niż te, 
do których zostały zebrane).

– Zasada minimalizacji danych (tyl-
ko niezbędna ilość i zakres przetwarza-
nych DO z punktu widzenia określonego 
celu), gdy określony cel nie może być 
osiągnięty innymi środkami.

– Zasada integralności i poufności 
(ochrona przed utratą i nieuprawnionym 
dostępem do DO).

RODO: nowe prawa osób fizycznych
–  Prawo dostępu do danych i informacji 

(w tym do informacji o przetwarzaniu 
danych)

–  Prawo żądania sprostowania i uzupeł-
nienia danych

–  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
–  Prawo do przeniesienia danych
–  Prawo do bycia zapomnianym (oby- 

watel może zgłosić się do danej instytu-
cji z prośbą o usunięcie wszystkich do-
tyczących go informacji). Według KE 
narzędzie ma chronić prywatność osób, 
niekoniecznie umożliwiać usuwanie in-
formacji z przeszłości albo ogranicza-
nie wolności prasy.

Kary administracyjne
W świetle nowego rozporządzenia 

podmioty będą zobowiązane do przekaza-
nia w ciągu 72 h właściwym organom oraz 
poszkodowanym klientom informacji do-
tyczących naruszenia bezpieczeństwa ich 
danych. Jeśli nie dopełnią tego wymogu, 
polski organ ochrony danych ma możli-
wość nakładania administracyjnych kar 
pieniężnych. Osoby fizyczne będą miały 
prawo domagać się odszkodowania na 
drodze sądowej. Oznacza to lepszą egze-
kucję przestrzegania przepisów.

Lekkie naruszenia: do 10 mln euro lub 
do2% całkowitego rocznego światowego 
obrotu przedsiębiorstwa, np. brak zgłosze-
nia naruszenia DO organowi nadzorczemu.

Ciężkie naruszenia: do 20 mln euro 
lub do 4% całkowitego rocznego świato-
wego obrotu przedsiębiorstwa, np. na-
ruszenie zasad ogólnych, niepoprawne 
uzyskanie zgody na przetwarzanie DO, 
naruszenie praw osób fizycznych.

Co RODO oznacza dla sportu po-
wszechnego? Jeżeli dane są niezbędne do 
prowadzenia działalności – wystarczy po-
informować o ich zbieraniu. Jeżeli dane 
są nadmiarowe – należy uzyskać zgodę 
na ich zbieranie (np. wizerunek osób też 
jest traktowany jako dane osobowe, żeby 
zapewnić bezpieczeństwo imprezy maso-
wej). Nie dajmy się jednak zwariować.

n  ELŻBIETA JAWORSKA

RODO – dane prawnie zabezpieczone
25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
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Dzień Dziennikarza Sportowego
2 lipca, już po raz 24. na świecie obchodzony był Dzień Dziennikarza Sportowego. Życzenia dziennikarzom prasy, radia, telewi-
zji, mediów elektronicznych i fotoreporterom złożyli minister Sportu i Turystyki Witold Bańka oraz prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

„Wszystkim przedstawicielom mediów sportowych życzę niegasnącej pasji, zaangażowania, radości i poczucia satysfakcji  
z własnej pracy” - napisał na Twitterze minister Witold Bańka.

„Do współpracy ze środowiskiem dziennikarskim od lat przywiązujemy duże znaczenie, widząc w nim cennego partnera dla 
realizacji statutowych zadań PKOl. Wierzymy, że ludzie mediów dzielą z nami troskę o jak najwyższy poziom występów biało-
-czerwonych na kolejnych igrzyskach, a wcześniej – podobnie jak i my – uważnie śledzą przygotowania polskich sportowców do 
olimpijskich startów” – napisał w posłaniu do dziennikarskiej braci szef PKOl Andrzej Kraśnicki.

Cieszy go także fakt, że coraz więcej dziennikarzy sportowych zauważa aktywność PKOl w takich dziedzinach, jak edukacja 
olimpijska, opieka nad uczestnikami igrzysk, propagowanie zasad fair play, opieka nad olimpijczykami czy działania na rzecz 
kontaktów sportu z kulturą i sztuką.

2 lipca oficjalnie stał się Dniem Dziennikarza Sportowego w roku 1994 podczas kongresu AIPS w Manchesterze, który w ten 
sposób postanowił upamiętnić powstanie organizacji w czasie Igrzysk VIII Olimpiady w Paryżu w 1924 r. Obecnie AIPS zrzesza 
160 narodowych klubów dziennikarzy sportowych i jest jedyną organizacją tego typu uznaną przez Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski. Życzenia na Twitterze złożył dziennikarzom także szef AIPS Włoch Gianni Merlo

Polscy siatkarze  
mistrzami świata
Polscy siatkarze trenowani przez Belga  
Vitala Heynena i dowodzeni przez kapitana  
Michała Kubiaka po raz trzeci w historii sięgnę-
li po tytuł mistrzów świata, wygrywając imprezę 
zorganizowaną w Bułgarii i we Włoszech. Po-
przednio triumfowali w 1974 r. w Meksyku oraz 
cztery lata temu w Katowicach.

W tegorocznej edycji imprezy za najwarto-
ściowszego zawodnika uznany został Bartosz  
Kurek, którego cztery lata temu zabrakło  
w mundialu w Polsce. W finale MŚ biało-czer-
woni pokonali Brazylijczyków 3:0.

„Złotych” siatkarzy przyjęli prezydent RP  
Andrzej Duda oraz premier Mateusz Mora-
wiecki. Premier podjął decyzję o przyznaniu do-
datkowej dotacji Polskiemu Związkowi Piłki Siat-
kowej w wys. 15 mln zł. Część tej sumy ma zostać 
przeznaczona na premie dla zawodników i szta-
bu szkoleniowego. Symboliczny czek odebrali:  
Artur Szalpuk, Grzegorz Łomacz, Bartosz 
Kwolek i Damian Wojtaszek. W spotkaniu wziął 
także udział minister sportu Witold Bańka.  
– Dodatkowe wsparcie pozwoli na realizowanie 
kolejnych sportowych celów i budowanie po-
tencjału polskiej siatkówki – podkreślił Witold 
Bańka.

Order Orła Białego  
dla Haliny Konopackiej
Z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania  
Niepodległości prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda  
11 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie uhonorował 
najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Bialego oso-
by, które na przestrzeni stulecia w wyjątkowy sposób przysłużyły się 
Rzeczypospolitej. Znalazła się wśród nich Halina Konopacka-Matu-
szewska – lekkoatletka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska, 
działaczka sportowa, malarka, poetka i dziennikarka, bohaterka akcji 
ratowania złota ze skarbca Banku Polskiego.

24. ME 2018 w Berlinie
– To niebywałe, że wyprowadziliście państwo polską lekką atletykę na tak 
wspaniały, nie tylko europejski, ale również światowy poziom. Tym razem 
zdobyliście o jeden złoty medal więcej niż dwa lata temu w Amsterdamie. 
To największy sukces polskiej lekkiej atletyki w mistrzostwach Europy od 
1958 roku – powiedział prezydent RP Andrzej Duda. Biało-czerwoni zdo-
byli w 24. ME 12 krążków, w tym siedem złotych, cztery srebrne i jeden 
brązowy, zajmując drugie miejsce za W. Brytanią.

Niesamowitym wyczynem popisała się Justyna Święty-Ersetic.  
W niespełna dwie godziny zdobyła dwa złote medale. Najpierw triumfo-
wała w biegu na 400 m, a następnie na ostatniej zmianie do zwycięstwa 
poprowadziła sztafetę 4x400 m. Oprócz Święty-Ersetic i jej koleżanek ze 
sztafety na najwyższym stopniu podium stanęli: Adam Kszczot w biegu 
na 800 m, Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki w rzucie młotem oraz 
Paulina Guba i Michał Haratyk w pchnięciu kulą.

Irena Szewińska  
w Alei Zasłużonych  
na Powązkach
Irena Szewińska, najbardziej utytuło-
wany polski sportowiec, pierwsza dama 
polskiego sportu i Dama Orderu Orła 
Białego, spoczęła 5 lipca w Alei Zasłużo-
nych na Cmentarzu Wojskowym na war-
szawskich Powązkach.

Irena Szewińska zmarła 29 czerw-
ca 2018 r. w Warszawie. Miała 72 lata. 
Była rekordzistką Polski, Europy i świata  
w biegach na 100, 200, 400 metrów,  
w skoku w dal i sztafetach. W długiej ka-
rierze wierna była barwom klubowym za-
łożonej w 1911 r. Polonii Warszawa.

Pogrzeb zdobywczyni siedmiu me-
dali olimpijskich w lekkoatletyce, któ-
ra ostatnio pełniła funkcję wiceprezesa 
PKOl oraz była członkinią MKOl, miał 
charakter uroczystości państwowej. Od-
był się w asyście Kompanii Wojska Pol-
skiego, z salwą honorową. Uroczystości 
pogrzebowe rozpoczęły się w katedrze 
polowej Wojska Polskiego. Nabożeństwo 
koncelebrował i homilię wygłosił delegat 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Dusz-
pasterstwa Sportowców biskup Marian 
Florczyk: – Swoimi osiągnięciami budo-
wała dumę i radość w polskich sercach.

We mszy świętej udział wzięli m.in. 
prezydent RP Andrzej Duda, któremu to-
warzyszyła małżonka Agata Kornhauser- 
-Duda, premier Mateusz Morawiecki, 
minister sportu i turystyki Witold Bań-
ka, przewodniczący Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach  
z małżonką, prezydent Międzynarodowe- 
go Stowarzyszenia Federacji Lekkoatlety-
cznych (IAAF) lord Sebastian Coe, prezes 
PKOl Andrzej Kraśnicki, posłowie i sena-
torowie RP.

– Żegnamy królową królowej sportu 
– powiedział na zakończenie mszy św.  
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
prezydent RP Andrzej Duda. – To jedno  

z tych sportowych nazwisk, 
które słyszeliśmy najczęściej.

Prezydent podkreślił, że 
nazwisko Szewińskiej było 
symbolem polskiego sportu, 
było w nim obecne od zawsze 
i trudno sobie wyobrazić, że jej 
teraz zabraknie.

– W stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
żegnamy sportowca stulecia. 
Była wspaniała pod każdym 
względem. Myślę, że mogę to 
powiedzieć – miała wspaniałe 
życie. Miała talent, który został odkryty. 
Na szczęście dla nas i dla Polski. Ilu lu-
dzi nosi w sobie talent, który nigdy nie 
zostanie odkryty? – powiedział prezy-
dent Duda. – Niech zawsze ze wszystkimi 
polskimi sportowcami będą mądre słowa 
pani Ireny, że życie nie może się składać 
tylko z pogoni za medalami. Bo wtedy 
klęska na stadionie będzie też życiową 
porażką. Żegnamy panią z żalem, ale 
przede wszystkim z wielką wdzięczno-
ścią. Będzie pani dla nas zawsze przykła-
dem. Cześć Jej pamięci.

– Odejście Ireny Szewińskiej to wiel-
ka strata dla całej rodziny olimpijskiej 
– podkreślił Thomas Bach podczas uro-
czystości pogrzebowej na cmentarzu.  
– Każdy, kto był świadkiem jej występów 
sportowych widział, w jakim stylu osiąga 
sukcesy, widział, że towarzyszy temu nie-
odparta elegancja. Wszyscy, którzy mieli 
kontakt z Ireną jako przyjaciółką, zetknęli 
się z jej wielkim ciepłem i serdecznością.

Mistrz igrzysk w Montrealu (1976)  
w drużynowym turnieju florecistów wska-
zał, że Irena Szewińska całe życie poświę-
ciła sportowi. – Była wzorem dla wszyst-
kich i we wszystkim, a jednocześnie była 
niesamowicie skromna. Właśnie dlatego 

była inspiracją dla lekkoatletów i kobiet na 
całym świecie. Żegnaj moja przyjaciółko, 
Irena! – zakończył wystąpienie w języku 
polskim wielce wzruszony Thomas Bach.

Premier Mateusz Morawiecki przypo-
mniał w skrócie wielką karierę Ireny Sze-
wińskiej, która początkowo chciała być... 
aktorką. – Była wielką nadzieją dla Polski 
w trudnych czasach. Dawała chwałę pol-
skiemu sportowi, była wzorem nie tylko dla 
sportowców, ale dla wszystkich Polaków. 
I za to jesteśmy jej ogromnie wdzięczni  
– podkreślił nad trumną. Szef rządu dodał, 
że pokazywała, jak poprzez sport tworzyć 
lepszy kraj i lepsze społeczeństwo.

Minister sportu i turystyki Witold 
Bańka wspomniał, że powiedzieć o Sze-
wińskiej „wybitna” to za mało. – Była 
najwybitniejszą polską sportsmenką, 
pierwszą damą polskiego sportu, naszą 
sportową mamą. Ale przy tej całej wielko-
ści była niezwykle skromną, dobrą osobą, 
wzorem dla zawodników i działaczy.

W imieniu lekkoatletów Irenę Sze-
wińską pożegnał dwukrotny mistrz olim-
pijski w pchnięciu kulą, wiceprezes PZLA 
Tomasz Majewski, zwracając uwagę, że 
sportowi poświęciła 60 lat. „Tron królo-
wej sportu jest pusty”.

Pogrzeb Ireny Szewińskiej,  
Aleja Zasłużonych, Powązki Wojskowe, Warszawa
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Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki po-
wiedział: – To, co nas łączy dzisiaj, to 
wielki hołd jaki chcemy oddać osobie, 
która całe swoje życie oddała, aby polski 
sport był pełen blasku. Zaznaczył też, że 
to, co może nie było tak oczywiste, to fakt, 
że nade wszystko kochała swoją rodzinę. 
Dodał także, że na adres PKOl napłynęły 
kondolencje ze wszystkich stron świata. 
– To nie były dziesiątki, ale setki depesz.

Andrzej Szewiński, najstarszy syn mi-
strzyni, podkreślił: – Dla mnie i mojego 
brata Jarosława była wspaniałą mamą, dla 
taty Janusza – żoną, dla wnuków – babcią. 
Była najwspanialszą kobietą. Rok temu ro-
dzice obchodzili 50-lecie ślubu. Uczyła nas 
mądrości życiowej od najmłodszych lat.

Ze względu na ograniczoną licz-
bę miejsc w katedrze w nabożeństwie 

uczestniczyli tylko członkowie rodziny 
zmarłej, goście specjalni z kraju i zagra-
nicy oraz przedstawiciele rodziny olim-
pijskiej, przyjaciele-sportowcy, m.in. Ewa 
Kłobukowska, z którą Irena Szewińska 
zdobyła w Tokio (1964) złoty medal 
olimpijski w sztafecie 4x100 m, Anita 
Włodarczyk, Ludwika Chewińska, Bar-
bara Ślizowska, Jacek Wszoła, Włady-
sław Kozakiewicz, Robert Korzeniowski, 
Włodzimierz Lubański, Wojciech Fibak, 
Wojciech Fortuna, Janusz Peciak-Pyciak, 
Czesław Kwieciński, Edward Skorek,  
Andrzej Supron, Czesław Lang, Włady-
sław Zieliński czy piosenkarz Andrzej 
Rosiewicz, który w młodości uprawiał 
skok o tyczce.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa przy 
trumnie czuwało osiem wart złożonych  

z przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, władz 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki, Towa-
rzystwa Olimpijczyków Polskich, Komisji 
Sportu Kobiet PKOl, mediów i sponsorów.

– To bardzo smutny dzień – powie-
dział wzruszony Tadeusz Mytnik, były 
znakomity kolarz, który jako chorąży 
wprowadził do katedry sztandar PKOl  
na czele 17 innych pocztów sztandaro-
wych związków, organizacji i klubów 
sportowych.

W ostatniej drodze wybitnej lekko-
atletce towarzyszyły setki kibiców i ludzi 
nieinteresujących się na co dzień spor-
tem. Ci podkreślali, że przyszli oraz przy-
jechali z różnych stron kraju, by oddać 
hołd „wielkiej postaci i osobowości”.

Alojzy Nowak prezesem AZS
XXVII Zjazd Akademickiego Związku Sportowego wybrał w Warszawie na prezesa tej niezwykle prężnie działającej organizacji 
prof. dr. hab Alojzego Nowaka.

– AZS to samo dobro. Zrzesza osoby ze środowiska akademickiego, głównie studentów, ale nie tylko – także pracowników 
akademickich. Współpracujemy również z młodzieżą ze szkół średnich. Naszym głównym celem jest wpieranie sportu akade-
mickiego przez rozwój kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych – powiedział po wyborze nowy sternik polskie-
go sportu akademickiego.

Kamil Stoch po raz drugi w karierze otrzymał tytuł „Króla nart”. Nagrodę za wyniki  
w sezonie 2017/18 przyznali mu członkowie Międzynarodowego Forum Nordicum, w skład 
którego wchodzą dziennikarze specjalizujący się w narciarstwie klasycznym i biathlonie.

Stoch, który w poprzednim sezonie wywalczył dwa medale olimpijskie i triumfował  
w Pucharze Świata, poprzednio wyróżniony został w 2014 r. W latach 2001 i 2003 nagroda  
w skokach trafiła do Adama Małysza.

– Mam w kolekcji wiele nagród za osiągnięte wyniki. Tę cenię sobie wysoko, bo stanowi 
uznanie dla moich sukcesów ze strony dziennikarzy towarzyszących nam w zawodach i przeka-
zujących relacje z nich – powiedział Kamil Stoch podczas uroczystości w austriackim Seefeld.

Miano „Króla” w biathlonie przypadło Francuzowi Martinowi Fourcade. W konkuren-
cjach biegowych uhonorowani zostali Norweżka Marit Bjoergen oraz Szwajcar Dario Colo-
gna. Specjalne nagrody za długoletnią wspaniałą karierę otrzymali Marit Bjoergen oraz jej ro-
dak biathlonista Ole Einar Bjoerndalen, którzy po ostatnim sezonie rozstali się ze sportem.

– Choć rzadko miałam okazję, to lubiłam startować w Polsce. Na zawsze zapamiętam 
ogromny bukiet czerwonych róż, które otrzymałam na zawodach na Polanie Jakuszyckiej  
w Szklarskiej Porębie. To połączenie śnieżnej bieli i czerwieni kwiatów było czymś niesamo-
witym – powiedziała Marit Bjoergen.

Król nart sezonu 2017/2018 Kamil 
Stoch w otoczeniu narciarskich  

znakomitości. Po jego prawej ręce 
Norweżka Marit Bjoergen, po lewej 

Szwajcar Dario Cologna

Kamil Stoch „Królem nart” sezonu 2017/2018
Alpejczyk Andrzej Bachleda-Curuś, biegacz narciarski Józef 
Łuszczek, biathlonista Tomasz Sikora, piłkarz ręczny, trener i nau- 
kowiec Janusz Czerwiński, szermierz Adam Krzesiński oraz dzien-
nikarze sportowi Jerzy Gebert i Włodzimierz Szaranowicz uhono-
rowani zostali gwiazdami w alei w Cetniewie.

– Cetniewo jest szczególnym miejscem dla mnie i wszystkich 
polskich szermierzy, którzy wykuwali nad morzem formę, która 
prowadziła ich potem na podium najważniejszych imprez igrzysk 
olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Tam właśnie spędzali-
śmy dużo czasu – powiedział Adam Krzesiński, trzykrotny olim-
pijczyk, zdobywca brązowego medalu w drużynowym turnieju 
florecistów w Barcelonie w 1992 r. oraz srebrnego cztery lata póź-
niej w Atlancie, medalista mistrzostw świata i Europy we florecie, 
parokrotny mistrz i wicemistrz kraju, a dziś sekretarz generalny 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Janusz Czerwiński po zakończeniu kariery sportowej podjął 
się pracy trenerskiej, prowadził reprezentacje Polski, Islandii i Gre-
cji. W latach 1988–1996 stał na czele Związku Piłki ręcznej w Pol-
sce. Jest profesorem nauk o kulturze fizycznej. Przez wiele lat był 
rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Jerzy Gebert, jeden z nestorów polskiego dziennikarstwa 
sportowego, autor książek o tematyce sportowej nie bez powodu 
uważany jest za wybitnego promotora gdańskiego i pomorskiego 
sportu oraz przyjaciela Ośrodka Przygotowań Olimpijskich „Cet-
niewo”. Przez wiele lat to właśnie on wygłaszał laudacje z okazji 
honorowania sportowców, teraz gwiazda przypadła jemu.

– Jest ona spełnieniem mojej długoletniej pracy. Odsłaniałem 
ją niezwykle zażenowany. Czułem się nieswojo w gronie takich 
bohaterów polskiego sportu – powiedział 88-letni Gebert, z za-
wodu lekarz.

Wpisaną w granitową płytę, spiżową gwiazdę z imieniem i nazwi-
skiem oraz nazwą uprawianej dyscypliny ma od 2018 r. także pięcio-
krotny olimpijczyk i zdobywca srebrnego medalu w Turynie w 2006 r.,  
indywidualny mistrz i wicemistrz świata, sześciokrotny mistrz  
Europy – biathlonista Tomasz Sikora. W sezonie 2008/2009 przypa-
dła mu druga lokata w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Kolejnym przedstawicielem zimowych dyscyplin sportu ma-
jącym gwiazdę jest pierwszy i jedyny polski mistrz świata w bie-
gach narciarskich, zdobywca złota w Lahti w 1978 r. na 15 km oraz 
brązu na dystansie dwa razy dłuższym, dwukrotny olimpijczyk 
i 36-krotny mistrz kraju, zwycięzca plebiscytu „Przeglądu Sporto-
wego” na najlepszego sportowca Polski w 1978 r. – Józef Łuszczek.

Jury przyznało gwiazdę także innemu zakopiańczykowi. 
Szczyci się nią najlepszy polski narciarz w konkurencjach alpej-
skich w historii tej dyscypliny sportu Andrzej Bachleda-Curuś, 
popularny w narciarskim światku „Ałuś”. W długiej karierze dwa 
razy wystartował w igrzyskach olimpijskich. Z mistrzostw świata 
przywiózł dwa medale. W Val Gardenie w 1970 r. zdobył pierw-
szy dla Polski medal w imprezie tej rangi, zajmując trzecie miejsce  
w kombinacji. Cztery lata później w St. Moritz przypadł mu w tej 
samej konkurencji srebrny krążek.

– To wielki honor i wyróżnienie dla mnie mieć gwiazdę  
w Cetniewie, obok gwiazd ludzi o których opowiadałem w radiu  
i telewizji, komentując przebieg wielu imprez najwyższej rangi,  
 ludzi których znałem i których znam – powiedział po odsłonięciu 
gwiazdy dziennikarz radiowo-telewizyjny, w przeszłości koszykarz 
i trener tej dyscypliny, długoletni dyrektor redakcji sportowej TVP 
i TVP Sport Włodzimierz Szaranowicz. Jest rekordzistą wśród 
polskich dziennikarzy sportowych, był bowiem akredytowany dzie-
więtnaście razy przy letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich.

Forum Nordicum 2018
W Seefeld, mieście przyszłorocznych mistrzostw świata w konkurencjach kla-
sycznych, wiedzą z dziedziny narciarstwa klasycznego i biathlonu podzieliło się  
86 dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych z Austrii, Niemiec, 
Norwegii, Polski, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, USA i Włoch.

Gośćmi Forum Nordicum byli także prezydent Międzynarodowej Federacji Nar-
ciarskiej (FIS) Gian Franco Kasper, sekretarz generalna FIS Sarah Lewis, dyrekto-
rzy konkurencji: skoków, biegów oraz kombinacji norweskiej, a także przedstawicie-
le Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU).

Nagrodę „Werner Kirchhofer Trophy”, fundowaną przez dziennikarza Redakcji 
Sportowej Polskiej Agencji Prasowej Jerzego Jakobsche, jury w 2018 r. przyznało 
austriackiemu dziennikarzowi Josefowi Schmidowi.

Forum Nordicum powołali do życia w 1980 r. Austriak Willi Ahstl oraz Niemcy Werner Kirchhofer i Bruno Morawetz.  
W 2015 r. z inicjatywy Klubu Dziennikarzy Sportowych międzynarodowe grono przedstawicieli mediów gościła Szklarska Poręba, jako 
pierwsza polska miejscowość w historii tej organizacji. Kolejną edycję Forum Nordicum zorganizuje w 2019 r. włoska Anterselva.

Forum Nordicum 2018. Werner Kirchhofer 
Trophy. Od lewej laureat nagrody 2018  

Josef Schmid, Jerzy Jakobsche i dyrektor FN, 
redaktor Torsten vom Wege

Aleja Gwiazd Sportu w Cetniewie
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INFORMACJE PRZYGOTOWAŁ  
n JERZY JAKOBSCHE

60 lat Klubu 
Dziennikarzy 
Sportowych
Polski Klub Dziennikarzy Sportowych 
powołany został do życia 14 marca 1958 r. 
w Łodzi. Tego dnia nastąpiło rozwiązanie 
powstałej w 1951 r. Sekcji Sportowej, po 
zorganizowaniu Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich. Dwa lata wcześniej,  
24 listopada 1949 r. odbył się w Warszawie 
pierwszy ogólnopolski Zjazd Prasy Spor-
towej, a na czele ogólnopolskiej organiza-
cji – Klubu Sprawozdawców i Publicystów 
Sportowych – stanął redaktor Włodzi-
mierz Gołębiewski. Pierwszym prezesem 
Klubu Dziennikarzy Sportowych wybrany 
został 14 marca 1958 r. Jerzy Zmarzlik.

Organizacja postanowiła kontynu-
ować tradycję poprzedników, powstałego 
w 1924 r. we Lwowie Koła Dziennikarzy 
Sportowych oraz utworzonego 13 grud-
nia 1925 r. w Warszawie Polskiego Związ-
ku Dziennikarzy i Publicystów Sporto-
wych Rzeczypospolitej Polskiej, którego 
pierwszym prezesem został dr Włady-
sław Osmolski. Na jego miejsce powstał 
w 1933 r. Związek Dziennikarzy Spor-

towych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzia-
łalność organizacji przerwał 1 września 
1939 r. wybuch II wojny światowej, roz-
poczętej od napaści Niemiec na Polskę.

W czasie Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w Cortinie d’Ampezzo w 1956 r. 
miał miejsce pierwszy po II wojnie świa-
towej kontakt polskich dziennikarzy 
sportowych z przedstawicielami powsta-
łego w 1924 r. w Paryżu Światowego Sto-
warzyszenia Prasy Sportowej (AIPS).

Na kongresie AIPS w 1977 roku  
w Mediolanie-Marittimie powstało Euro-
pejskie Stowarzyszenie Prasy Sportowej 
(UEPS). Funkcję prezydenta powierzo-
no Brytyjczykowi Frankowi Taylorowi,  
a na wiceprezydenta wybrano kierujące-
go od 1972 r. Klubem Dziennikarzy Spor-
towych cenionego reportera i felietonistę 
pułkownika Edwarda Woźniaka. Po wy-
borze Franka Taylora na prezydenta AIPS  
w 1981 r. funkcję prezydenta UEPS 
Edward Woźniak pełnił do wyborów  
w 1982 r., kiedy na czele UEPS stanął 
Grek Elie Sporidis. Woźniakowi ponow-
nie powierzono funkcję wiceprezydenta, 
którą pełnił do śmierci 11 grudnia 1983 r.

Wysokie funkcje w UEPS sprawował 
także inny z prezesów KDS Jerzy Jakob-
sche. Od 1996 r. wchodził w skład Komi-

tetu Wykonawczego. W 2002 r. wybrano 
go na wiceprezydenta, a kongres w Dubli-
nie w 2006 r. powierzył mu funkcję pre-
zydenta, którą sprawował do roku 2010.

Jedną z głównych inicjatyw KDS jest 
konkurs „Złote Pióro”. To przedsięwzięcie 
o bogatej historii sięgającej 1938 r., a wzno-
wione w 1958 r. – laureatem został wtedy 
Bohdan Tomaszewski, który powtórzył 
sukces rok później. Wśród laureatów są 
tuzy dziennikarstwa sportowego – z pra-
sy, radia i telewizji, m.in. Krzysztof Blauth, 
Witold Duński, Tadeusz Maliszewski, 
Edward Trojanowski, Jerzy Zmarzlik, Bog-
dan Tuszyński, Bohdan Tomaszewski, Ste-
fan Sieniarski, Tadeusz Olszański, Maciej 
Biega, Jacek Nachyła, Łukasz Jedlewski, Ja-
nusz Cieśliński, Ryszard Niemiec, Andrzej 
Ziemilski, Marek Jóźwik, Leszek Rafalski, 
Ireneusz Pawlik, Zbigniew Wojciechowski, 
Maciej Petruczenko, Tomasz Trzciński, 
Mirosław Żukowski i Wojciech Filipiak.

Finansowe wsparcie zapewnia orga-
nizatorom Polski Komitet Olimpijski, 
widzący w środowisku dziennikarskim 
ważnego partnera polskiego sportu,  
w tym ruchu skupiającego rodzinę olim-
pijską. Okolicznościowa wystawa w Mu-
zeum Sportu i Turystyki w Warszawie 
uświetni 60-letnią działalność klubu.

Robert  
Korzeniowski 
z nagrodą  
Fair Play
Robert Korzeniowski odebrał podczas 
gali we Florencji nagrodę Fair Play za 
całokształt kariery, przyznaną przez 
Włoski Komitet Olimpijski (CONI).  
W bogatej kolekcji sportowych osiągnięć 
ma m.in. cztery złote medale olimpijskie 
w chodzie sportowym.

Po dziennikarzach TVP Sport to ki-
bice wybrali dziesiątkę najlepszych 
polskich sportowców stulecia. Po 
zsumowaniu wyników okazało się, 
że największą liczbę głosów zebrała 
zdobywczyni 7 medali olimpijskich 
i 5-krotna złota medalistka mi-
strzostw Europy Irena Szewińska. Za 
wybitną lekkoatletką uplasowali się 
przedstawiciele sportów zimowych  
– skoczkowie narciarscy Adam Ma-
łysz i Kamil Stoch oraz biegaczka 
Justyna Kowalczyk. W czołowej 
dziesiątce sklasyfikowani zostali też 

piłkarze – Zbigniew Boniek oraz  
Robert Lewandowski.

Najlepsza „10” w głosowaniu  
widzów TVP Sport:
 1. Irena Szewińska
 2. Adam Małysz
 3. Kamil Stoch
 4. Justyna Kowalczyk
 5. Robert Korzeniowski
 6. Anita Włodarczyk
 7. Jerzy Kulej
 8. Zbigniew Boniek
 9. Janusz Kusociński
10. Robert Lewandowski

Irena Szewińska najlepsza 
w głosowaniu kibiców

Dzień Dziecka oraz Mikołajki to jedne z ulubionych świąt dzieci: 
dostają prezenty, czekają na miłe niespodzianki, a dorośli traktują  

je w wyjątkowy sposób. A jak tu stworzyć lepszy prezent niż dzień w ka-
jaku? Może to wydawać się nieobiektywne i pewnie wiele osób powie, że 
ma lepsze pomysły, ale reakcja dzieci i młodzieży, a także ich opiekunów 
oraz wyczekiwanie, czy za rok również będzie taka impreza, mówią same  
za siebie… – te imprezy to strzał w dziesiątkę.

Pierwszy Kajakowy Weekend Dziecka został zorganizowany w 2014 r. 
i wzięło w nim udział ponad 400 dzieci. Z roku na rok przybywało chęt-
nych i tak w tym roku w konkurencjach na wodzie i na lądzie w całej  
Polsce uczestniczyło łącznie ponad 800 dzieci. Warto podkreślić, że dla 
wielu z nich to pierwszy kontakt z kajakiem, a uśmiech na twarzach i za-
cięta rywalizacja pokazują, że ta forma ruchu przypadła im do gustu.

Zimowym odpowiednikiem tej imprezy są Mikołajki w Kajaku, czyli 
impreza w okolicach 6 grudnia i tu wodne konkurencje rozgrywane są 
na pływalniach. Początkowo wydawało się, że ponad 100 dzieci na jednej 
pływalni w kajakach może być nie do opanowania. Okazało się, że nic 
bardziej mylnego, dobra organizacja logistyczna przyczyniła się do suk-
cesu tej imprezy.

Kajakowe Mikołajki po raz pierwszy odbyły się w 2017 r. i wzięło  
w nich udział ponad 400 dzieci, a w roku 2018 zaplanowane są w 5 miej-
scach w Polsce (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie i podkar-
packie) i tym razem ponad 500 dzieci stanie w kajakowe szranki.

Na czym polegają te imprezy?
To jeden dzień rywalizacji na wodzie i lądzie dla 100 dzieci w jednym miej-
scu w Polsce. Konkurencje nie tylko uczą poprawnego wiosłowania, stero-
wania kajakiem, ale organizatorzy również bardzo dbają o bezpieczeństwo. 
Jedną z konkurencji jest wkładanie na czas kamizelki, kasku i poprawne 
wsiadanie do kajaka. W ten sposób przez zabawę kształtowane są prawi-
dłowe nawyki. Wśród konkurencji sprawnościowych na lądzie oprócz tych 
kształtujących cechy motoryczne dzieci znalazł się również rzut rzutką ra-
towniczą do celu. Dodatkowo przeprowadzane są quizy z wiedzy dotyczącej 
bezpieczeństwa nad wodą, a także różnego rodzaju konkursy.

W tym miejscu podziękowania dla klubów Polskiego Związku Kaja-
kowego za zaangażowanie w realizację tych imprez: KS Amber (Toma-
szów Mazowiecki), KTK Druzno przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej 
(Elbląg), SK Wodniak (Gdańsk), UKS 55 Szpaki (Poznań), ŚKTK Nep-
tun (Żory), UKS Fan Sport (Kraków), UKS Olimp (Kraków), KKW 1929  
(Kraków), KKK (Kraków), FK Tołhaj-GDK (Iwonicz Zdrój), KTW Celu-
loza (Świecie), TKKF Motor (Andrychów), KTK Ptasi Uskok (Wrocław).

n
  
UTA KÜHN

n  ZDJĘCIA POCHODZĄ Z ARCHIWUM ORGANIZATORÓW

KAJAKOWY ZAWRÓT GŁOWY
Dzieciaki na kajaki, czyli jak aktywnie świętować wyjątkowe dla najmłodszych dni
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WITRYNA KSIĘGARSKA

RUBRYKĘ PRZYGOTOWALI:  
n JERZY JAKOBSCHE (JJ) I ELŻBIETA JAWORSKA (EJ)

FERENC PUSKÁS NAJSŁYNNIEJSZY WĘGIER
To biografia prawdopodobnie 
najlepszego piłkarza wszech 
czasów. Kibicom sportu syl-
wetkę popularnego „Oecsiego” 
przedstawił prezes Węgierskiego 
Klubu dziennikarzy Sportowych 
Gyoergy Szoelloesi. Kibicom 
piłki nożnej w Polsce nie trzeba 

przypominać osiągnięć tego znakomitego sportowca, którego 
w 1999 r. premier Węgier Viktor Orban mianował „Honoro-
wym ambasadorem węgierskiego sportu”. Mistrz olimpijski. 
zdobywca srebrnego medalu mistrzostw świata, zwycięzca 
Pucharu Interkontynentalnego (klubowy mistrz świata) i trzy-
krotny zdobywca Pucharu Europy – to tylko najważniejsze  
z długiej listy jego osiągnięć. (JJ)

Z  RADOŚCI ŻYCIA
Staraniem Polskiego Komitetu Olimpijskiego na półkach księgarskich po-
jawiła się biografia pierwszej polskiej złotej medalistki olimpijskiej Haliny 
Konopackiej, napisana przez Marię Rotkiewicz. To starannie i ciekawie wy-
dana pozycja, zawierająca wiele często nieznanych fotografii z bogatego, nie 
tylko w sportowe chwile, życia mistrzyni olimpijskiej z Amsterdamu, gdzie 
w 1928 r. wygrała olimpijski konkurs rzutu dyskiem. Stolica Polski powitała 
ją po powrocie jak bohaterkę narodową.

Konopacka to nie tylko znakomita sports-
menka. Pisała wiersze, malowała naturę i krajo-
brazy, grała na fortepianie, znała kilka języków 
obcych, a w trudnych wrześniowych dniach 
1939 r., kiedy niemiecka nawałnica zwaliła się na 
nasz kraj, prowadziła jeden z autobusów konwo-
ju, który wywiózł z Polski złoto Banku Polskie-
go, aby nie dostało się najeźdźcom. (JJ)

ROTMISTRZ HENRYK LELIWA-ROYCEWICZ I JEGO ŻOŁNIERZE
To barwna opowieść o legendarnym sportowcu i żołnierzu II Rzeczypospolitej. Jego sylwetkę  
opisał długoletni szef Redakcji Sportowej Polskiej Agencji Prasowej redaktor Zbigniew Chmielewski.  
Na kartach książki przedstawił bogate w wydarzenia życie urodzonego 18 czerwca 1898 r., a zmarłego  
w Warszawie 18 czerwca 1990 r. kawalerzysty Wojska Polskiego i dowódcy batalionu „Kiliński” w Po-
wstaniu Warszawskim. Największym sukcesem batalionu było zdobycie budynku PAST-y przy ul. Ziel-
nej. W kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu rotmistrza dowodził 2. szwadronem 25. pułku Ułanów 
Wielkopolskich. Został ranny podczas walk z Armią Czerwoną. Dzięki ucieczce ze szpitala w Stryju 
udało mu się uniknąć losu pozostałych oficerów pułku, którzy zostali zamordowani w Katyniu.

W 1941 r. przedostał się do Warszawy, gdzie został oficerem w IV Rejonie Armii Krajowej. Od listo-
pada 1943 r. do końca Powstania Warszawskiego był dowódcą batalionu „Kiliński”. W 1949 r. został skazany przez sąd na sześć 
lat więzienia. W 1956 r. oczyszczono go z ciążących na nim zarzutów. Do 1960 r. trener w warszawskim klubie jeździeckim,  
do 1968 rzeczoznawca koni w Polcargo, do 1972 r. trener jeździecki w Legii.

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. 5 za Kampanię Wrześniową i kl. 4. za Powstanie Warszawskie, 3-krotnie Krzyżem 
Walecznych i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1990 r. został mianowany na stopień pułkownika Wojska 
Polskiego.

Jego wielką pasją były konie. Razem ze Zdzisławem Kaweckim i Sewerynem Kuleszą zdobył srebrny medal igrzysk olimpij-
skich w Berlinie w 1936 r. we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. (JJ)

IRENA SZEWIŃSKA
Album zawiera 
ponad 300 zdjęć 
– dorobek arty-
styczny Janusza 
S z e w i ń s k i e g o , 
wieloletniego fo-
toreportera „Prze-
glądu Sportowego”, 
jednocześnie męża i trenera tej wybitnej 
sportowej osobowości, a także Leszka  
Fidusiewicza, wybitnego fotoreportera  
tygodników „Sportowiec” i „Razem”. Pu-
blikację opatrzył tekstem dziennikarz 
sportowy, komentator telewizyjny i sena-
tor RP Andrzej Person. To niezwykły zapis 
fotograficzny sportowej kariery i codzien-
nego życia najwybitniejszej polskiej spor-
tsmenki – Ireny Szewińskiej. (JJ)

ALFABETOMANIA
Kim jest alfabetomaniak? Dawniej mógłby to być doktor Faust – alchemik, mag, filozof albo np. Am-
broży Kleks – szalony nauczyciel zaskakujący uczniów o imionach na literę A nietuzinkową wiedzą.  
A dziś mógłby to być „programista i informatyk wyszukujący z mozołem i poświęceniem najdziw-
niejsze układy liter i sylab”… Takich definicji w książce Krzysztofa Oleszczyka jest jeszcze kilka. Oraz 
przykładów, np. jak układać całe zdania ze słów z tylko jedną samogłoską albo z wyrazów z jedną,  
powtarzająca się spółgłoską. Najlepiej samemu zanurzyć się w świat zabaw literami i słowami. (EJ)

NA TROPACH ŚWINKSA
Już sama okładka z anonimową karykaturą Sigmunda Freu-
da anonsuje, że jest to „szaradziarska twórczość nieprzy-
zwoita” – jak pisze jej autor, Krzysztof Oleszczyk. Według 
niego książka „zawiera pełny obraz twórczości erotycznej  
i obscenicznej opartej na grze słów i liter”, „przełamującej 
tabu językowe i tematyczne”. Zabawne rysunki (warte wię-
cej niż 1000 słów), rebusy, szarady, krzyżówki… – przegląd 
perełek gatunku. Krzysztof Oleszczyk od lat zajmuje się  
historią i teorią rozrywek umysłowych, jest twórcą około 
20 nowych odmian łamigłówek. (EJ)

HISTORIA 
CZĘSTOCHOWSKICH 
ZABAW LITERACKICH 
I ROZRYWEK 
UMYSŁOWYCH
K o l e j n a 
p o z y c j a 
Krzysztofa 
Oleszczy-
ka z serii 
„rozkosze 
ł a m a n i a 
g ł o w y ”. 
A u t o r 
wnikliwie przygląda się historii 
rozrywek umysłowych i zabaw 
literackich od średniowiecza po 
wiek XX w mieście Częstochowa  
i okolicach. Okraszone ilustracja-
mi opisy słynnych postaci z tego 
terenu (np. szaradzistów), prze-
gląd prasy tam wychodzącej – od 
gazetek szkolnych po dzienniki 
miejskie i regionalne. Dla wielbi-
cieli rozrywek umysłowych. (EJ)

IGRZYSKA ŻYCIA I ŚMIERCI  
– SPORTOWCY W POWSTANIU WARSZAWSKIM
Książka Agnieszki Cubały to kolejna pozycja dokumen-

tująca udział sportowców w Powstaniu Warszawskim,  
w którym Polacy przez 63 dni stawiali opór niemieckim 
okupantom, walcząc o wolność. Przez karty książki prze-
wijają się historie związane m.in. z lekkoatletą i siatkarzem 
Eugeniuszem Lokajskim, lekkoatletką Jadwigą Wajsówną, 
jeźdźcem Henrykiem Roycewiczem „Leliwą”, kierowcą 
rajdowym i wyścigowym Ksawerym Frankiem, piłkarzem 
Henrykiem Martyną, siatkarzem, narciarzem i piłkarzem 
Erykiem Lipińskim, zapaśnikiem Aleksandrem Garko-
wienką czy bokserem Szapselem Rotholcem. (JJ)

CHORĄŻOWIE POLSKICH EKIP 
OLIMPIJSKICH (1924–2018)

Jerzy Szczygielski kolejną pu-
blikację poświęcił sportow-
com, którzy dostąpili zaszczytu  
niesienia biało-czerwonej flagi 
w czasie otwarcia i zamknięcia 
największej imprezy sportowej 
świata – igrzysk olimpijskich. 
W książce autor zamieścił za-
rys historii igrzysk olimpijskich  
w latach 1896–2018, sylwetki 

chorążych. Graficznym uzupełnieniem są plakaty igrzysk 
oraz maskotki, które od 1972 r. nieprzerwanie towarzyszą 
rywalizacji o medale igrzysk. (JJ)
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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
rodwar@op.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

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


