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Z optymizmem
w nowe jutro
W momencie oddawania numeru do druku nie wiemy jeszcze, kto zastąpi na stanowisku ministra
sportu Witolda Bańkę, zatwierdzonego 7 listopada 2019 r. w Katowicach na szefa Światowej Agencji
Antydopingowej (WADA). Na str. 57 opisujemy finał tego wydarzenia. Kadencja rozpocznie się
1 stycznia 2020 r.
– Jest mi miło, że stało się to tutaj, w Katowicach, w moich rodzinnych stronach. Pokora i praca
– te wartości zawsze kierowały mną w roli ministra sportu i turystyki w Polsce i obiecuję, że będą mną
kierowały także w funkcji następnego prezydenta WADA – powiedział Witold Bańka. – Mamy te same
cele w naszych duszach, umysłach i sercach – wyczyścić sport, stworzyć sprawiedliwe środowisko dla
czystych sportowców, zapewnić silny system antydopingowy.
W dziale Prosto z Ministerstwa Sportu (str. 46) przedstawiamy dokonania ministerstwa podczas
czteroletniej kadencji ministra Witolda Bańki, nowe programy, wdrożone inicjatywy, dane statystyczne.
Co jeszcze pragniemy polecić naszym czytelnikom? Temat odzyskania przez Polskę niepodległości, królujący w roku 2018, kontynuowany jest także w roku obecnym. W hołdzie Niepodległej nadal
odbywa się mnóstwo wycieczek (ze zwiedzaniem miejsc upamiętniających wydarzenia sprzed ponad
100 lat), rajdów rowerowych i pieszych, wystaw, konkursów, podczas których przypominane jest 100 lat
naszej historii oraz weryfikowana jej znajomość.
W numerze przedstawiamy relacje z niektórych takich imprez, np. 59. Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry 2019” (str. 40), poświęconego 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
80. rocznicy bitwy nad Bzurą oraz powołania Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”.
Uczestnicy zlotu pamiętali również „o poległych i bestialsko rozstrzelanych w Puszczy Kampinoskiej
podczas II wojny światowej” oraz o 60-leciu Kampinoskiego Parku Narodowego.
Zachęcamy też do śledzenia drogi naszych sportowców, w tym sportowców-weteranów (Polski
Związek Lekkiej Atletyki Masters, str. 21) do sukcesów na polskiej i międzynarodowej arenie, a także
do przyjrzenia się osiągnięciom dzieci i młodzieży („Rywalizacja sportowa pod egidą SZS”, str. 32)
‒ przyszłych nadziei olimpijskich. Nasi milusińscy aktywnie uczestniczą także w sporcie powszechnym. Jak mówią laureaci jubileuszowego XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin: „najłatwiej zaprosić
i namówić do udziału w zajęciach dzieci i młodzież szkolną oraz przedszkolaków”.
I dlatego z optymizmem wkraczamy w nowe jutro…

Elżbieta Jaworska
redaktor naczelny biuletynu
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DRUK
Drukarnia OFRA Warszawa
Nakład 2500 egzemplarzy
Zdjęcia na okładce: XXV STMiG
(Krynica, Popielów, Ruciane-Nida),
Palmiry 2019 – z archiwum
organizatorów

TEMAT NUMERU
Sportowy Turniej Miast i Gmin datuje
swój początek w latach 90. XX w. jako
polska wersja Światowego Dnia Sportu
– Challenge Day organizowanego corocznie przez TAFISA (The Association
For International Sport for All). Inicjato-

ców danego miasta. W latach 2009–2018
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
zorganizowała, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki Europejski, Tydzień Sportu dla Wszystkich
– od 26 maja (Dzień Matki) do 1 czerwca

planowanych wydarzeń, a po zakończeniu turnieju – sprawozdań z przeprowadzonych imprez.
Działania te były wspomagane przez
dedykowany system informatyczny, umożliwiający rejestrowanie spływających

Jubileuszowy
XXV Sportowy
Turniej Miast i Gmin
„Sport to zdrowie, niech się każdy o tym dowie!” – to hasło przewodnie tegorocznej
edycji sztandarowej imprezy KFSdW, rozgrywanej w ramach
XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich

rem 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.
Niezmiennie głównym celem imprezy
jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu,
nie ćwiczą regularnie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. „Sport to
zdrowie, niech się każdy o tym dowie!”
– to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich, w ramach którego organizowany jest Sportowy Turniej Miast i Gmin.
Naczelnym celem jest wzmożenie motywacji całych rodzin do wyjścia z domu
i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.
Challenge Day do tej pory rozgrywany jest na stałych zasadach: zgłoszone
miasta losowane są w pięciu grupach,
w zależności od liczby mieszkańców, a rywalizacja odbywa się w parach. Jedynym
kryterium oceny jest procent liczby startujących w stosunku do liczby mieszkań-

(Dzień Dziecka), w ramach którego rozgrywane były kolejne edycje Sportowego
Turnieju Miast i Gmin.
STMiG 2019
Zgodnie z regulaminem turnieju jak co
roku 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 zapewnienia sprawności
i efektywności działania komisji. Powołano również komisje wojewódzkie, podpisując porozumienia o współpracy
przy realizacji STMiG 2019 z wybranymi organizacjami – stowarzyszeniami
działającymi na terenie poszczególnych
województw.
Centralna Komisja Turniejowa dokonała oceny i weryfikacji wszystkich otrzymanych sprawozdań według ujednoliconych kryteriów wynikających z zapisów
regulaminu turnieju oraz wyrywkowo
skontrolowała spełnianie przez miasta
i gminy wymagań regulaminowych w zakresie publikacji w Internecie kalendarzy

drogą elektroniczną zgłoszeń i sprawozdań, automatyczną kontrolę poprawności
ich wypełnienia oraz sporządzenie generalnej klasyfikacji uczestników turnieju
zgodnie z kryteriami zawartymi w jego
regulaminie. Celem działań weryfikacyjnych i kontrolnych było dokonanie jak
najwłaściwszej oceny wyników zmagań
turniejowych zgodnie z zasadami „fair
play” we współzawodnictwie.
W jubileuszowym XXV Sportowym
Turnieju Miast i Gmin 2019, rozegranym w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, sklasyfikowano 211 miast i gmin, a w imprezach
turniejowych (w sumie zorganizowano 5240 imprez) wzięło udział ponad
640 tys. osób (po weryfikacji 504 632
osoby). Do pomocy w organizacji imprez
turniejowych zaangażowało się ponad
7000 wolontariuszy. Na organizację imprez turniejowych gminy poniosły koszty
w łącznej wysokości ponad 1,9 mln zł.
Wyniki rywalizacji oraz wszystkie informacje o STMiG znajdują się na stronie
www.federacja.com.pl.
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TEMAT NUMERU
XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
XXV SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
26 MAJA – 1 CZERWCA 2019 R.
ZESTAWIENIE LICZB SKLASYFIKOWANYCH MIAST I GMIN
Województwo

Grupa 1

Grupa 2

dolnośląskie

1

kujawsko-pomorskie

1

lubelskie

1

lubuskie

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

3
1

Grupa 6

Razem

1

5

2

2

6
1

1

2

łódzkie

3

2

małopolskie

5

1

8

mazowieckie
opolskie

3

7

20

2

2

2

2

podkarpackie

1

podlaskie

1

pomorskie

2

śląskie

3

świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

1
1

2

1

2

3

5

3

2

5

21

6

8

19

7

2

1

43

2

2

2

1

7

3

1

2

1

7

zachodniopomorskie

28

20

18

13

3

1

83

Łącznie w grupach

43

44

59

42

11

12

211

wielkopolskie

5

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

XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
XXV SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
26 MAJA – 1 CZERWCA 2019 R.
ZESTAWIENIE LICZB UCZESTNIKÓW TESTU COOPERA
Województwo

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Razem

l. gmin l. uczest. l. gmin l. uczest. l. gmin l. uczest. l. gmin l. uczest. l. gmin l. uczest. l. gmin l. uczest. l. gmin l. uczest.

dolnośląskie

1

71

2

147

kujawsko-pomorskie

1

85

2

7

2

247

1

4

218
192

1

100

4
3

257

1

323

1

323

16

2 682

lubelskie
lubuskie

1

10

łódzkie
małopolskie

4

823

7

700

2

431

mazowieckie
opolskie

5

1 159

1

60

1

60

2

431

1

127

podkarpackie
podlaskie
pomorskie

2

378

śląskie

2

188

1

17

4

669

świętokrzyskie

2

warmińsko-mazurskie

78

7

543

1

16

1

301

1

65

1
4

6

10

1 487

2

515

4

534

3

Łącznie
w grupach

18

2 157

9

1 559

26

3 195

20
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127

4

652

2

277

3

903

12

2 102

2

63

1

685

16

1 563

1

6

3

323

257
194

wielkopolskie
zachodniopo
-morskie

1

2

380

2

380

448

2

287

21

3 271

2 519

10

1 134

90

12 581

7

2 017

TEMAT NUMERU

XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
XXV SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
26 MAJA – 1 CZERWCA 2019 R.
ZESTAWIENIE LICZB STARTUJĄCYCH UCZESTNIKÓW
Województwo

Grupa 1

dolnośląskie

Grupa 2

kujawsko-pomorskie

2 672

lubelskie

2 079

lubuskie

Grupa 3

2 340
770

Grupa 5

3 413

10 841

9 458
7 400

13 259

24 367

mazowieckie
opolskie

Razem
16 594

17 525

30 425
7 456

2 108

małopolskie

Grupa 6

2 079

56

łódzkie

6 831

8 939

31 312

68 938

1 704

1 704

8 243

podkarpackie
podlaskie

Grupa 4

8 243
2 175

259

2 175
20 016

20 275

pomorskie

3 520

1 598

2 236

śląskie

4 339

3 934

12 310

2 577

6 931

25 162

świętokrzyskie

3 417

5 730

29 593

10 855

6 514

16 672

72 781

687

782

8 723

6 702

16 894

1 215

440

10 407

6 253

18 315

zachodniopomorskie

30 312

26 259

33 728

54 995

19 481

2 432

167 207

Łącznie w grupach

42 590

58 270

121 880

126 125

74 190

81 577

504 632

Grupa 6

Razem

warmińsko-mazurskie
wielkopolskie

7 354
55 253

XI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
XXV SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
26 MAJA – 1 CZERWCA 2019 R.
ZESTAWIENIE LICZB ZORGANIZOWANYCH IMPREZ
Województwo

Grupa 1

Grupa 2

dolnośląskie

39

kujawsko-pomorskie

77

lubelskie

30

lubuskie

Grupa 3

Grupa 4
52

13

Grupa 5
75

79
54

61

22
202

249

mazowieckie

80
445

16

159

podkarpackie

102
896

16

opolskie

229
30

7

łódzkie
małopolskie

166
60

159
10

10

podlaskie

13

pomorskie

87

21

19

śląskie

66

53

147

18

92

354

730

świętokrzyskie

78

99

365

111

53

125

831

warmińsko-mazurskie

23

11

97

51

182

16

8

66

54

144

wielkopolskie

82

95
127

zachodniopomorskie

367

312

316

350

98

19

1 462

Łącznie w grupach

641

839

1 397

1 154

466

743

5 240
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TEMAT NUMERU

Laureaci nagrodzeni podczas podsumowania XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 1.10.2019 r. w Ukcie nad Krutynią

Podsumowanie STMiG 2019
Na uroczyste podsumowanie jubileuszowego XXV Sportowego Turnieju
Miast i Gmin zorganizowanego w ramach XI Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich organizatorzy imprezy
– Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich – zaprosili zwycięzców do Ukty
nad Krutynią. W malowniczo położonej
Stanicy Wodnej PTTK Ukta stawili się
1 października 2019 r. zdobywcy pierwszych trzech miejsc w sześciu kategoriach. Przyjechali z odległych zakątków
Polski – od Małopolski przez Opolszczyznę, Kujawy po Pomorze Zachod-

8
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nie i Podlasie. Uroczystości poprzedził
rejs statkiem po jeziorze Nidzkim
(Ruciane-Nida).
Obecnych na podsumowaniu laureatów
przywitali
przedstawiciele
KFSdW: wiceprezes Dariusz Abramuk
oraz skarbnik Cezary Domińczak, który
dziękował przybyłym przedstawicielom
samorządów lokalnych, że dzięki ich
włączeniu się w doroczny turniej „kilkaset tysięcy ludzi w różnym wieku miało
okazję rywalizować rekreacyjnie, miało
okazję pokazywać, że rekreacja ruchowa
przyczynia nie tylko do rozwoju sportu,
ale i zdrowia nas wszystkich”.

W uroczystym podsumowaniu wzięli
udział gospodarze terenu: Piotr Feliński – burmistrz miasta i gminy Ruciane-Nida oraz Artur Biedermann, gospodarz
Stanicy Wodnej PTTK Ukta.
– Witam Państwa serdecznie na
naszym terenie. U nas jest las i woda
w proporcjach: 70% las, 30% woda oraz
my, czyli mała cywilizacja 8 tys. mieszkańców” – tak obrazowo opisał swój
teren Piotr Feliński, burmistrz miasta
i gminy Ruciane-Nida. Podzielił się też
planami na przyszłość dotyczącymi rozwoju infrastruktury sportowej (np. ścieżka rowerowa, wieże widokowe).

TEMAT NUMERU
Następnie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczanie pucharów laureatom turnieju. Nagrodą za zajęte miejsce I, II i III (poza pucharami
i dyplomami) było sfinansowanie 1-dniowej imprezy dla mieszkańców reprezentowanego rejonu (za I miejsce 6 tys. zł,
za II – 5 tys. zł, za III – 4 tys. zł). W sumie
odbyło się 18 (po trzy w każdej z sześciu
grup klasyfikacyjnych) rodzinnych pikników sportowo-rekreacyjnych.

Podsumowanie XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 1.10.2019 r. w Ukcie.
Od lewej: Piotr Feliński – burmistrz miasta i gminy Ruciane-Nida,
Dariusz Abramuk – wiceprezes KFSdW oraz Cezary Domińczak – skarbnik KFSdW

Podziękowania

Laureaci XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin podczas rejsu statkiem po jeziorze Nidzkim
(Ruciane-Nida)

Laureaci XXV STMiG
Grupa I (do 5 tys. mieszkańców)
1. 
Dziwnów (woj. zachodniopomorskie)
2. Rzeczenica (woj. pomorskie)
3. Brzeżno (woj. zachodniopomorskie)

Grupa IV
(od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców)
1. Pyrzyce (woj. zachodniopomorskie)
2. Krynica-Zdrój (woj. małopolskie)
3. Limanowa (woj. małopolskie)

Grupa II
(od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców)
1. Kalisz Pomorski (woj. zachodniopomorskie)
2. Gołcza (woj. małopolskie)
3. Drwinia (woj. małopolskie)

Grupa V
(od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców)
1. Suwałki (woj. podlaskie)
2. Police (woj. zachodniopomorskie)
3. Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)

Grupa III
(od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców)
1. Popielów (woj. opolskie)
2. Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie)
3. Łapanów (woj. małopolskie)

Grupa VI
(powyżej 100 tys. mieszkańców)
1. Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
2. Kielce (woj. świętokrzyskie)
3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)

Centralna Komisja Turniejowa, zarząd
i pracownicy KFSdW wyrażają serdeczne
podziękowanie władzom samorządowym
i wszystkim mieszkańcom miast i gmin
uczestniczącym w turnieju. Szczególne
słowa uznania kierujemy pod adresem
bezpośrednich organizatorów imprez:
działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej,
pracowników samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli,
trenerów, prezesów klubów sportowych
oraz wolontariuszy. Bez ich zaangażowania i pracy osiągnięcie tak imponującego
wyniku nie byłoby możliwe.
Dzięki przygotowaniu bogatego programu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego, stworzeniu warunków do
uprawiania aktywności ruchowej, dzięki
zorganizowaniu „Dni Rekreacji i Sportu
Powszechnego” w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, jednostkach ochotniczych straży
pożarnych, w drużynach harcerskich,
w zakładach pracy i urzędach – udało się
osiągnąć zakładany cel.
Zapraszamy do współpracy i udziału
w przyszłorocznej XXVI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin, którą pragniemy zorganizować w tradycyjnym
terminie, w ramach XII Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
n Tekst: REDAKCJA BIULETYNU
„SPORT DLA WSZYSTKICH”
n Zdjęcia: KRZYSZTOF SCHMIDTKE
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Turniej oczami laureatów
WALDEMAR BORYSEWICZ – dyrektor OSiR w Suwałkach
W STMiG bierzemy udział od wielu lat. Od 7–8 lat udaje nam się zająć czołowe miejsca, kilka razy byliśmy w pierwszej trójce. Nasza pozycja już się ugruntowała. Organizujemy sporo imprez sportowych i rekreacyjnych, włączamy w nie młodzież, osoby
dorosłe. Od 2–3 lat mamy bardzo aktywną grupę seniorów, którzy zaangażowali się
w cztery konkurencje. Specjalizują się w nich i chcą ze sobą konkurować, dlatego
powstała Olimpiada Seniorów.
Mamy sporo imprez przygotowywanych wcześniej, w których uczestniczą różne grupy wiekowe. Problemy? Najtrudniej zachęcić mieszkańców do testu Coopera, choć myślałem, że z tym będzie najłatwiej. Z innymi konkurencjami nie ma problemu, ale nad
tym trzeba popracować, żeby zmobilizować ludzi do sprawdzania swoich umiejętności.
Chętnych na nasze imprezy jest wielu. Mamy partnerów w szkołach, w stowarzyszeniach, jako pracownicy OSiR dużo robimy w sporcie, turystyce i rekreacji. Miasto
się rozwija, buduje nowe obiekty. W najbliższych dniach odbierzemy dużą halę sportową, gdzie będzie można organizować kolejne imprezy.
Usportowienie terenu mojego działania oceniam nieźle, począwszy od sportu zawodowego – ekstraklasa badmintona, siatkówki, I liga piłki nożnej, nawet była ekstraklasa
w bowlingu (teraz zeszli do I ligi). Dużo młodzieży korzysta z zajęć. Wiemy, jak wygląda obłożenie obiektów sportowych, w tym
pływalni. Zauważyłem, że na osiedlach zniknęło towarzystwo sprzed bloków… Część pewnie gra w domu na komputerze czy komórce, ale myślę, że znaczna część korzysta z imprez sportowo-rekreacyjnych. Idziemy w dobrym kierunku i będzie tylko lepiej.

ANNA KRANC-BARGIEL – podinspektor ds. handlu, kultury
i sportu, Kalisz Pomorski,
AGNIESZKA KOWAL
– sołtys Starej Korytnicy
Anna Kranc-Bargiel: – Nasza gmina wzięła udział w STMiG po raz kolejny.
W poprzednich edycjach też udawało nam się zajmować wysokie miejsca,
a tym razem stanęliśmy na I stopniu podium. Możemy za to podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację turnieju na naszym terenie,
wszystkim sołectwom, stowarzyszeniom, szkołom (w tym nauczycielom),
świetlicom…
Plany na przyszłość? Będziemy dalej organizować obozy sportowe, imprezy lokalne – nagrodę wygraną w STMiG wykorzystamy na organizację dużej
imprezy sportowej. I na pewno będziemy uczestniczyć w kolejnych edycjach
STMiG. Sądząc po liczbie uczestników, wszyscy byli bardzo zaangażowani
w sprawne przeprowadzenie imprez i zmobilizowanie mieszkańców do udziału
w konkurencjach zaliczanych do STMiG. Na nas nie ma mocnych.
Agnieszka Kowal – Działają u nas różne stowarzyszenia zajmujące się ogólnie pojętą kulturą fizyczną, np. Stowarzyszenie Morsów „Lodołamacze”. Mamy
piłkę nożną (Klub Sportowy „Kalisia”), siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy.
W ramach STMiG organizujemy biegi przełajowe z przeszkodami, rajdy rowerowe wokół miejscowości, rzuty do celu, podchody
– imprezy na orientację (INO). Już trzeci rok to organizujemy i dzieci są bardzo zainteresowane udziałem w tych konkurencjach.
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MARCIN SZULC – wójt gminy Rzeczenica
Nasza gmina brała udział w ETS/STMiG w kategorii gmin do 5 tys.
mieszkańców. Cieszę się, że organizatorzy fantastycznie przygotowali imprezy i do udziału w nich zaprosili młodzież i dorosłych, co sprawiło, że udało
nam się zakończyć rywalizację sportową na II miejscu.
Najłatwiej zaprosić i namówić do udziału w zajęciach dzieci i młodzież
szkolną oraz przedszkolaków. Uczestniczymy w turnieju od 2014 r., zajmując
wtedy I miejsce, w 2015 r. zajęliśmy II miejsce, w roku 2016 ponownie I miejsce. Teraz udało się uplasować na II miejscu dzięki współpracy ze szkołami i przedszkolami (gdzie mamy wspaniałych nauczycieli).
Nasz sukces zawdzięczamy właśnie im, a także sołtysom oraz lokalnym liderom, którzy organizują wycieczki rowerowe, zapraszają
do wspólnej zabawy i aktywnego spędzania czasu
Mamy w gminie stowarzyszenia związane z rozwojem kultury fizycznej, promujące uprawianie piłki nożnej, siatkówki, a także
grupę nieformalną, która proponuje taniec zumba – interesują się tym głównie kobiety.
Czy w przyszłości uda się zwiększyć aktywność? Utrzymujemy się na stałym poziomie. Organizujemy podobną liczbę imprez,
zaangażowanie ze strony szkół oraz przedszkoli jest podobne i chcemy się na tym poziomie utrzymać. A jeśli uda się zorganizować
więcej imprez i zaprosić do nich większą liczbę mieszkańców, to będziemy zadowoleni. I do tego będziemy dążyć.
Pomysł organizacji ETS/STMiG jest bardzo interesujący, a termin idealny. Co roku na Dzień Dziecka robimy duży festyn szkolny,
dlatego czekamy na ogłoszenie ETS, żeby się zmobilizować i zrobić coś fajnego dla naszych dzieciaków oraz dorosłych mieszkańców.

LESŁAW BLACHA – wójt gminy Gołcza, woj. małopolskie,
MAREK MACHNIK – k oordynator samorządowy turnieju
STMiG 2019
Marek Machnik: – Podobnie jak w roku ubiegłym zajęliśmy w STMiG
I miejsce w województwie i II w Polsce, czyli „podtrzymaliśmy naszą
poprzeczkę”. Ważnym elementem tegorocznego STMiG było to, że włączyliśmy do naszego projektu seniorów z „Mostku” (Klub Senior+),
którzy mocno się zaangażowali,
stanęli na wysokości zadania i cały
tydzień uczestniczyli w STMiG.
Kolejna nowość – szkoły podjęły
próbę przebiegnięcia, przespacerowania 1 km dziennie. To były dwie
nowości w stosunku do roku 2018
– senior+ i marsz na 1 km.
Pozostałe elementy organizowaliśmy standardowo: test Coopera, zaangażowane kluby sportowe,
szkoły, przedszkola, turniej dla ochotniczych straży pożarnych.
Lesław Blacha: – Aktywność fizyczna w naszym rejonie nie jest taka,
jak byśmy chcieli. Dlatego staramy się robić wszystko, żeby pobudzić
różne grupy wiekowe do działania, od najmłodszych do najstarszych
– od przedszkola do seniora.
Z idei i formuły STMiG jesteśmy bardzo zadowoleni, co roku bierzemy w nim udział. Uważamy, że należy go kontynuować. Co roku wymyślamy nowe konkurencje, nowe zadania, rośnie liczba chętnych.

JAROSŁAW GOLONKA
– MOSiR, Krynica Zdrój
Krynica-Zdrój startuje w STMiG od 5 lat. W obecnym roku udało nam się uplasować na II miejscu
w Polsce (ze stratą tylko 5 pkt. do I miejsca).
Jesteśmy bardzo dumni z tego wyniku. W STMiG
wzięło udział niemal 6000 uczestników. Dzieci
świetnie się bawiły, również dorośli rywalizowali
wspaniale. Turniej to doskonała promocja sportu
i zabawy. II miejsce jest dla nas dużym sukcesem.
Generalnie jako MOSiR staramy się współpracować z klubami, szkołami, zespołami tanecznymi, biurami podróży, aby zachęcić jak największą
liczbę mieszkańców naszego terenu do aktywnego spędzania wolnego czasu. Przygotowujemy kalendarz imprez i działamy.
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ZBIGNIEW BUŁA – koordynator samorządowy STMiG 2019,
DAMIAN BIENIEK – lokalny animator sportu, gmina Popielów
W tym roku gmina Popielów (woj. opolskie) zajęła zaszczytne I miejsce w jubileuszowym XXV
Sportowym Turnieju Miast i Gmin w grupie III (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców). Na sukces
złożyło się 130 imprez, w których wzięło udział ponad 6 tys. osób (niemal 79% ogólnej liczby
mieszkańców).
„Na zaszczytne I miejsce zapracowali niemal wszyscy mieszkańcy, od najmłodszych do najstarszych. W turniejach, konkursach, rozgrywkach rywalizowali ze sobą: przedszkolaki, seniorzy, rodzice, strażacy, kluby sportowe, rady sołeckie, stowarzyszenia i nawet samorządowcy” –
tak napisano w czasopiśmie „Echo gmin opolskich”.
Z kolei w informatorze powiatu opolskiego OPOWIECIE.INFO ukazała się taka informacja: „Pomysłów na dodatkową aktywność było wiele. Dzieci wykonywały aerobik z misiami, uczniowie grali w ringo, rodzice jeździli na rowerach, a seniorzy się gimnastykowali. Całe rodziny rozgrywały turnieje piłki nożnej, a to tylko część z przygotowanej oferty sportowej.
Największą popularnością cieszył się test Coopera. Wzięli w nim udział przede wszystkim uczniowie podczas zajęć wychowania fizycznego. Na zwycięstwo gminy zapracowali uczniowie i przedszkolacy, rodzice, strażacy, kluby sportowe, pracownicy
instytucji kulturalnych i mieszkańcy wszystkich sołectw”.

RYSZARD KOWALSKI – prezes Toruńskiego Związku TKKF
W Toruniu TKKF jest organizacją wiodącą w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, nie inaczej jest w przypadku STMiG. Od samego początku, a więc od chwili, gdy polskie miasta włączyły się do rywalizacji w Światowym Dniu Sportu (World Challenge Day), Toruń walczył nie tylko
z miastami polskimi, ale również z miastami o podobnej wielkości w całej Europie. W historii
WCD Toruń pokonał izraelskie Petah Tikawa, angielskie Swindon, holenderską Leidę czy niemiecką Getyngę. W 2019 r. zajęliśmy w STMiG III miejsce. Jak wielkie znaczenie dla władz miasta ma
to wydarzenie, świadczy fakt, że w korytarzu urzędu prezydenta Torunia, niedaleko jego gabinetu
stoi gablota z naszymi trofeami. W tym roku Toruń jest Europejskim Miastem Sportu, zorganizowanych zostało wiele imprez poza STMiG i każdy mieszkaniec Torunia miał szansę brać udział
w różnych imprezach.
TKKF pełni wiodącą rolę w realizacji STMiG, również kluby sportowe, organizacje i stowarzyszenia wspierają nasze zadania,
a patronuje nam prezydent Torunia, nie skąpiąc funduszy. Nie wymyślamy nowych imprez, ale staramy się w kalendarzu skomasować ich jak najwięcej w Tygodniu STMiG.
Jakie konkurencje w ramach STMiG są najbardziej popularne? Po pierwsze Toruń jest miastem biegaczy. Mamy najwięcej (prawie 500) maratończyków, czyli osób, które choć raz pobiegły w maratonie, w tym troje supermistrzów: Tadeusza Spychalskiego
(350 maratonów) oraz Jadwigę Wichrowską (120 maratonów), a Kazimierz Musiałowski jest pierwszym i jedynym człowiekiem,
który maraton pokonał na statku, na środku Atlantyku (ponad 80 pętli) w czasie 4,20 – rekord. Na drugim miejscu w STMiG
plasują się ostatnio bardzo modne festyny osiedlowe, organizowane w parafiach, przez TKKF i samorządy osiedlowe.
Po trzecie Toruń postawił na siłownie zewnętrzne – mamy ich prawie 60. Dzięki środkom z UM TKKF organizuje w ramach
STMiG dyżury instruktorów, którzy instruują mieszkańców, jak należy poprawnie na nich ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
Czwarta rzecz to imprezy dla dzieci i młodzieży – robimy ich wiele (i to nie w ramach SKS czy wychowania fizycznego),
np. ekstraimprezy lekkoatletyczne na miejskim stadionie, m.in. test Coopera i to bardzo mocno się przyjęło.
Przeciętna liczba osób uczestniczących w corocznych sportowych turniejach to 25–30%, czyli 40–50 tys. mieszkańców.
Z badań Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wynika, że regularnie (1–3 razy w tygodniu) sport dla zdrowia uprawia 37% mieszkańców Torunia. To dużo – jesteśmy jednym z najbardziej usportowionych miast Polski.
n Z laureatami XXV STMiG rozmawiała ELŻBIETA JAWORSKA
n Zdjęcia: KRZYSZTOF SCHMIDTKE

Zdjęcia z imprez organizowanych w ramach XXV STMiG oraz pikników realizowanych w ramach nagrody
prezentujemy także na 3. i 4. stronie okładki.
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W malowniczych
plenerach

Z Piotrem Felińskim – burmistrzem miasta
n
Pierwszy raz gościmy z podsumowaniem STMiG na pańskim terenie.
Proszę nam przybliżyć specyfikę
tutejszego życia, podejmowane
inicjatywy w zakresie sportu powszechnego…

i gminy Ruciane-Nida, gospodarzem terenu,
na którym 1 października 2019 r.
odbywało się uroczyste podsumowanie
XXV Sportowego Turnieju miast i Gmin,
rozmawia Elżbieta Jaworska

– Jak już mówiłem podczas otwarcia
Piotr Feliński – burmistrz
imprezy, specyfika naszego terenu jest
miasta i gminy Ruciane-Nida
taka, że u nas jest las i woda w proporcjach:
70% las, 30% woda oraz my, czyli mała
Jakie ma pan plany na przyszłość, rozpoczęte procywilizacja 8 tys. mieszkańców. Nas tutaj jest niewielu. Ale n 
jekty…
mamy największe w Polsce lasy.
– Mamy wiele projektów, które próbujemy realizować, choć
A życie sportowe też kwitnie. Od kilku ładnych lat na naszym terenie organizowany jest maraton biegowy i oprócz czasem napotykamy przeszkody. Nasz stadion (i zaplecze sporwszystkich biegających celebrytów ściągają tu amatorzy, którzy towe) zbudowany jest na historii zakładu płyt pilśniowych i wióchcą pobiegać i pobawić się na łonie natury. Mamy również bie- rowych oraz na wysypiskach biologicznych (jak kora, trociny)…
gi na rolkach. W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Rozmawiamy z projektantem nad stworzeniem nowego budynmaraton pływacki na otwartym jeziorze, na dystansie 500 m ku i zaplecza stadionu, w tym zbudowaniem trybun, żeby klub
mógł godnie ćwiczyć i odpowiednio się zaprezentować. Nasze
i 3 km w ramach Pucharu Polski.
Po raz kolejny mieliśmy w Grand Prix Międzynarodowy Tur- kluby piłkarskie (KS „Fortuna Wygryny” i UKS „Nidka”) nie
niej Szachowy – zawsze organizowany na podsumowanie Dni Ru- mają gdzie ćwiczyć, ani jak się dobrze zaprezentować. Po unorciane-Nida. Gościmy tu graczy głównie z Federacji Rosyjskiej oraz mowaniu sytuacji finansowej gminy możemy zająć się na poważnaszą czołówkę szachistów i w tym roku zamknęliśmy listę na 120 nie sportem wyczynowym na naszym terenie.
Kolejny problem to sport szkolny. Nasze dzieci startowały
zawodnikach, bo nie byliśmy w stanie przyjąć więcej do turnieju.
Mamy sekcję piłki nożnej, lekkiej atletyki, od 3–4 lat pro- w zawodach lekkoatletycznych, zdobywały I miejsca na zawowadzimy szkółkę żeglarską, żeby odciągnąć młodzież od kom- dach powiatowych, ćwicząc na żużlowej bieżni. Zbudowaliśmy
putera, tabletu, komórki. Żeby pokazać, jak można aktywniej więc dla nich bieżnię tartanową (4 stanowiska), bieżnię do skoku w dal, przy szkole mamy boisko Orlik z pełnym zapleczem.
spędzić czas.
Marzy mi się jeszcze stworzenie przy szkole pływalni, żeby mieć
nA
turystyka i sporty wodne?
dla dzieci dodatkową atrakcję, zagospodarować im jak najwięcej
– Wiadomo, z czego słyniemy. Rzeka Krutynia, uruchomione „komputerowego czasu”.
wypożyczalnie kajaków, stanice wodne, ruch turystyczny niesaTeraz otworzymy się dla żeglugi. Jesteśmy na etapie budowy drumowity. W pewnym okresie sezonu na rzece zaczyna robić się giej śluzy (drugie drzwi na jez. Nidzkie). Dolny port mamy gotowy,
ciasno – płyną setki, tysiące kajaków. W następnym roku mamy robimy górny (85% inwestycji pokryte ze środków UE). Chciałbym
X akcję sprzątania Krutyni, ściągamy kluby nurków, płetwonur- podkreślić, że śluza Guzianka II to pierwsza śluza wybudowana
ków – sprzątamy to, co nam zostawił niesforny turysta. Fundu- przez Polaków na Mazurach, pozostałe to spuścizna po Niemcach.
jemy nagrody za ciekawe znaleziska. Na rzece można znaleźć
Próbujemy także uaktywnić rowerzystów. Budujemy ścieżwszystko – podczas takiej akcji wywozimy kilka przyczep worów kę rowerową 300 km wokół naszych jezior, budujemy MOR-y
ze znaleziskami, w tym setki opon, stare kajaki.
– czyli miejsca obsługi rowerzystów, przy których znajdują się
Jezioro mamy piękne, odbywają się na nim regaty żaglówek. wiaty, parkingi rowerowe, toalety oraz tablice informacyjne, oraz
Jezioro Nidzkie ma 26 km długości, to strefa ciszy (wolna od wieże widokowe. Sport, sport, sport i będziemy wszyscy bardziej
silników) – teren rezerwatu.
ruchliwi i zdrowi.
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Z ŻYCIA FEDERACJI

XXII Ogólnopolskie Igrzyska LZS – Siedlce 2019
to największa impreza sportowa stowarzyszenia.
Osiągnięcia sportowców „Zielonego Bractwa”
w 2019 roku

„Zielone Bractwo”

w roku 2019

Igrzyska Siedlce 2018 – Sztafeta Niepodległościowa

31 sierpnia 2019 r. zakończyły się trzydniowe XXII Ogólnopolskie Igrzyska
LZS, które wpisane były w cykl wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia
Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod
Patronatem Honorowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018. W igrzyskach uczestniczyło 1140 osób z 16 województw.
Organizatorem igrzysk było Krajowe
Zrzeszenie LZS i WLKS Siedlce–Nowe
Iganie, współorganizatorami – Mazowieckie Zrzeszenie LZS, Powiat Siedlce,
Gmina Siedlce, Miasto Siedlce. Partnerem – Samorząd Województwa Mazowieckiego. Sponsorem głównym była
Energa, sponsorem strategicznym Stadler.
Igrzyska uzyskały dofinansowanie z MSiT,
wsparło je także wiele lokalnych firm.
Igrzyska LZS to najważniejsza i największa
impreza sportowa stowarzyszenia.
Dobiega końca rok 2019. Wszyscy
robią remanenty, podsumowują swoją
działalność. Krajowe Zrzeszenie LZS dokona takiego podsumowania w grudniu
w Uniejowie, podczas którego pochwali
się osiągnięciami swoich sportowców na
arenie krajowej i międzynarodowej.
Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Od początku istnienia, czyli od roku 1997,
Ogólnopolskie Igrzyska LZS są podsumowaniem działalności zrzeszenia w strefie
sportu wyczynowego i powszechnego.
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W zamiarze organizatorów, miało to być
z spotkanie najlepszych sportowców zrzeszenia z tymi, którzy sport traktują rekreacyjnie, ale niezwykle poważnie. Walka
wśród amatorów w przeciąganiu liny, wyciskaniu odważnika czy w siatkówce plażowej wzbudza może nawet więcej emocji
niż u „wyczynowców”.
Dla uczestników igrzysk takie sportowe spotkanie to ogromne święto, do
którego przygotowują się przez cały rok
– by dostać się do finału ogólnopolskiego, muszą wygrać zawody wojewódzkie.
To prawdopodobnie największy zlot
sportowców-amatorów w naszym kraju. Walczą o medale i punkty dla swoich
województw – ich igrzyskowe osiągnięcia
mają wpływ na pozycję lokalnej ojczyzny
w hierarchii sportowej zrzeszenia. Na tej
masowej imprezie zawiązują się przyjaźnie na całe życie, a działacze sportowi
mają możliwość wymiany doświadczeń
i dyskusji o sporcie.
W bloku sportowym na igrzyskach
odbywały się zawody w dyscyplinach najpopularniejszych w Zrzeszeniu – lekka
atletyka, zapasy, kolarstwo, podnoszenie
ciężarów, tenis stołowy (kategorie wiekowe to najczęściej junior). Gospodarze
igrzysk mieli prawo dołączyć inną dyscyplinę popularną na ich terenie – było to
np. łucznictwo, jeździectwo, pływanie.
Ponadto rozgrywano turnieje w piłce
siatkowej, koszykówce i piłce ręcznej
– zwycięzca zostawał mistrzem LZS.

Na blok rekreacyjno-turystyczny
składały się następujące konkurencje:
5-osobowa piłka nożna, piłka siatkowa
trzyosobowa, piłka plażowa, streetball,
przeciąganie liny, wyciskanie odważnika 17,5 kg, czwórbój dla władz (drużyna
składa się z przedstawiciela władz samorządowych, władz zrzeszenia i pracownika samorządu), rowerowy tor przeszkód dla turystów i konkurs wiedzy
o województwie, które było organizatorem igrzysk. By uatrakcyjnić program,
gospodarze wprowadzali też inne konku-

Igrzyska Siedlce 2006 – medale igrzyskowe,
na ich rewersie zaznaczono 60-lecie zrzeszenia

rencje, np. nordic walking, kręgle, mini
golf. Igrzyskom towarzyszył zlot turystyczny. W 2001 r. do programu igrzysk
dołączono blok integracyjny dla osób
niepełnosprawnych.
Do roku 2006 w igrzyskach uczestniczyło średnio ok. 2100‒2300 osób. Później z powodu ograniczonych środków
finansowych miały coraz skromniejszy

Z ŻYCIA FEDERACJI
wymiar. Najpierw zrezygnowano z bloku sportowego, czyli wyczynu, który po
raz ostatni gościł w pełni na Igrzyskach
w Kielcach w 2010 r., w nieco innej formie wrócono do niego w 2017 r. – zorganizowano wtedy zawody dla sportowców w wieku 17‒20 lat w lekkiej atletyce,
podnoszeniu ciężarów, piłce plażowej kobiet i mężczyzn oraz zapasach mężczyzn
w stylu wolnym i klasycznym, podobnie
było w roku 2018. W 2019 r. zaś podczas igrzysk odbyły się mistrzostwa LZS
w zapasach mężczyzn w stylu wolnym
i zapasach kobiet (od młodzika do młodzieżowca), podnoszeniu ciężarów do lat
17 i piłce plażowej oraz zawody lekkoatletyczne o Puchar Przewodniczącego KZ
LZS. W 2011 r. w Siedlcach po raz ostatni
o tytuły mistrzów LZS walczyli zawodnicy w grach zespołowych. W związku
z ograniczeniem formuły igrzysk zmalała także liczba uczestników do 850‒1000
osób. Nie odbywają się też zloty turystyczne.
Trzeba jeszcze dodać, że w 73-letniej
historii Ludowych Zespołów Sportowych
różnego rodzaju igrzyska i spartakiady
mają bogatą historię. W latach 1952‒1966
odbyło się sześć Centralnych Spartakiad Wsi, a w latach 1965–2007 co dwa
lata odbywały się Ogólnopolskie Igrzyska LZS Młodzieży Szkół Rolniczych,
Leśnych i Spółdzielczych. Głównym powodem odstąpienia od organizacji tych
ostatnich było: po pierwsze likwidacja
wielu rolniczych szkół, po drugie przeszły
one spod gestii ministerstwa rolnictwa do
ministerstwa oświaty, które nie było zainteresowane rozwojem kultury ﬁzycznej
w szkołach zawodowych i technikach.
Wróćmy jednak do obecnych igrzysk
LZS. Co roku odbywają się one w innych
miastach. I tak gospodarzami igrzysk
były Kielce (3 razy), Suwałki, Białystok,
Spała (trzy razy), Zamość (2 razy), Zielona Góra, Słubice (2 razy), Opole (2 razy),
Ełk i Tarnowo Podgórne.
Pięciokrotnie gospodarzem igrzysk
były Siedlce. Tu odbyły się pierwsze
igrzyska w 1997 r. w 7 dyscyplinach

sportowych (lekkoatletyka, zapasy, pod- wych (lekkoatletyka, zapasy, podnoszenoszenie ciężarów, kolarstwo, tenis stoło- nie ciężarów, tenis stołowy, łucznictwo
wy, pływanie, duathlon), w bloku rekre- i kolarstwo szosowe), blok rekreacyjacyjnym i turystyce. Uczestniczyło w nich ny, turystyka i blok integracyjny. Udział
2565 osób ze wszystkich 49 województw. wzięło 2096 osób ze wszystkich wojeWśród uczestników tych igrzysk znaj- wództw. Igrzyska te miały wyjątkową
dziemy nazwiska znakomitych zawod- oprawę, bo Zrzeszenie LZS obchodziło
ników. W zapasach startowała 17-letnia 60-lecie istnienia, a gospodarz igrzysk
Monika Michalik (Orlęta Trzciel), któ- – WLKS Siedlce Iganie Nowe swoje
ra w 2016 r. została brązową medalistką 30-lecie. I znowu na igrzyskowych areolimpijską oraz 18-letnia Edyta Witkow- nach pojawiło się wielu znanych później
ska (LKS Platan Borkowice), późniejsza sportowców. W kolarstwie szosowym
mistrzyni świata i Europy w zapasach wystartował Rafał Majka (WLKS Krakus
i sumo. W podnoszeniu ciężarów wystą- Swoszowice), który w czasówce był trzepiła Beata Prei (LKS Grom Więcbork), ci, a ze startu wspólnego czwarty. Biegi
która w kolejnych trzech latach (1998- na 1500 i 800 m wygrała Barbara Nie2000) zdobyła brązowe medale ME. Na wiedział z LUKS Korfantów, późniejsza
pomoście w Siedlcach dźwigali ciężary mistrzyni paraolimpijska, Jakub Krzem.in. Robert Dołęga (WLKS Siedlce), wina (reprezentujący wówczas LIUKS
późniejszy trzykrotny olimpijczyk i wicemistrz Europy (2000),
Dariusz Osuch (LKS Znicz Biłgoraj), olimpijczyk z Barcelony
(1992), dwukrotny medalista
ME, Paweł Najdek (LKS Budowlani Nowy Tomyśl), czteroPaweł Fajdek
krotny medalista ME (2 srebra
(KS Agros Zamość)
i 2 brązy). W tenisie stołowym
– czterokrotny mistrz świata,
startowała 14-letnia Monika
w ostatnich latach
jeden z najlepszych
Pietkiewicz (LUKS Stawiguda),
sportowców LZS
później wielokrotna medalistka
mistrzostw Polski i reprezentantka kraju. W lekkiej atletyce
Igrzyska Siedlce 2011
– turniej piłki siatkowej
Lidia Chojecka (WLKS Siedlce),
multimedalistka halowych mistrzostw świata i Europy (biegała
na 1500 m i 3000 m), Paweł Czapiewski (LKS Lubusz Słubice),
późniejszy brązowy medalista
mistrzostw świata w biegu na
800 m, Krystyna Zabawska (KS
Podlasie Białystok) – przez wiele
lat nasza najlepsza kulomiotka.
I co najciekawsze... 16-letni Tomasz Majewski (WMKS Płońsk), dwu- Kruszwica) był 7. na 400 m – obecnie
krotny złoty medalista olimpijski, dziś aktualny halowy mistrz świata w sztafecie
wiceprezes PZLA.
4x400 m. Paweł Fajdek (reprezentujący
Po raz drugi Siedlce były gospoda- wtedy Zielony Dąb Żarów) w rzucie młorzem X jubileuszowych igrzysk w 2006 r. tem zajął 2 miejsce – dziś czterokrotny
W programie było 6 dyscyplin sporto- mistrz świata, drugie miejsce w pchnię-
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ciu kulą zajął Michał Lićwinko, obecnie
trener m.in. Kamili Lićwinko i Klaudii
Kardasz. W łucznictwie startowali Rafał
Dobrowolski (KS Stella Kielce), dwukrotny olimpijczyk i halowy wicemistrz
świata i Karina Lipiarska (LKS Kmita
Zabierzów), olimpijka z Rio, czołowa
zawodniczka w kraju. Na pomoście można było oglądać Dominikę Misterską
(WLKS Siedlce), późniejszą czterokrotną
wicemistrzynię Europy seniorek.
Kolejne „siedleckie” igrzyska odbyły się w 2011 r. – w roku 65-lecia LZS
i 35-lecia WLKS Siedlce Iganie Nowe.
Podczas tych igrzysk otrzymaliśmy nowy
sztandar – stary, który służył nam 48 lat
był już nieco „sfatygowany” i wymagał
zmian zgodnych ze statutem. W igrzyskach uczestniczyło ok. 1200 osób. Ze
względów finansowych po raz pierwszy
w historii igrzysk zrezygnowano z zawodów stricte sportowych, odbyły się tylko
turnieje w grach zespołowych (koszykówka, piłka ręczna i siatkówka kobiet
i mężczyzn), które były jednocześnie mistrzostwami zrzeszenia.
Po raz czwarty Siedlce były gospodarzem w 2018 r. – z powodu różnych zdarzeń siedleckim działaczom
zaproponowano organizację igrzysk
w ostatniej chwili i wywiązali się z tego
zadania znakomicie. Igrzyska odbyły się
w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Dzięki przychylności
pana prezydenta mogliśmy używać logo
tego wydarzenia. Wzięło w nich udział
prawie 900 osób – w bloku sportowym,
rekreacyjnym i integracyjnym oraz działacze, sędziowie, obsługa techniczna i wolontariusze. W program igrzysk wpisano
wiele akcentów związanych z obchodami
100-lecia niepodległości, jak choćby Sztafeta Niepodległości, która tuż po oficjalnym otwarciu igrzysk przebiegła z flagami
narodowymi jedno okrążenie, a prowadzona była przez Leszka Gapińskiego
z LZS Trzebina, gmina Lubrza z woj. opol-
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skiego, jej starterką była Lidia Chojecka- w Ciechanowie. Zapraszamy więc za rok
-Leandro, dwukrotna olimpijka, trener- do Ciechanowa na naszą najważniejszą
ka sekcji lekkiej atletyki WLKS Nowe imprezę w roku.
Iganie, a także konkurs wiedzy o 100-leciu niepodległości i województwie ma- Osiągnięcia sportowców
zowieckim czy złożenie kwiatów pod „Zielonego Bractwa” w 2019 r.
Pomnikiem Wolności w Siedlcach. Na Podczas grudniowego spotkania w Uniestadionie lekkoatletycznym, matach jowie nagrodzimy pucharami za osiąi pomoście wystartowało wielu młodych gnięcia sportowe wojewódzkie zrzeszezawodników, medalistów mistrzostw nia LZS oraz najlepsze kluby w sportach
Polski i reprezentantów kraju, jak choćby wiodących, uczestniczące we współzaw lekkoatletyce: Natan Frąckiewicz (STS wodnictwie sportowym młodzieży proPomerania Szczecinek), Natalia Wosztyl wadzonym przez Ministerstwo Sportu
(RLTL ZTE Radom), Antoni Plichta (Lubusz Słubice), Kornel Warszawski (LKS
Orkan Ostrzeszów), Wojciech Marok
(UKS Orkan Środa Wlkp.), w zapasach
Amanda Tomczyk (MLUKS Karlino),
w podnoszeniu ciężarów Sylwia Oleśkiewicz (LKS Dobryszyce), Magdalena
Karolak (LKS Omega Kleszczów), Paweł
Igrzyska Siedlce
2018 – ciężarki
Szmeja (MKS Narew Pułtusk).
wyciskają
Tegoroczne igrzyska w Siedlcach
także kobiety
również zgromadziły wielu świetnych
młodych zawodników – lekkoatletyka:
Martyna Seń (KS Agros Zamość), Cezary Łazowy (WMLKS Nadodrze Powodowo), Monika Romaszko (KS Agros Zamość), Małgorzata Karpiuk (KS Parkiet
Hajnowka), Klaudia Konburg (MULKS
Igrzyska Siedlce 2019
Juvenia Głuchołazy), zapasy: Nikola
– od 2001 r. w igrzyskach
biorą udział osoby
Dytrych (AKS Piotrków Trybunalski),
z niepełnosprawnością
Patrycja Gil (WLKS Nowe Iganie-Sieintelektualną w tzw.
dlce), podnoszenie ciężarów: Martyna
bloku integracyjnym
Dołęga (WLKS Siedlce).
Po d c z a s
Igrzyska Siedlce 2018 – swoją kondycję fizyczną mogą na igrzyskach
uroczystego
sprawdzić także działacze, startując w czwórboju władz
zakończenia
(strzelanie z wiatrówki, kręgle, strzały ma bramkę, rzuty lotką)
XXII Ogólnopolskich
Igrzysk LZS
poinformowano, że kolejne igrzyska odbędą
się również
w woj. mazowieckim – po
raz pierwszy
w
historii

Mateusz Rudyk
(ALKS Stal Grudziądz)
– wschodząca gwiazda kolarstwa
torowego, brązowy medalista
tegorocznych MŚ i ME.
Jest pierwszym w historii
kolarzem, który będąc chorym
na cukrzycę, zdobył medal
mistrzostw świata,
był twarzą obchodów
Światowego Dnia Roweru
współorganizowanego
przez ONZ

i Turystyki, a także ogłosimy 10 najpopularniejszych sportowców Zrzeszenia
i 5 najpopularniejszych trenerów. Na razie liczymy punkty i medale.
Do wiodących sportów w naszym
Zrzeszeniu należą: kolarstwo, lekkoatletyka, zapasy kobiet i mężczyzn, podnoszenie ciężarów, łucznictwo, narciarstwo
klasyczne, ale zawodnicy z naszych klubów zdobywają też mnóstwo medali na
mistrzostwach kraju oraz mogą pochwalić się sukcesami na ME i MŚ w innych
sportach, np. tenis stołowy, sumo, badminton, kajakarstwo klasyczne, teakwondo, kickboxing.
Jako stowarzyszenie sportowe szkolimy
głównie młodzież. Część młodych sportowców objęta jest szkoleniem centralnym w Ośrodkach Szkolenia Sportowego
Młodzieży LZS (OSSM) i Wiodących
Ludowych Klubach Sportowych (WLKS).
Ponad 50 naszych sportowców znalazło się
w ministerialnym projekcie Team100.
Naturalną koleją rzeczy jest, że zawodnicy zmieniają barwy klubowe lub
trafiają do grup zawodowych (np. w kolarstwie), ale wielu z nich swoje pierwsze sukcesy osiągało właśnie w klubach Zrzeszenia LZS, np. Rafał Majka,
Michał Kwiatkowski, Sofia Ennaoui,
Angelika Cichocka. Są i tacy, którzy całe
swoje sportowe życie spędzili w klubach
LZS, np. Adam Małysz. Niewątpliwie
historia polskiego sportu jest nierozerwalnie związana z historią Ludowych
Zespołów Sportowych, które działają
już 73 lata.

Z ŻYCIA FEDERACJI
Nie
sposób
w krótkim tekście
opisać wszystkie
sukcesy sportowców spod znaku
„Zielonego Bractwa” w 2019 r. Dlatego wybraliśmy
te najbardziej „medalodajne” – lekkoatletykę i kolarstwo
(szosowe, torowe
i przełajowe).
W tym roku cały lekkoatletyczny
seniorski sezon był podporządkowany
jednej imprezie – mistrzostwom świata
w Doha. Startowało w nich 6 lekkoatletów z klubów zrzeszenia. Dwóch z nich
przywiozło medale – Paweł Fajdek (KS
Agros Zamość) wywalczył po raz czwarty z rzędu tytuł mistrza świata w rzucie
młotem, a Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok) w tej samej konkurencji
zdobył brązowy medal.
Na arenie krajowej ten sezon lekkoatletyczny był niezwykle udany. W sumie
na mistrzostwach kraju – halowych i na
otwartym stadionie – oraz na OOM zawodnicy i zawodniczki z naszych klubów
wywalczyli 266 medali. Na ten dorobek
złożyło się: 14 medali zdobytych na halowych mistrzostwach Polski seniorów,
55 na halowych mistrzostwach U18
i U20, 15 medali na mistrzostwach w biegach przełajowych, 54 medale na OOM,
18 medali na mistrzostwach seniorów
na otwartym stadionie, 39 medali U20,
25 medali na mistrzostwach U23 oraz
13 medali na mistrzostwach sztafet
i w wielobojach.
Wielu naszych młodych lekkoatletów startowało także w mistrzostwach
Europy. Najlepiej zaprezentowali się:
Antoni Plichta z LKS Lubusz Słubice,
który został wicemistrzem Europy U20 w
biegu na 100 m, Wojciech Marok z UKS
Orkan Środa Wlkp., wicemistrz Europy
w pchnięciu kulą U20 i Olga Niedziałek
z WLKS Siedlce Iganie Nowe – wicemistrzyni U23 w chodzie sportowym.

Kolarstwo to sport niezwykle popularny w Zrzeszeniu LZS, a w kolarstwie
torowym jesteśmy prawdziwą potęgą.
Nic więc dziwnego, że w naszym kalendarzu widnieje aż 7 mistrzostw zrzeszenia w kolarstwie (różne kategorie wiekowe i różne sporty). W tym roku nasi
kolarzy wywalczyli podczas mistrzostw
kraju i OOM 266 medali. Złożyło się
na ten wynik 57 medali w kolarstwie
torowym w mistrzostwach Polski elity,
70 medali (na 72 możliwe) w młodzieżowych mistrzostwach Polski (juniorzy
i młodzieżowcy), 20 medali juniorów
młodszych w mistrzostwach Polski
w konkurencjach nieolimpijskich, 50
medali juniorów i młodzieżowców
w konkurencjach nieolimpijskich oraz
33 medale na OOM. W kolarstwie szosowym tych medali było 21 – 8 na OOM
i 13 na mistrzostwach Polski, na mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym wywalczyliśmy 18 medali.
Świetnie spisywali się nasi kolarze na
ME i MŚ. Mateusz Rudyk z ALKS Stal
Grudziądz wywalczył brązowe medale
w sprincie indywidualnym na MŚ i ME
w kolarstwie torowym elity, Filip Prokopyszyn z KK Tarnovia Tarnowo
Podgórne zdobył brązowy medal
w wyścigu eliminacyjnym na tych
samych mistrzostwach, podobnie
Nikol Płosaj z UKS TFP Jedynka Kórnik. Trzy medale – 1 srebrny i 2 brązowe
– na mistrzostwach świata juniorów
w kolarstwie torowym wywalczyła
Nikola Seremak z KK BCM Nowtex
Ziemia Darłowska. Na młodzieżowych mistrzostwach Europy na torze
zawodnicy z naszych klubów zdobyli
9 medali – 3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe.
Ciekawe, czy pobijemy ubiegłoroczny rekord, kiedy to w dyscyplinach wiodących zawodnicy z klubów
naszego zrzeszenia wywalczyli ponad
1300 medali na mistrzostwach Polski?
n Tekst: IWONA DERLATKA
n Fotografie: ARCHIWUM LZS
I „ŻYCIE SIEDLECKIE”
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TKKF-owska
oferta dla seniorów

Zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny (Światowa Organizacja Zdrowia WHO)
Od roku 2005 Toruński Związek TKKF
prowadzi Ośrodek Terapii Ruchowej dla
osób III wieku, oferując seniorom zajęcia,
które wspomagają ich sprawność fizyczną. Nie jest żadną tajemnicą, że człowiek
aktywny jest zdrowszy, ma więcej energii
i sił do działania. Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej nie tylko w Toruniu, ale i w całej Polsce działają na
rzecz osób po 60. roku życia, zachęcając poprzez bogatą ofertę do aktywności
fizycznej. Po co? Aby pomóc im cieszyć
się życiem, by jak najdłużej mogli zachować sprawność i dobre zdrowie. Są to
działania w zakresie terapii ruchowej.
Terapia ruchowa
Od wielu lat z powodzeniem zachęcamy
i przekonujemy seniorów do aktywności
ruchowej, proponując zajęcia dostosowane do wieku i możliwości osób 60+. Podczas zajęć oferujemy różne formy ćwiczeń, przekazujemy wiedzę, jak te formy
stosować zgodnie z potrzebami, upodobaniami i możliwościami. Organizujemy
różnego rodzaju zajęcia usprawniające
w sali gimnastycznej, czyli zajęcia fitness
w nieco lżejszej formie, uwzględniając
możliwości i predyspozycje osób starszych.
Aqua fitness
Zainteresowaniem cieszą się zajęcia
usprawniające, które są prowadzone na
basenach – Aqua fitness, czyli poprawa
kondycji i sprawności fizycznej poprzez
gimnastykę w wodzie. Podczas realizowanych zajęć wykorzystuje się różne
formy ćwiczeń – m.in. gimnastycznych,
ogólnorozwojowych, oddechowych, gibkościowych. Ćwiczenia ukierunkowane
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są zawsze na wzmocnienie i usprawnienie organizmu, uwzględniane są w nich
ponadto ćwiczenia rehabilitacyjne.
Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani
instruktorzy i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy posiadają tytuły instruktorskie nadane przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Krajowy Ośrodek
Metodyczno-Szkoleniowy w specjalności
„Profilaktyka zdrowotna osób starszych”.
Pływanie
Inną formą aktywności, która od wielu lat
jest absolutnym hitem wśród seniorów,
jest nauka pływania. To zajęcia skierowane do osób po 55/60. roku życia i obserwujemy, że bardzo chętnie korzystają
one z tej formy zajęć. Ogromna liczba
seniorów pływa bardzo słabo lub wcale
nie potrafi pływać, wielu z nich ma lęk
przed wodą, a co za tym idzie – boi się
korzystać z basenów lub akwenów wodnych. Często ma to podłoże w złych doświadczeniach z wodą w dzieciństwie,
z brakiem dostępu do akwenów wodnych, basenów, lęku przed wodą oraz
zaniedbaniami. Z takich m.in. powodów
rezygnują z zajęć na basenach, a co z tym
się wiąże – nie korzystają z dobrodziejstw,
jakie daje pływanie. Podczas wielu lat
pracy z osobami w wieku 60 lat i więcej
poznaliśmy ten problem, a zaproponowane przez nas zajęcia z nauki pływania
dla seniorów spotykają się z pozytywnym odzewem, rosnącym zainteresowaniem i coraz większą liczbą
chętnych osób.
Nauka pływania to forma aktywności, która pozwala im pokonać
własne słabości, lęki i uwierzyć we

własne możliwości. Pływanie to ten rodzaj aktywności, która jest szczególnie
wskazana dla osób starszych, dotkniętych bólem kręgosłupa i stawów, zestresowanych, przemęczonych, z mniejszą
wydolnością i z podatnością na kontuzje.
Prowadzone zajęcia uwzględniają zestaw
ćwiczeń rehabilitacyjnych, wzmacniających poszczególne partie mięśniowe oraz
zwiększających zakres ruchu w stawach.
Podczas zajęć wydzielają się endorfiny,
które mają wpływ na poprawę nastroju.
Ponadto pływanie jest treningiem łatwym
i bezpiecznym dla organizmu. Głównym
celem postawionym podczas realizacji

Z ŻYCIA FEDERACJI
zajęć jest podtrzymywanie i zwiększenie
sprawności psychomotorycznej seniorów. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, a samo pływanie oprócz wielu
zdrowotnych aspektów poprawia m.in.
krążenie krwi. Wielu uczestników pokonało dotychczasowy lęk przed wodą, nauczyło się pływać.

codziennych spacerów, uatrakcyjnieniem wolnego czasu czy uzupełnieniem np. marszów lub joggingu, uprawianych przez mieszkańców Torunia.
Mamy bardzo pozytywny odzew od
osób, które skorzystały z naszej oferty,

Nordic walking
Inna oferta, którą szczególnie lubią
seniorzy to aktywność na świeżym powietrzu – marsze z kijkami. Nordic walking to
bardzo popularna i atrakcyjna forma rekreacji ruchowej. Marsz z kijkami zapewnia
zrzucenie zbędnych kilogramów, rozluźnia mięśnie i stawy poprzez ich odciążenie,
poprawia postawę i kondycję ruchową.
Marsz z kijkami to również forma
rehabilitacji, dostępna dla każdego, pozwalająca dotlenić organizm poprzez
ruch na świeżym powietrzu. Nie wymaga
angażowania dużej ilości czasu, a maszerować można wszędzie. Kijki – co nie jest
bez znaczenia w wieku starszym – oprócz
wymuszenia poprawnej postawy podczas
marszu, pełnią również rodzaj zabezpieczenia i mogą chronić przed upadkiem.
Siłownie na świeżym powietrzu
Popularną formą aktywności na świeżym powietrzu są zajęcia na siłowniach
zewnętrznych i w Otwartych Strefach
Aktywności. Zauważyliśmy, że o ile osoby starsze bardzo chętnie korzystają z tej
formy aktywności na osiedlowych siłowniach zewnętrznych, o tyle robią to
w sposób nieprawidłowy, np. ćwicząc tak
długo, aż się zmęczą. Zauważyliśmy potrzebę i zaczęliśmy szukać rozwiązania.
Dzięki pozyskanym środkom udało nam się zatrudnić na siłowniach zewnętrznych instruktorów i trenerów, którzy w wybranych punktach pełnią dyżury
i instruują, jak ćwiczyć prawidłowo. Od
2017 r. obserwujemy wzrost zainteresowania wśród osób korzystających z tych
obiektów – które są ogólnodostępne
i darmowe. Proponowane przez nas zajęcia stały się idealnym uzupełnieniem

na temat fachowej pomocy, jaką otrzymali od naszych instruktorów na obiektach.
Wielu użytkowników siłowni zewnętrznych przyznało, że świadome korzystanie
z urządzeń sprawiało im sporą trudność,
a porady i instruktarze w zakresie ćwiczeń okazały się bardzo pomocne.
Poradnictwo dostosowane jest odpowiednio do wieku uczestników, dla kobiet
i mężczyzn oraz do ich kondycji fizycznej. Z siłowni zewnętrznych korzystają
mężczyźni i kobiety w różnym wieku
i o różnym poziomie sprawności. Wsparcie tych osób przez fachową kadrę instruktorską zachęciło te osoby do aktywnego spędzania czasu na siłowniach.
Zajęcia na sali
Wiele osób preferuje zajęcia prowadzone na sali gimnastycznej. Jedną z ofert są
zajęcia usprawniające – „Zdrowy kręgosłup dla każdego”. Regularna aktywność
fizyczna to przede wszystkim podstawowa
metoda profilaktyki, także w przypadku
schorzeń kręgosłupa. Pokazujemy, jakie
ćwiczenia na zdrowy kręgosłup można wykonywać w domu, a na jakie lepiej zgłosić
się do specjalistów. Regularna, dostosowana do wieku oraz stanu zdrowia gimnastyka to doskonały sposób na poprawę nie
tylko sprawności fizycznej, ale także zdrowia – jest ona bowiem zarówno elementem

rehabilitacji, np. po urazach,
jak i profilaktyki wielu schorzeń. W przypadku seniorów
aktywność fizyczna pomaga
utrzymać sprawność ruchową, obniża ciśnienie krwi,
ogranicza ryzyko zachorowania na depresję, a także
ma dobroczynny wpływ na mięśnie i stawy kręgosłupa. Zajęcia mają formę spokojnych ćwiczeń, których głównym celem
jest wzmocnienie i rozciągnięcie mięśni
przykręgosłupowych oraz mięśni stawów
obwodowych. Regularne uczęszczanie na
takie zajęcia skutkuje likwidacją napięć
mięśniowych, wzmocnieniem i poprawą
sylwetki, a co za tym idzie – zmniejszeniem
dolegliwości bólowych pleców.
Rytm, muzyka, taniec
Inną formą zajęć są zajęcia rekreacyjno-ruchowe „Rytm, muzyka, taniec”. To zajęcia przeznaczone dla osób, które mają
poczucie rytmu, lubią dobrą zabawę przy
muzyce i chcą nauczyć się m.in. podstawowych kroków tanecznych. Ruch przy
muzyce jest ulubioną formą zajęć dla
większości, ponieważ pozwala odreagować napięcia, a jednocześnie jest gimnastyką ciała poprawiającą kondycję i samopoczucie. Taka forma ćwiczeń rozwija
refleks, spostrzegawczość i pamięć.
Tematyką zajęć jest praca nad rytmem, tempem i koordynacją ruchową,
z jednoczesnym poznaniem elementów
różnych tańców towarzyskich. Takie zajęcia rozwijają umiejętności, które przyczyniają się do zachowania zdrowia, profilaktyki przy schorzeniach, zapewniają
możliwość odprężenia i radości.
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Efekty
Dzisiaj dużo łatwiej zachęcać seniorów
do aktywności fizycznej niż jeszcze 20 lat
temu. Osoby po 60. roku życia są obecnie
coraz bardziej świadome konieczności
podejmowania różnych działań w celu zapobiegania określonym chorobom. Chcą
cieszyć się dobrym zdrowiem i jak najlepszym samopoczuciem do późnych lat
życia. Jedyny problem, z jakim się spotykamy to, że często nie wiedzą, jakie podjąć

działania w tym kierunku, jakie są dla nich
bezpieczne i im nie zaszkodzą. Mniejsze
zainteresowanie rekreacją oraz potrzeby
jej uprawiania wynikają przede wszystkim
z niewiedzy lub niedostatecznej informacji
co do prozdrowotnej roli właściwie prowadzonej aktywności ruchowej.
My wychodzimy ze swoimi propozycjami do tych, którzy lubią sport i rekreację, którzy chcą zacząć żyć aktywniej, ale
nie wiedzą, jak się do tego dobrze przygotować, oraz do tych , którzy przez całe
życie stronili od tego typu dobrodziejstw.
Celem naszym jest zmotywować ostatnią
grupę i z satysfakcją możemy powiedzieć,
że to nam się udaje. Co roku do naszych
zajęć dołączają nowe osoby, przyciągają
znajomych i z uśmiechem spędzają czas
na naszych zajęciach. Wszystko zależy od
propozycji, jakie mamy do zaoferowania.
Propozycji, które spełniają ich oczekiwania, ponieważ oprócz realizowania
własnych pomysłów często korzystamy
z podpowiedzi samych uczestników.
Uczestnictwo w zajęciach daje również możliwość rywalizacji. Seniorzy biorą udział w zawodach, olimpiadzie YOU
WIN. Często zdobyte medale są pierwszymi w ich życiu. A my po wielu latach
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stwierdzamy, że nasze programy trafiają do
uczestników i zaspokajają potrzeby osób
starszych w zakresie utrzymania i poprawy kondycji fizycznej. Dowodem na to jest
rosnąca liczba osób chętnych do systematycznych działań, co daję poprawę zdrowia
i samopoczucia. Osoby te mniej chorują,
nawiązują przyjaźnie, są zadowolone. Ćwiczą z nami panie i coraz chętniej panowie.
Rola TKKF
Aktualnie TKKF prowadzi i nadzoruje prawie 300 zespołów ćwiczących dla
osób III wieku na terenie całego kraju,
w których regularnie ćwiczy ponad 6000
osób. Zainteresowanie formami aktywności fizycznej oferowanymi przez TKKF
daje możliwości podwojenia liczby zespołów oraz uczestników w 2020 r. Ale
problemem staje się kadra instruktorska
prowadząca zajęcia. Uwolnienie zawodu
Instruktora Rekreacji Ruchowej spowodowało drastyczne zmniejszenie umiejętności instruktorów. Jedyną alternatywą dla
aktualnej sytuacji jest wprowadzany przez
TKKF Zintegrowany System Kwalifikacji.
Naszym celem od wielu lat jest zwiększenie dostępności i atrakcyjności różnych form aktywności fizycznej dla osób
po 60. roku życia. Poprzez naszą ofertę
dążymy do podniesienia edukacji i świadomości seniorów na temat istotnej roli
aktywności, sposobu spędzania wolnego
czasu, odżywiania itp. w opóźnianiu starzenia i zwalczania skutków starzenia.
Przekazujemy im wiedzę, uświadamiamy
jak ważną rolę w ich życiu powinien zajmować ruch i aktywność, jak wielkie jest
jego znaczenie w profilaktyce prozdrowotnej, ruchowej i społecznej.
Ponadto widzimy, że nasze zajęcia prowadzone w formie grupowej przyczyniają
się do zwiększenia aktywności społecznej
oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu osób starszych właśnie dzięki
cykliczności organizowanych zajęć ruchowych, ich dostępności, a co najważniejsze
– dopasowaniu do wieku i możliwości
fizycznych seniorów, co sprawia, że są
dla nich bezpieczne. Dzięki uczestnictwu

w zajęciach ruchowych seniorzy nawiązują nowe znajomości z osobami będącymi
w podobnej sytuacji życiowej. Poprzez
realizację programów i organizację zajęć
od wielu lat obserwujemy, jak pozytywnie
wpływają one na integrację osób, które
nawiązują przyjaźnie, świadczą sobie wzajemną pomoc, wymieniają się doświadczeniami, wprowadzają nowe osoby do
kultury fizycznej, a ponadto wzajemnie się
motywują i ćwiczą, czyli kompletnie zmieniły swój siedzący tryb życia na aktywny.
Obserwujemy również, że udział
w zajęciach to ciekawa dla nich forma spędzania wolnego czasu i wyrobienie nawyku
zdrowego stylu życia. Poprzez naszą ofertę
walczymy z coraz szerzej spotykanymi tzw.
chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak
nerwica, nadciśnienie tętnicze, schorzenia narządów ruchu i inne spowodowane
przez prowadzony niezdrowy, głównie siedzący tryb życia. Dzięki takim spotkaniom
następuje zmniejszenie stresu, napięć nerwowych, lęku. Ćwiczenia dają zauważalną
poprawę stanu zdrowia, podnoszą ich samoocenę i w niestresujący sposób przyczyniają się do utraty zbędnych kilogramów.
Od lat kładziemy w naszych zadaniach
nacisk na upowszechnianie wolontariatu. Dlatego w realizacji naszych działań
wspierają nas instruktorzy wolontariusze,
którzy mają możliwość pogłębienia wiedzy i doświadczenia w pracy z ludźmi,
w prowadzeniu zajęć, gdyż jako młodzi
początkujący instruktorzy nie zawsze mają
okazję te umiejętności nabyć.
Proponujemy seniorom udział w imprezach sportowych, które spełniają rolę
sprawdzianów ich wydolności fizycznej, ale
również zapewniają zmierzenie się z rówieśnikami. W ostatnich Mistrzostwach Świata Lekkiej Atletyki Masters, które odbyły się
23–30 marca 2019 r. w Toruniu, wystartowało ponad 800 Polaków – połowa z nich to
weterani – Mastersi ćwiczący w TKKF-ie.
n KATARZYNA PIÓRKOWSKA,

ZASTĘPCA DYREKTORA
KRAJOWEGO OŚRODKA METODYCZNO-SZKOLENIOWEGO TKKF, SPECJALISTA
DS. PROGRAMOWO-SZKOLENIOWYCH
TORUŃSKIEGO ZWIĄZKU TKKF

Jan Cząstka

Sukcesy
sportowców-weteranów
Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters
– podsumowanie roku 2019
Bardzo szybko zbliżamy się do okrągłej,
trzydziestej rocznicy założenia naszego
związku. Tak niedawno obchodziliśmy
piętnastą rocznicę, której towarzyszyło
otwarcie, po 7-letnim remoncie, zmodernizowanego Stadionu Miejskiego
w Toruniu. Dwudziestej piątej rocznicy
towarzyszyły nasze Halowe Mistrzostwa
Polski w pięknej, nowo wybudowanej hali
lekkoatletycznej, a trzydziestą rocznicę
świętować będziemy 22 lutego 2020 r.,
podczas 29. Halowych Mistrzostw Polski.
Świętując, wspominać będziemy minione wydarzenia ze szczególnym uwzględnieniem tych zakończonych sukcesem, jak choćby ostatnie Halowe Mistrzostwa Świata. Zastanowimy się również,
czy ponownie podjąć trud organizacji
Halowych Mistrzostw Europy w 2022 r.
Szczypta historii
Początki były bardzo trudne: biuro w teczce prezesa, żadnych środków finansowych,
a i na nas ‒ wówczas weteranów ‒ patrzono
jeszcze bardzo nieufnie. Pierwsze zawody,
pierwsze mistrzostwa, kilkudziesięciu zapaleńców budowało fundamenty pod dzisiejszą ‒ solidną konstrukcję związku.
Dziś w naszych mistrzostwach biorą
udział setki zawodniczek i zawodników.
Część, zwłaszcza tych najstarszych, odeszło już na niebieskie, treningowe łąki,
nowych zawodników systematycznie
przybywa. Rośnie też liczba olimpijczyków, którzy ‒ często po latach ‒ wrócili
z sukcesem na hale i stadiony. Amatorzy,
którzy szybko kończyli kariery sportowe
dziś z powodzeniem rywalizują z olimpij-

czykami, a każde zawody przynoszą wiele
nowych, znakomitych rekordów.
Przełomowym momentem dla sportowców-weteranów, szczególnie pań, była
zmiana nazwy z „weterani” na „masters”,
którą zainicjował związek amerykańskich
weteranów USTiF. Podczas MŚ 2003
w Carolinie (Puerto Rico) dokonano
zmiany nazwy federacji na World Masters
Athletics (WMA), a w następstwie tego
podczas Mistrzostw Europy 2014 w tureckim Izmirze dokonano także
zmiany nazwy federacji europejskiej na European Masters
Athletics (EMA). Nasz Polski
Związek Weteranów Lekkiej
Atletyki (PZWLA) przemianowano na Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters
(PZLAM) podczas Mistrzostw
Polski 2017 w Krakowie.
W krótkim podsumowaniu 30-lecia trzeba wspomnieć
o udanych 15. Mistrzostwach
Europy 2006, które rozegrano
w Poznaniu. Kolejne wielkie,
godne uwagi wydarzenie to
10. Halowe Mistrzostwa Europy 2015, które rozegrano
w nowej hali w Toruniu oraz
8. Halowe Mistrzostwa Świata rozegrane w 2019 r. także
w Toruniu. Doświadczenia nabyte podczas przygotowania
i realizacji HME 2015 pozwoliły
nam na w pełni profesjonalne
przygotowanie i sprawną realizację 8. Halowych Mistrzostw

Świata w 2019 r. w Toruniu. Decyzję
o przyznaniu Toruniowi prawa organizacji
HMŚ podjęli wszyscy członkowie WMA
podczas MŚ 2016 w australijskim Perth.
Uroczystego przekazania flagi światowej
federacji WMA dokonano podczas 7. HMŚ
w południowo-koreańskim Daegu.
Powody do dumy
Od tego czasu związek i Lokalny Komitet
Organizacyjny (LKO) rozpoczęły intenZłota sztafeta z rekordem świata

Marek Mielcarek
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Jerzy Prejzner

sywną promocję mistrzostw. Kulminacją
tych działań było promocyjne stoisko
zorganizowane podczas MŚ 2018 w hiszpańskiej Maladze. Promocji zawodów
poświęcono wiele uwagi także w kraju.
Przez ostatnie 2 lata byliśmy obecni na
prawie wszystkich najważniejszych imprezach lekkoatletycznych. Rozpoczęła się rejestracja, zgłoszenia napływały
powoli, ale pod koniec zapisów ruszyła
prawdziwa lawina, szybko przekraczaliśmy kolejne tysiące zgłoszeń.
Promocja okazała się wyjątkowo skuteczna. Do zawodów zgłosiło się 4345
zawodniczek i zawodników z 88 krajów
świata, w tym 870 Polaków. Pobity został
dotychczasowy rekord frekwencji. Co
prawda, do HMŚ 2017 w Daegu zgłosiło się także 4300 sportowców, ale w tym
2800 stanowili zawodnicy gospodarzy.
Zagranicznych było więc około 1500,
u nas zagranicznych około 3500. Wreszcie

Prezydent Michał Zaleski i Julian Pełka

uroczyste otwarcie, rozpoczęcie i dzień
po dniu sprawne przeprowadzanie największej imprezy lekkoatletycznej roku
2019 na świecie. W klasyfikacji medalowej mistrzostw nasza reprezentacja
wywalczyła 3. miejsce na 88 ekip startujących. Zdobyliśmy 182 medale, w tym
60 złotych, 64 srebrne i 58 brązowych.
Bezkonkurencyjna okazała się ekipa niemiecka, która wywalczyła 262 medale
(100 + 79 + 83). Drugie miejsce zajęła
bardzo silna ekipa Stanów Zjednoczonych, ze 159 medalami (62 + 48 + 49),
która mimo mniejszej liczby medali zdobyła o 2 złote medale więcej od Polski
i to zadecydowało o ich drugim miejscu w
klasyfikacji. Szkoda. Na pocieszenie możemy się pochwalić halowym rekordem
świata ustanowionym w sztafecie 4x200
m w kategorii W 35, w składzie: Aneta
Grot, Małgorzata Gąsowska, Joanna
Balcerzak i Aneta Lemiesz oraz dzie-

siątkami pobitych halowych rekordów
Polski. W podsumowaniu mistrzostw
prezes PZLAM, dyrektor generalny mistrzostw Wacław Krankowski napisał:
„8. HMŚ 24‒30.03.2019 r. w Toruniu były
pod każdym względem rekordowe”.
W opinii wszystkich były to najlepiej
zorganizowane HMŚ. To dla nas najlepsze podziękowanie i powód do dumy.
Oceny te mają tym większe znaczenie,
że w większości pochodzą od sportowców, a to przecież dla nich organizujemy zawody i to utwierdza nas w przekonaniu, że warto było. Dziękuję za
te oceny, szczególnie Donaldowi Brown
z Wielkiej Brytanii, który w trosce o dobro zawodników postanowił podsumować nasze mistrzostwa w dokumencie
„Toruński standard” i zadedykować go
przyszłym organizatorom mistrzostw.
Fragment tego podsumowania pozwolę
sobie zacytować.

„W imieniu Lekkoatletów Masters niniejszym prezentujemy nasze opinie, mówiąc jednym głosem, aby pochwalić wspaniałą pracę toruńskiego Lokalnego Komitetu Organizacyjnego. Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje za organizację i pełnienie roli gospodarza wyjątkowych Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters 2019 w mieście
Toruniu, i potwierdzenie wysokich standardów wyznaczonych przez Toruń. Składamy podziękowania i słowa uznania za okazanie lekkoatletom niesamowitego szacunku i profesjonalizmu podczas mistrzostw. Były to, bez wątpienia, najlepsze mistrzostwa w historii naszego ruchu, których przygotowanie i wykonanie przerosły nasze oczekiwania pod wieloma względami. Jako
lekkoatleci doceniamy ogrom pracy wykonanej za kulisami i uważamy, że byłoby wielką niesprawiedliwością, gdybyśmy
o tym nie wspomnieli. Jesteśmy Ambasadorami lekkiej atletyki Masters. Zorganizowanie dla nas mistrzostw na najwyższym poziomie jeszcze bardziej uskrzydli tysiące lekkoatletów na całym świecie. Będą oni potwierdzać, polecać i promować
wyjątkową organizację mistrzostw w wykonaniu LKO Toruń. Lekkoatleci Masters będą także doceniać pracę przyszłych miast
‒ organizatorów mistrzostw, którzy osiągną lub przewyższą wysokie standardy wyznaczone przez miasto Toruń. Sporządzono
w imieniu Lekkoatletów Masters przez Donalda Browna © Mistrza Świata na 60 m ppł w kategorii M 55”.
Za przygotowanie i przeprowadzenie mistrzostw podziękowała organizatorom również prezydent Światowej Federacji Mastersów
Margit Jungmann.
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„WMACI TORUN – Podziękowania
WMACI 2019 już za nami. Wszyscy mamy w pamięci niezatarte wspomnienia siedmiu dni wspaniałych emocji i pięknej
rywalizacji w ramach Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters zorganizowanych w Polsce, w Toruniu, który dla
ponad 4000 zawodników zapewnił wspaniałą halę i szereg innych obiektów, na których można było prezentować swoje możliwości
i osiągać wyniki, które przetrwają lata.
Miasto Toruń – dziękujemy za przygotowanie dla nas tych wszystkich doskonałych obiektów oraz zapewnienie wszystkim osobom przybyłym na imprezę bezpiecznych i przyjaznych warunków w mieście oferującym w czasie wolnym od zawodów możliwość
poznania jego historii i zwiedzania pięknych średniowiecznych budynków.
Do Pana Wacława Krankowskiego i Lokalnego Komitetu Organizacyjnego WMACI – dziękuję! Trzy lata ciężkiej pracy było wyzwaniem dla pana oraz zespołu złożonego z osób oddanych realizacji wyznaczonego celu. Stojąc wobec najliczniejszej w historii rzeszy uczestników halowych zawodów WMACI oraz starając się zapewnić najlepszą możliwą organizację
imprezy, doświadczaliście dużego obciążenia pracą. Po rekordowej liczbie rejestracji, według opinii zawodników wasze starania były bardzo owocne. Otrzymaliśmy bardzo liczne gratulacje dla Lokalnego Komitetu Organizacyjnego za zorganizowanie w Toruniu wyjątkowych Halowych Mistrzostw WMA w 2019 r. Ogólnym sukcesem Lokalnego Komitetu Organizacyjnego
z Torunia było to, że wszyscy zaangażowani w to wydarzenie cieszyli się świetną atmosferą partnerskiej współpracy.
Margit Jungmann
prezydent WMA

Imponujące dane statystyczne
HMŚ były najważniejszą imprezą roku
2019. Kolejną ważną były Mistrzostwa
Europy, które 5‒15.09.2019 r. rozegrano na 3 stadionach w miastach Jesolo,
Caorle i Eraclea, położonych na wschód
od Wenecji. Jak zwykle nasi zawodnicy przywieźli stamtąd woreczek medali.
Nasz dorobek to 71 medali, w tym 20 złotych, 27 srebrnych i 24 brązowe, co dało
nam 8. miejsce w klasyfikacji medalowej.
W klasyfikacji tej triumfowali gospodarze
– Włosi, przed Niemcami i reprezentacją
Wielkiej Brytanii. We Włoszech w zmaganiach wzięło udział ostatecznie 108 naszych lekkoatletek i lekkoatletów.
Z tych zestawień ewidentnie wynika,
jakim dobrodziejstwem dla reprezentacji państwa organizującego mistrzostwa
jest ten fakt. W marcu 2019 r. w Toruniu
na ponad 4300 zgłoszonych Polacy stanowili 870 osób. Zdobyliśmy 182 medale
i 3 miejsce w klasyfikacji medalowej,
a Włosi (200 osób) zajęli 8 miejsce.
W Wenecji 108 Polaków, 71 medali
– 8 miejsce, a Włosi, jako gospodarze
– pierwsze miejsce, ponad 300 medali,
ale na ponad 4000 startujących Włochów było ponad 1500 (2495 osobostartów).

Ceremonia otwarcia HMŚ

Na uwagę zasługuje też fakt, że Polacy ustanowili aż 27 nowych rekordów
kraju i jeden rekord Europy. Jego autorką
jest Danuta Woszczek (kategoria W40),
która w biegu na 2000 m z przeszkodami
uzyskała rezultat 7:00:02. W roku 2019
rozegrano w kraju 14 zawodów o randze mistrzowskiej. Informacje i wyniki
można znaleźć na stronie www.pzlam.pl.
Sporo ciekawych informacji dostarczają
też nasze dwa profile na Facebooku.
Podsumowując rok bieżący dodam,
że najlepszymi lekkoatletkami roku

zostały Joanna Balcerzak i Małgorzata Gąsowska, które uzyskały po 61
pkt. oraz Aneta Lemiesz, która uzyskała 51 pkt. Najlepszym lekkoatletą
roku 2019 okazał się Jan Cząstka, który uzyskał 54 pkt. oraz Marek Mielcarek i Wiesław Musiał, którzy uzyskali
po 46 pkt. Przed nami jest rok 2020
i świętowanie 30-lecia powstania związku, z optymizmem rozpoczniemy czwarte dziesięciolecie działalności.
n JANUSZ NATH
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Energia

dla sportu, rekreacji i turystyki
Podsumowanie roku 2019 w Federacji Sportowej „Energetyk”
Ubiegły rok był dla Federacji Sportowej
„Energetyk” szczególny, gdyż organizacja
ta świętowała jubileusz 60-lecia. W bieżącym roku stowarzyszenie, inaugurując
siódmą dekadę swojej działalności, skupiało się, podobnie jak w latach poprzednich,
głównie na realizacji imprez o charakterze
sportowym, rekreacyjnym i turystycznym
dla przedstawicieli branży energetycznej.
W ramach przyjętego kalendarza
imprez i zawodów Federacji Sportowej
„Energetyk” na rok 2019, w zakresie rekreacji fizycznej, turystyki i sportu w tym
roku zaplanowano łącznie organizację
21 przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, z których cztery nie
odbyły się. Wśród ww. wydarzeń w kalendarzu najwięcej było ogólnopolskich
imprez sportowych – Mistrzostw Polski
Energetyków (11), a następnie imprez
turystycznych (6) i imprez sportu powszechnego i rekreacji (4).
Największe pod względem liczby
uczestników były dwie imprezy organizowane w styczniu 2019 r.: LIII Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy
Energetyków na rzece Brda, w którym startowało ponad 200 osób oraz Jubileuszowe XX Mistrzostwa Polski Energetyków
w Narciarstwie Alpejskim w Kluszkowcach, w których wzięło udział 152 zawodników i zawodniczek. Ostatnią imprezą
zaplanowaną w 2019 r. były XI Mistrzostwa Polski Energetyków w Bowlingu,
zorganizowane od 6 do 8 listopada w Bielsku-Białej.
Większość przedsięwzięć w kalendarzu imprez Federacji Sportowej „Energetyk” na 2019 r., podobnie jak w latach
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ubiegłych, realizowanych było przez rozmaite organizacje pozarządowe związane
z sektorem energetyki, a także przez spółki energetyczne. Imprezy najczęściej były
kilkudniowe, z wyjątkiem jednodniowych
zawodów w biegach długodystansowych
i kolarstwie. Federacja planowała zajęcie się bezpośrednio
organizacją 6 imprez, z czego
5 się odbyło, a jedna – Mistrzostwa Polski Energetyków w Piłce Nożnej (6-osobowej), została odwołana ze
względu na zbyt małą liczbę
zgłoszeń.

i Nowe Jaworzno GT, za którą uplasowała się Tauron Dystrybucja I, a następnie PGNiG Termika SA. Najlepszy czas
przejazdu (bez podziału na kategorie)
wśród panów uzyskał Tomasz Żyła z Tauron Wytwarzanie i Nowe Jaworzno GT,

Imprezy zimowe
Pierwszą w kolejności imprezą organizowaną przez
Federację Sportową „Energetyk”
w 2019 r. były Jubileuszowe XX
Mistrzostwa Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim,
przeprowadzone od 10 do 13
stycznia. W zawodach tych startowali energetycy z 25 drużyn,
pochodzących z firm i organizacji branży energetycznej. Należy
podkreślić, że w tym roku (pierwszy raz
od wielu lat) pogoda sprzyjała narciarzom,
gdyż ze względu na optymalną temperaturę i opady śniegu warunki do jazdy były
niemal idealne. Ostatecznie mistrzostwa
ukończyło 131 zawodników i zawodniczek. Startujący w zawodach podzieleni
byli według kryterium płci i wieku na
6 kategorii (K1, K2, K3, M1, M2, M3).
W klasyfikacji drużynowej mistrzostw
zwyciężyła ekipa Tauron Wytwarzanie

a wśród kobiet Elżbieta Podolska z Tauron Dystrybucja SA.
Kolejną zimową imprezą, organizowaną w 2019 r. przez Federację Sportową
„Energetyk” we współpracy z komitetem
organizacyjnym działającym przy Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych
Kraków SA, był odbywający się od 26
stycznia do 2 lutego XXV Ogólnopolski Zimowy Rajd Górski Energetyków
„Góry Stołowe ‒ 2019”. Po raz kolejny

Z ŻYCIA FEDERACJI

komandorem rajdu został Andrzej Kaszuba. W
imprezie wzięło udział blisko 60 uczestników, w większości doświadczonych
zimowych turystów. Dzięki dogodnemu
usytuowaniu bazy noclegowej (w Karłowie) uczestnicy rajdu mogli wędrować
po dużym obszarze Gór Stołowych oraz
po ich najbardziej atrakcyjnych fragmentach, jak Wielki Szczeliniec, Błędne Skały,
Skalne Grzyby, a nawet znajdujące się po
stronie czeskiej Broumovske Steny.
Imprezy letnie
Od lat Federacja Sportowa „Energetyk”
organizuje w czerwcu imprezę tenisową.
Podobnie było również w 2019 r., gdyż
od 13 do 16 czerwca rozgrywano XXXII
Mistrzostwa Polski Energetyków w Tenisie Ziemnym. Miejscem rywalizacji po
raz kolejny był Centralny Ośrodek Sportu
w Szczyrku. Tenisiści, podobnie jak narciarze, rywalizowali w kilku kategoriach
wiekowych, a dodatkowo także w deblu
i mikście. Łącznie w mistrzostwach wystartowało 17 zawodników i zawodniczek
reprezentujących 10 spółek (organizacji) z
sektora energetyki. Pomimo niesprzyjającej tenisistom pogody (temperatura przekraczała 35°C) mistrzostwa przebiegały
planowo, a pojedynki były bardzo wyrównane i często kończyły się w super tie-breaku. W kategorii M1 tytuł Mistrza Polski
Energetyków zdobył Marek Synowiec,
a w kategorii M2 tytuł obronił Ireneusz
Strzelec. Najlepszym deblem okazała się

para Marek Synowiec ‒ Marcin Gołębiowski, a w rozgrywanym po raz
pierwszy mikście
zwyciężyła Agnieszka Gabren grająca razem z Michałem Plewikiem.
Od 2 do 7 września 2019 r. w Pieninach
(z miejscem zakwaterowania w Niedzicy)
zorganizowano LVIII Ogólnopolski Górski Rajd Pieszy Energetyków „Pieniny
2019”. Warto podkreślić, że jest to jedna z
najstarszych imprez w kalendarzu Federacji Sportowej „Energetyk”, organizowana
już od kilku dekad, w której uczestniczą
kolejne pokolenia energetyków. Komandorem rajdu był wiceprezes zarządu Federacji Sportowej „Energetyk” – Marek
Wardziak. Na imprezę zapisało się 74
uczestników reprezentujących 10 drużyn.
Piechurzy mieli do wyboru 9 urozmaiconych tras prowadzących przez Pieniny
Właściwe, Małe Pieniny i Pieniny Spiskie.
Imprezy jesienne
Ostatnią imprezą organizowaną bezpośrednio przez Federację Sportową
„Energetyk” w roku 2019 były XLII Mistrzostwa Polski Energetyków w Piłce
Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. Zawody
rozegrano od 3 do 6 października w COS
Szczyrk. W mistrzostwach wzięło udział
blisko 70 siatkarzy i siatkarek, reprezentujących 8 drużyn męskich i żeńskich.
Panowie grali w jednej grupie systemem
„każdy z każdym”, a na podstawie zajętych miejsc rozegrali mecze finałowe. Panie natomiast, ze względu na małą liczbę
drużyn, po rozegraniu gier towarzyskich
przystąpiły od razu do fazy pucharowej.
W rywalizacji mężczyzn triumfowała
drużyna Energetyki Lubin, która
w finale 3 do 0 pokonała ekipę
PGNIG Termika SA z Warszawy.
Wynik tego meczu może być
mylący, gdyż wskazuje na jednostronny przebieg pojedynku,
warto jednak zaznaczyć, że War-

szawianie dzielnie walczyli szczególnie
w dwóch pierwszych partiach, które przegrali na przewagi. W „derbowym” meczu
o brązowy medal drużyna PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź pokonała 2 do 1
w setach ekipę Veolia Energia Łódź SA.
Spotkanie finałowe pań miało bardziej
jednostronny przebieg w porównaniu do
rywalizacji panów, gdyż drużyna UPM
Service/RAFAKO wygrała w dwóch setach
(do 8 i do 19) z ekipą PGE Dystrybucja SA
Oddział Łódź. Oprócz medali i pucharów
dla najlepszych drużyn przyznano także
indywidualne wyróżnienia dla: najlepiej
rozgrywającego, najlepiej atakującego
i najbardziej wszechstronnego zawodnika
i zawodniczki, a dodatkowo przyznano także specjalną nagrodę za postawę fair play.
Podsumowanie
Warto podkreślić, że patronat honorowy
nad mistrzostwami narciarskimi sprawował Polski Związek Narciarski, a nad
mistrzostwami w piłkę siatkową ‒ Polski
Związek Piłki Siatkowej. Kilka imprez
organizowanych w 2019 r. dofinansowanych było ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Warto także dodać, że w 2019 r. przyznano dwie brązowe odznaki „Zasłużony
działacz FSE”, a ponadto uhonorowano
odznakami państwowymi – Brązowymi
Krzyżami Zasługi – dwóch działaczy:
wiceprezesa zarządu Federacji Sportowej
„Energetyk” Stanisława Kacperka oraz
Piotra Karasia. Z dumą też informujemy,
że w tym roku członek zarządu Federacji Sportowej „Energetyk” Jerzy Ostojski
zdobył w swojej kategorii wiekowej M-75
brązowy medal w Mistrzostwach Polski
w klasycznym biegu na orientację, które
odbyły się w czerwcu, w okolicach Piechowic k. Jeleniej Góry.
Pełna relacja z imprez z 2019 r., a także
aktualne informacje na temat działalności Federacji Sportowej „Energetyk” dostępne są na www.fsenergetyk.com.
n ŁUKASZ BIGOSZEWSKI
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Jubileuszowy

Rok Ringo 2019
(1959 i 1989)

W roku bieżącym upływa 60 lat od wynalezienia
przez Włodzimierza Strzyżewskiego ringo
jako gry sportowej oraz 30 lat od założenia
Polskiego Towarzystwa Ringo
Tegoroczną działalność rozpoczęliśmy
1 lutego kursem dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz sympatyków sportu ringo – z zakresu podstaw techniki
i taktyki gry – w sali konferencyjnej
i hali sportowej przy PSP w Goszczynie.
Organizatorem był wiceprezes PTR mgr
Mariusz Wangryn.
Również w Goszczynie zorganizowany został III Turniej AS-ów 9 marca
– wśród kobiet pewnie wygrała aktualna mistrzyni świata Michalina Kunecka
(Legnica), druga była Paulina Wangryn
(Mogielnica), na trzecim miejscu uplasowała się Rydzewska Marta (KS Olimpia
Miłki).
Bardzo zacięta była rywalizacja
w kategorii panów. Najwięcej zimnej
krwi w decydującej rozgrywce zachował
Dominik Trawczyński (Mogielnica) i on
zdobył główne trofeum, drugi był weteran boisk ringo Andrzej Teklak (Mogielnica), trzecie miejsce zajął Bartłomiej
Szporko (KS Olimpia Miłki).
Turnieje ogólnopolskie
i mistrzowskie
Pierwszym turniejem w roku (a kolejnym trzecim) był Ogólnopolski Turniej
Ringo w Machnicach k. Wrocławia, na
terenach zielonych i w hali sportowej
ośrodka „Ptak-Machnice”, zorganizowany 11 maja przez Dolnośląską Akademię Ringo powołaną przez Dorotę
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Olbryt, we współpracy z DKS Ringo Wisznia Mała,
Ptak-Machnice
7. Mistrzostwa Świata w Ringo
– Cezary Godlewski w akcji obronnej
i OKSiR w Wiszni
Małej.
W
turnieju
uczestniczyło 120
zawodników z różnych
miejscowości w Polsce
(Trzebnica, Wrocław,
Legnica,
Warszawa,
Miłki, Bartoszyce) oraz
zaprzyjaźniona drużyna z Klubu Ringo
„Lutra” w Czechach.
7. Mistrzostwa Świata w Ringo – rozgrywki
Jednocześnie rozgryw kategorii dwójki mężczyzn
wany był III Ogólnopolski Turniej Prawników w Ringo.
25 maja rozegrano w Jedliczu XX
18 maja zorganizowano corocz- Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej
ny Ogólnopolski Turniej Ringo w Ringo na obiektach Szkoły Podstawow Goszczynie na obiektach sporto- wej. W zawodach zaliczanych do rankinwych przy PSP. Turniej zorganizował gu Polskiego Towarzystwa Ringo rywaUczniowski Klub Sportowy Goszczyn lizowali zawodnicy z czołowych klubów.
we współpracy z Polskim Towarzystwem Po raz kolejny organizator zawodów,
Ringo. Zawody zaliczane są do ogólno- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sporpolskiego rankingu ringowców.
towy Podkarpacie Jedlicze, kierowany
W turnieju uczestniczyło 12 klubów, przez wiceprezesa PTR Piotra Brila,
zawodnicy rywalizowali w 7 kategoriach wzorowo zorganizował i przeprowadził
indywidualnych (żak, żaczka, młodzik, zawody. Współorganizatorami turnieju
młodziczka, kadet, kadetka, otwarta męż- byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreczyzn) oraz 4 kategoriach drużynowych acji, Województwo Podkarpackie, Poldo lat 13 i do lat 16.
skie Towarzystwo Ringo, SP Jedlicze.

Z ŻYCIA FEDERACJI
XIII Ogólnopolski Turniej Ringo
W Dniu Dziecka dla 165 dzieci – zawodników 10 szkół i klubów sportowych powiatu ostrołęckiego oraz ekip z różnych
stron Polski: MUKS Jedlicze Podkarpacie, KS Olimpia „Miłki”, UKS Goszczyn,
Warszawskie Towarzystwo Ringo, UKS
Mogielnica zorganizowano Turniej Ringo „Kurpiowski Jantar” dzięki wsparciu
finansowemu z województwa mazowieckiego, starostwa powiatu ostrołęckiego i
LZS Lelis. Zawodnicy nie tylko mogli cieszyć się ze zwycięstwa, ale również otrzymali okolicznościowe medale, statuetki
i koszulki, dzięki staraniom prezes KTR
Sylwii Smilgin-Kamińskiej.
Ostatni turniej przed Mistrzostwami
Polski odbył się 15 czerwca w Miłkach
– „Mazury 2019”, zorganizowany dzięki dotacji samorządowej oraz wytężonej
pracy społecznika Marka Gila. Ringowcy rywalizowali o punkty do rankingu
ogólnopolskiego oraz szlifowali formę do
startu w mistrzostwach Polski w ringo.
Głównymi zawodami roku 2019
były zorganizowane 16–18 sierpnia
łącznie trzy imprezy w Niepołomicach
k. Krakowa, tj. 7. Mistrzostwa Świata
w Ringo, 47. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo oraz 5. Światowy
Turniej Rodzin w Ringo.
Wyśmienicie przygotowana trawiasta płyta stadionu oraz słoneczna i bezwietrzna pogoda sprzyjały sportowej
rywalizacji. W kategorii otwartej mężczyzn po raz kolejny po mistrzowski tytuł sięgnął Andrzej Teklak, w kategorii
otwartej kobiet zwyciężyła Ada Trawczyńska. W kategorii par mieszanych
zwyciężyli Białorusini: Natalia Kutasova i Viacheslav Chuduk przed dwoma parami polskimi: AdaTrawczyńska
z Krzysztofem Szajkiem i Michalina
Kunecka z Grzegorzem Majerskim.
W Turnieju Rodzin I kategorii (z dzieckiem do lat 15) zwyciężyła rodzina
Teklaków, w II kategorii (z dzieckiem
powyżej 15 lat) – rodzina Wangrynów. Zwycięskie rodziny otrzymały

wspaniałe puchary ufundowane przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudę.
Polskie Towarzystwo Ringo składa serdecznie podziękowania władzom
miasta Niepołomice, dyrekcji Miejskiego
Stadionu w Niepołomicach za wspaniałe
przyjęcie ringowców i pomoc w organizacji mistrzostw. Bez nich te zawody na
pewno nie byłyby tak atrakcyjne. Dziękujemy również wszystkim osobom, instytucjom oraz firmom zaangażowanym w
organizację mistrzostw.

Litwy i Białorusi. Rozgrywano go w 13 kategoriach indywidualnych i czterech
dwójkowych. W kategorii otwartej kobiet
zwyciężyła Michalina Kunecka z Legnicy,

Turniej poświęcony pamięci
twórcy ringo
XVIII Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo rozegrano na stadionie
GKS „Świt” w Warszawie 7 września. Turniej, który poświęcony jest pamięci twórcy
Ringo, zgromadził ringowców z Polski,

Puchary ufundowane
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę
dla zwycięzców
5. Światowego Turnieju Rodzin

Dekoracja w kategorii kadetów
Medaliści turnieju w Miłkach
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Rozgrywki podczas
Igrzysk Polonijnych
Zwyciężczyni w Kategorii Młodych Lekarek
Alesia Venhura

a wśród mężczyzn
Chuduk Viacheslav z Białorusi.
W najstarszej kategorii weteranów
II zwyciężył Władysław Kolanowski z Legnicy.
Imprezą rozgrywaną równolegle były XVIII
Mistrzostwa Polski
Zwyciężczynie: Tetiana Zamłyńska i Tetiana Gumeniuk
Lekarzy i innych
Profesji Ochrony
Zdrowia. W punktacji ogólnej zwyciężyli Letnie Igrzyska Polonijne, a do rywalizareprezentanci Warszawskiej Okręgowej cji przystąpiło ponad 1000 zawodników
Izby Lekarskiej przed Pomorską i Dol- z 27 krajów, startujących w 22 dyscyplinośląską. Piękne medale ufundowała Na- nach. Czwartego dnia igrzysk zawodnicy rozgrywali mecze w ringo w ośmiu
czelna Izba Lekarska w Warszawie.
kategoriach wiekowych wśród mężczyzn
Międzynarodowe imprezy
i siedmiu kategoriach wśród kobiet.
sportowe
1 i 2 czerwca z inicjatywy Konsulatu Wystawy, ślady
Generalnego RP w Odessie w ramach w piśmiennictwie
Festiwalu Polskich Sportów rozegrano
w Chersoniu turnieje ringo i warcabów stupolowych o puchar konsula RP
Andrzeja Szmidtke.
Rywalizowało 30 osób (16 kobiet i 14
mężczyzn) podzielonych na 15 mikstów.
Ze zwycięstwa i pięknego pucharu cieszyły się Tetiana Zamłyńska i Tetiana
Gumeniuk. Turniej relacjonowała chersońska telewizja „Twój Plus”.
W Gdyni od 27 lipca do 3 sierpnia
2019 r. rozgrywane były XIX Światowe
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W roku 60-lecia powstania ringo umieszczono je na wystawie „Sport w wielkim
mieście, tj. Sportów Powstałych nad Wisłą od czasów zaborów do roku 2019”.
Wystawa otwarta 27 marca na Placu
Europejskim była dostępna dla zwiedzających do 18 maja 2019 r. Ringo zostało
pokazane w kilku z kilkunastu okien wystawowych w postaci ogromnych fotogramów zawodników, sprzętu do gry w ringo
i zdobytych trofeów w latach 1973–2019.
W dniu zamykania wystawy (18 maja) na

prośbę organizatorów (Fundacja Sztuka
w Mieście, Ghelamco Poland) rozstawiono boisko do gry w ringo i wszyscy
przechodzący mogli zaprezentować swoje
umiejętności. Grano w ringo aż do zapalenia świateł ulicznych. Autorem wystawy
był artysta fotografik Rafał Wilk.
W maju 2019 r. miało miejsce trwałe zaznaczenie obecności ringo w ruchu olimpijskim międzynarodowym,
w postaci umieszczenia odznak Polskiego Towarzystwa Ringo i International
Ringo Federation z krótką historią dyscypliny sportowej w albumowym wydaniu
monograficznym z dziedziny falerystyki. Wydawca: Polski Komitet Olimpijski – Klub Kolekcjonera, pod redakcją
Andrzeja Szalewicza – „Odznaki polskich związków sportowych w 100-leciu
ruchu olimpijskiego Polsce”.
W roku bieżącym ukaże się monografia ringo pod redakcją Włodzimierza
Starosty „60 lat rozwoju gry sportowej
dla każdego RINGO W POLSCE
i na świecie”, która
obejmuje najbardziej
obszernie
tematykę idei ringo od czasów jego
powstania do roku
2019 włącznie.
n Tekst: KRYSTYNA ANIOŁ-STRZYŻEWSKA
n Zdjęcia: MARIUSZ WANGRYN

Z ŻYCIA FEDERACJI

Warcaby

osób niepełnosprawnych
I Mistrzostwa Polski Osób
Niepełnosprawnych
w warcabach 100-polowych
aktywnych
9 grudnia 2018 r. odbyły się w Warszawie
I Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w warcabach 100-polowych
aktywnych. Zawody rozegrano dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorami były:
Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich i fundacja Groteka. Patronat
honorowy objął Leszek Pętlicki, prezydent Międzynarodowego Komitetu Warcabowego Niepełnosprawnych (IDCD),
a patronat medialny – redakcja „Sport dla
wszystkich”. Rozgrywki przeprowadzono
systemem szwajcarskim kontrolowanych
na dystansie 7 rund, oddzielnie dla pań
i panów. W wyniku sportowej rywalizacji
następujące osoby wywalczyły medale:
Osoby z niedowładem kończyn
dolnych i górnych oraz kręgosłupa
n Mężczyźni

Złoto: Edward Perdek (LKS Czarna Damka Lututów) – Mistrz Polski
Srebro: Piotr Kisiel (Orlęta Łuków)
– I Wicemistrz Polski
Osoby niedowidzące

n Kobiety

Złoto: Grażyna Skonieczna (Syrenka
Warszawa) – Mistrzyni Polski
Srebro: Anna Bisińska (Syrenka Warszawa) – I Wicemistrzyni Polski
n Mężczyźni
Złoto: Michał Ciborski (Jutrzenka Częstochowa) – Mistrz Polski
Srebro: Stanisław Rokicki (Jutrzenka
Częstochowa) – I Wicemistrz Polski

Brąz: Szymon Rękawek (Syrenka Warszawa) – II Wicemistrz Polski
Osoby niepełnosprawne intelektualnie
n Kobiety

Złoto: Anna Grzelak (OSW Orzeł Chojna) – Mistrzyni Polski
Srebro: Dorota Raczyńska (Mława)
– I Wicemistrzyni Polski
Brąz: Aleksandra Zajączkowska (UKS
Struga Marki) – II Wicemistrzyni Polski

n Mężczyźni

Złoto: Zenon Mieszkowski (Pętelka
Działdowo) – Mistrz Polski
Srebro: Dawid Hołotczyk (OSW Orzeł
Chojna) – I Wicemistrz Polski
Brąz: Jacek Gołuch (OSW Orzeł Chojna)
– II Wicemistrz Polski

II Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w warcabach 100-polowych
aktywnych kobiet i mężczyzn zaplanowano w Warszawie na 17 listopada 2019 r.
(Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Ochota). Komitet
organizacyjny: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwo Miłośników
Gier Umysłowych, Krajowa Federacja Sportu
dla Wszystkich, Fundacja Groteka. Patronat honorowy ponownie sprawował Leszek
Pętlicki – prezydent
Międzynarodowego
Komitetu Warcabowego Niepełnosprawnych,
patronat
medialny
– redakcja „Sport dla
wszystkich”.

Celem zawodów było: propagowanie sportu warcabowego osób niepełnosprawnych i wyłonienie najlepszych
zawodników z Polski, umożliwienie
współzawodnictwa oraz podniesienia
umiejętności gry w warcaby, kształtowanie pozytywnych cech charakteru
poprzez sportową rywalizację, rozwój
intelektualny oraz integracja środowiska
osób niepełnosprawnych.
Zawodnicy rywalizowali w kategoriach: inwalidzi kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa, niesłyszący, niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawni
intelektualnie. Kobiety i mężczyźni grali oddzielnie. Turniej rozegrany został
systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 5 rund (tempo gry
15 min dla zawodnika na całkowite zakończenie partii). Sędzia główny zawodów: Leszek Pętlicki, sędzia
komputerowy: Paweł Rymarowicz, koordynator organizacyjny: Cezary Domińczak. Projekt był dofinansowany
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego [w chwili oddawania numeru
do druku nie znaliśmy jeszcze wyników
– przyp. redakcji].
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Mistrzostwa Polski
Othello 2019

Po zeszłorocznym sukcesie Polaków na
mistrzostwach świata (przypominamy:
nasza reprezentacja wywalczyła brązowy
medal) na starcie finałowych rozgrywek
Mistrzostw Polski 2019 w Warszawie
stawiła się cała krajowa czołówka graczy.
Zawody rozegrano 25 i 26 maja 2019 r.
systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund + finały finałów
z udziałem najlepszych 4 graczy. Po zaciętych pojedynkach nowym mistrzem został Dominik Nowak, który w finale pokonał broniącego tytułu Miłosza Cupiała.
Warto zwrócić uwagę na bardzo zaciętą rywalizację w grach finałowych. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem
32:31 dla Dominika. Miłosz, niezrażony
niepowodzeniem w pierwszej grze, ponownie postawił na to samo otwarcie,
zmieniając jednak koncepcję w środkowej fazie partii. Ostatecznie to Dominik
wyszedł obronną ręką z tej konfrontacji
i tym samym przypieczętował swój suk-

ces. Polecamy przeanalizowanie
zwłaszcza ostatnich 10 ruchów
drugiej gry. Dla niektórych wydarzenia na planszy mogą się okazać
bardzo zaskakujące...
W finale pocieszenia (o trzecie miejsce) Bartek Sury wygrał
z Robertem Zaniewskim w stosunku 41:23.
Szczegółowe wyniki

n Półfinały:

Miłosz Cupiał – Robert Zaniewski 48:16
Robert Zaniewski – Miłosz Cupiał 20:44
Bartłomiej Sury – Dominik Nowak 34:30
Dominik Nowak – Bartłomiej Sury 45:19
n Finały:
Miłosz Cupiał – Dominik Nowak 31:32
Miłosz Cupiał – Dominik Nowak 26:38
n O III miejsce:
Bartłomiej Sury – Robert Zaniewski 41:23
Szczególne podziękowania należą się
Towarzystwu Miłośników Gier Umysło-

wych i fundacji Groteka za wspaniałą organizację imprezy.
Z obowiązku statystycznego przedstawiamy zestawienie medalowe Mistrzostw
Polski Othello 2019.
n Edycja XVIII MP 2019 Warszawa

Mistrz Polski – Dominik Nowak
I Wicemistrz Polski – Miłosz Cupiał
II Wicemistrz Polski – Bartłomiej Sury
Mistrzyni Polski – Agnieszka Kaczor
Mistrz Polski do 18 lat – Ireneusz Krawiec

Szachy
– królowa gier

W ubiegłorocznym numerze biuletynu dużo miejsca przeznaczyliśmy na
promocję brydża porównawczego, nie
wyczynowego, szczególnie w środowiskach osób 50+. W tegorocznym numerze zamieszczamy trochę informacji
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z życia szachowego w aktywności
TMGU, czyli o królowej gier. Polski Związek Szachowy od kilku
lat realizuje program „Edukacja
przez Szachy w Szkole”, którego
celem jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów.
Szczególnie w zakresie logiki, orientacji
przestrzennej, myślenia analitycznego,
rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości, jak
odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Pomysłodawcą programu jest Maciej
Karasiński z Przemyśla, wielki propagator
m.in. nauki gry w szachy i nowych technologii elektronicznych w edukacji i przemyśle. Pan Maciej wciąż zadaje pytania: „Czy
neurodydaktyka zmieni oblicze oświaty?
Jak wykorzystamy postęp techniczny? Czy
nauka matematyki z wykorzystaniem gier
logicznych i nauka programowania znajdzie wsparcie samorządów i zostanie wykorzystana, by właściwie rozwijać potencjał
mieszkańców a zwłaszcza młodych ludzi?”

Z ŻYCIA FEDERACJI
22 maja 2019 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie miała
miejsce podniosła uroczystość nadania
medali i odznaczeń państwowych. Miłym
akcentem było wystąpienie Macieja Karasińskiego, prezesa Sportowo-Kulturalnego
Klubu Szachowego w Przemyślu, który
w imieniu Towarzystwa Miłośników Gier
Umysłowych miał zaszczyt wręczyć medale „Za zasługi dla rozwoju intelektualnego”.
Decyzją zarządu TMGU wyróżnienie brązowym medalem otrzymali: Ewa Leniart
– Wojewoda Podkarpacki, Małgorzata
Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty,
Tomasz Czop – dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie. Wszystkim
wyróżnionym gratulujemy.
Sukcesy Polaków
Polskie szachistki i szachiści odnoszą
znaczące sukcesy na arenach międzynarodowych w wielu kategoriach tej pięknej
gry, przyczyniając się do promocji Polski
i polskiego sportu. Dziś szachy obecne są
we wszystkich warstwach społecznych
i grupach wiekowych. Gramy dla sukcesu sportowego, rozwoju intelektualnego,
podczas spotkań towarzyskich, rekreacji
i nadrabiając zaległości z lat młodzieńczych.
W rozegranych niedawno zawodach
VI Turnieju Szachy w Ratuszu na warszawskich Bielanach zwycięzcami zostali:
nD
o 8 lat: 1. Tymoteusz Ładoń, 2. Karol
Mielcuch, 3. Kajetan Mączka, startowało 36 osób.
nD
o 12 lat: 1. Bartosz Fiszer, 2. Stefan
Ćwiek, 3. Witold Kowalski, startowało
47 osób.
Rozgrywki w szkole
Obecne rozgrywki (rok szkolny
2019/2020) XXII Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w szachach odbywają się w grupie wiekowej: dzieci (rok
szkolny 2007 i młodsi) oraz młodzież
(2005–2006), co wskazuje na dużą dynamikę wzrostu wśród uprawiających tę
dyscyplinę sportu.

Na warszawskich Bielanach zwycięzcami zostali:
n
Dzieci: SP nr 223 im. Partyzantów
Ziemi Kieleckiej w składzie: Kajetan
Komuda, Eryk Olczar, Jakub Suwara
i Katarzyna Stycz (startowało 8 reprezentacji szkół)
nM
łodzież: SP nr 77 im. Wandy Zieńczyk w składzie: Jędrzej Majewski, Jan
Ogrodniczuk, Franciszek Zakrzewski
i Marianna Kilanowska (startowało
9 reprezentacji szkół)
Na warszawskiej Ochocie zwycięzcami zostali:
nD
zieci: SP nr 152 przed SP nr 264 i SP
nr 10
n
Młodzież: SP nr 152 przed SP nr 264
Szachy 50+
Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia nauki i doskonalenia gry wśród osób
50+. W tej grupie wiekowej dominuje chęć
poznania przepisów gry i zabawy w celach
towarzyskich oraz leczniczych (zapobieganie lub opóźnienie chorób starzenia się,
demencji, problemów psychologicznych).
W rozgrywkach Warszawskiej Olimpiady Seniorów zwycięzcami zastali: 1. Tomasz
Suchocki (dzielnica Żoliborz), 2. Romuald
Składzień (dzielnica Ursynów), 3. Bronisław Jefimow (dzielnica Ursus). Warto zaznaczyć, że najstarszy zawodnik liczył 86 lat
i nie był jedynym spośród 80-latków.
Symultany szachowe
Niesłabnącą popularnością podczas imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych cieszą się symultany szachowe, czyli
seans gry równoczesnej mistrza z wieloma przeciwnikami na wielu szachownicach. Są to imprezy popularyzujące sport
szachowy i kunszt osoby dającej symultanę. W imprezach organizowanych przez
Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych częstym gościem jest Anatol
Łokasto, mistrz szachowy i trener II klasy
w szachach. Jego największe osiągnięcie

szachowe to wygrana z mistrzem świata M. Talem w symultanie. Jest również
dziewięciokrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski w barwach WKSz
„Legion” Warszawa, w tym 4 razy złotym.
Zdobył dziesięciokrotnie mistrzostwo
Wojska Polskiego, w tym 5 razy drużynowo i 5 razy indywidualnie. Drużynowy
wicemistrz Polski w grze błyskawicznej.
W 2008 r. dostał od ministra sportu i turystyki Nagrodę Indywidualną Drugiego
Stopnia za osiągnięcia trenerskie. Uhonorowany Złotą Odznaką PZSzach.
Biblioteka
Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych prowadzi bibliotekę i archiwum specjalistycznego zbioru piśmiennictwa z zakresu gier, zabaw i rozrywek umysłowych.
Dział III, poświęcony w całości szachom,
liczy kilka tysięcy pozycji książkowych, czasopism i druków ulotnych. W dziale tym
sklasyfikowaliśmy następujące pozycje:
nh
istoria i rozwój gry
nd
ziałalność Polskiego Związku Szachowego
nd
ziałalność Wojewódzkich Związków
Szachowych
nd
ziałalność profesjonalnych, uczniowskich i amatorskich klubów szachowych
n s
zachy a współzawodnictwo sportowe
na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim
n s
zachy jako zjawisko socjologiczne,
kulturowe i edukacyjne
n s
zachy a konferencje i prace naukowe
n s
zachy i ludzie. Gracze, trenerzy i instruktorzy, sędziowie, działacze, publicyści i badacze
n
szachy a zbiory muzealne, kolekcje
prywatne, gadżety
Najnowsza pozycja biblioteki to praca magisterska Marty Praczukowskiej
„Gra w szachy jako narzędzie wspomagające wychowanie dziecka”. Promotor:
prof. dr hab. Janina Karney-Osiejuk.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Fundacją Groteka, tel. 720 810 504.

n Artykuły o grach umysłowych przygotował CEZARY DOMIŃCZAK
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Rywalizacja sportowa pod egidą SZS
Ogólnopolska klasyfikacja Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych w roku szkolnym 2018/2019
Międzyszkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Organizowane są w trzech kategoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci
(dla uczniów ur. w 2007 roku i młodszych) ‒ ID, Igrzyska Młodzieży Szkolnej (dla uczniów ur. w 2005–2006) – IMS, Licealiada
Młodzieży (dla uczniów ur. w 2000 i młodszych) – Licealiada.
W skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół
wchodzą następujące dyscypliny i zawody sportowe: koszykówka,
piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, unihokej, tenis stołowy,
badminton, szachy, pływanie, narciarstwo biegowe, koszykówka
3x3, a w przypadku IMS oraz Licealiady także siatkówka plażowa.
Natomiast lekkoatletyka w ID obejmuje trójbój lekkoatletyczny,
czwórbój lekkoatletyczny, sztafetowe biegi przełajowe, drużynowe
biegi przełajowe, w IMS także szkolną drużynową ligę lekkoatletyczną, a w Licealiadzie ‒ szkolną ligę lekkoatletyczną.
Oprócz wymienionych dyscyplin Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe partnerzy ‒ zadania ‒ na poszczególnych etapach rozgrywek mogą organizować zawody także w innych dyscyplinach.
Cele i zadania rywalizacji
1. Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację
celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.
3. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności sportowej.
4. Aktywizacja samorządów terytorialnych do organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych.
5. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.
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6. Ocena pracy i osiągnięć szkół realizujących program upowszechniania kultury fizycznej.
Nadzór nad całością systemu współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży szkolnej sprawuje Szkolny Związek Sportowy,
a bezpośrednimi organizatorami na poszczególnych szczeblach
zawodów są: w szkole – nauczyciel wychowania fizycznego,
Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy, w gminie/
mieście – Zarząd Gminy SZS, Gminny Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu z samorządem gminnym, w powiecie
– Powiatowy SZS, Powiatowy Organizator Imprez Sportowych
w porozumieniu ze starostwem powiatowym, w rejonie – Wojewódzki SZS w partnerstwie z Powiatowym SZS, w województwie
– Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
Realizacja zadania
Wykaz zawodów ogólnopolskich Szkolnego Związku Sportowego zorganizowanych w roku szkolnym 2018/2019:
n O
gólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich dla szkół ID,

n
n

n

n

IMS „Od pierwszego kroku do Mistrzostwa” – Białka Tatrzańska (małopolskie), 14–17.03.2019 r.
O
gólnopolskie zawody w badmintonie dziewcząt i chłopców
(Igrzyska Dzieci) – Bieruń (śląskie), zmiana z 28–30.03.2019 r.
O
gólnopolskie zawody w badmintonie dziewcząt i chłopców
(Igrzyska Młodzieży Szkolnej) – Bieruń (śląskie), zmiana
z 28–30.03.2019 r.
O
gólnopolskie zawody w badmintonie dziewcząt i chłopców
(Licealiada) – Bieruń (śląskie), zmiana z 30–31.03.2019 r.
na 28–30.03.2019 r.
O
gólnopolskie drużynowo-indywidualne biegi przełajowe
dziewcząt i chłopców – Kamion (mazowieckie), 26.04.2019 r.

Z ŻYCIA FEDERACJI
n O
gólnopolskie drużynowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt

n O
gólnopolski turniej w koszykówce dziewcząt (Licealiada)

n

n O
gólnopolski turniej w koszykówce chłopców (Licealiada)

n

n
n
n

n
n
n
n

i chłopców (ID) – Rawa Mazowiecka (łódzkie), 16–18.05.2019 r.
O
gólnopolski turniej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
(ID) – Głuchołazy (opolskie), 23–26.05.2019 r.
O
gólnopolskie zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców (Licealiada) – Zielona Góra – Drzonków (lubuskie),
27–29.05.2019 r.
O
gólnopolskie zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców
(IMS) – Zielona Góra – Drzonków (lubuskie), 29–31.05.2019 r.
O
gólnopolski turniej szachy drużynowe (Igrzyska Dzieci) – Pokrzywna (opolskie), zmiana z 2–5.06.2019 r. na 26–29.05.2019 r.
O
gólnopolski turniej szachy drużynowe (Igrzyska Młodzieży
Szkolonej) – Pokrzywna (opolskie), zmiana z 26–29.05.2019 r.
na 29.05–1.06.2019 r.
O
gólnopolski turniej w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców
(ID) – Głuchołazy (opolskie), 30.05–2.06.2019 r.
X
VIII Ogólnopolski turniej w piłce siatkowej chłopców (Licealiada) – Ostróda, 30.05–2.06.2019 r.
O
gólnopolski turniej w koszykówce chłopców (ID) – Białystok (podlaskie), 31.05–2.06.2019 r.
O
gólnopolski turniej szachy drużynowe (Licealiada) – Pokrzywna (opolskie), zmiana z 29.05–1.06.2019 r. na 2–5.06.2019 r.

– Aleksandrów Łódzki (łódzkie), 4–6.06.2019 r.
– Gorlice (małopolskie), 5–7.06.2019 r.

n O
gólnopolski turniej w koszykówce dziewcząt (ID) – Żyrar-

dów (mazowieckie), 5–7.06.2019 r.

n X
XVI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Mło-

dzieży o „Puchar Bałtyku” (ID, IMS, Licealiada) – Elbląg,
7–9.06.2019 r.
n O
gólnopolskie zawody w piłce ręcznej dziewcząt (IMS)
– Dźwirzyno (zachodniopomorskie), 7–11.06.2019 r.
n O
gólnopolskie zawody w piłce ręcznej chłopców (IMS)
– Dźwirzyno (zachodniopomorskie), 12–16.06.2019 r.
Klasyfikacja
W artykule przedstawiamy klasyfikację sporządzoną na podstawie
startów szkół z danego
województwach w imprezach ogólnopolskich zorganizowanych w 2019 r.

Igrzyska Dzieci rocznik 2006 i młodsi
W zawodach sportowych w ramach Igrzysk Dzieci (ID)
wystartowało 327 szkół w 19 imprezach ogólnopolskich.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2003–2005
W zawodach sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
(IMS) wystartowały 243 szkoły w 18 imprezach ogólnopolskich.

KLASYFIKACJA WOJEWÓDZKICH SZS
W IGRZYSKACH DZIECI

KLASYFIKACJA WOJEWÓDZKICH SZS
W IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

miejsce

województwo

pkt.

miejsce

województwo

pkt.

1

mazowieckie

229

1

dolnośląskie

220

2

pomorskie

194

2

podkarpackie

191

3

podlaskie

191

3

śląskie

163

4

wielkopolskie

187

4

wielkopolskie

154

5

małopolskie

181

5

podlaskie

149

6

podkarpackie

180

6

opolskie

144

7

dolnośląskie

172

7

małopolskie

138

8

śląskie

143

8

lubuskie

137

9

opolskie

139

9

mazowieckie

128

10

łódzkie

136

10

łódzkie

121

11

warmińsko-mazurskie

135

11

zachodniopomorskie

89

12

zachodniopomorskie

128

12

kujawsko-pomorskie

85

13

kujawsko-pomorskie

97

13

pomorskie

72

14

lubelskie

92

14

lubelskie

71

15

lubuskie

87

15

warmińsko-mazurskie

68

16

świętokrzyskie

34

16

świętokrzyskie
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Punktacja łączna w ID (dz, ch, dz+ch)

Punktacja łączna w IMS (dz, ch, dz+ch)

SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1–2/2019

33

Z ŻYCIA FEDERACJI
KLASYFIKACJA ŁĄCZNA WOJEWÓDZKICH SZS
W ID + IMS + LICEALIADA

Licealiada – rocznik 1999 i młodsi
W zawodach sportowych w ramach Licealiady wystartowało 156 szkól w 13 imprezach ogólnopolskich.
KLASYFIKACJA WOJEWÓDZKICH SZS
W LICEALIADZIE
miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
15

województwo

pkt.

małopolskie
wielkopolskie
łódzkie
dolnośląskie
pomorskie
podkarpackie
śląskie
lubuskie
świętokrzyskie
lubelskie
opolskie
podlaskie
zachodniopomorskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

152
148
123
114
106
102
89
82
79
78
68
68
63
61
45
45

Punktacja łączna w Licealiadzie (dz, ch, dz+ch)

miejsce

województwo

ID

IMS

Licealiada

razem

pkt.

pkt.

pkt.

pkt.

1

dolnośląskie

172

220

114

506

2

wielkopolskie

187

154

148

489

3

podkarpackie

180

191

102

473

4

małopolskie

181

138

152

471

5

mazowieckie

229

128

61

418

6

podlaskie

191

149

68

408

7

śląskie

143

163

89

395

8

łódzkie

136

121

123

380

9

pomorskie

194

72

106

372

10

opolskie

139

144

68

351

11

lubuskie

87

137

82

306

12

zachodniopomorskie

128

89

63

280

13

warmińsko-mazurskie

135

68

45

248

14

lubelskie

92

71

78

241

15

kujawsko-pomorskie

97

85

45

227

16

świętokrzyskie

34

32

79

145

Punktacja łączna w ID, IMS, Licealiadzie (dz, ch, dz+ch)

W roku szkolnym 2018/2019 we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział 12 409 szkół z całej Polski.
Sukcesy na arenie międzynarodowej
Od 3 do 10 października 2019 r. w miejscowości San Vito Lo
Capo we Włoszech na Sycylii odbyły się Szkolne Mistrzostwa
Świata ISF w Piłce Siatkowej Plażowej (ISF World Schools
Championship Beach Volleyball 2019).
Nasz kraj reprezentowały dziewczęta 4 LO w Olsztynie.
Po emocjonujących i zaciętych meczach ostatecznie zajęły
IV miejsce. Naprawdę były o krok od medalu.
W półfinale dziewczęta przegrały z Brazylijkami w tie breaku
1:2 (21:18, 22:24, 11:15), grając w trudnych warunkach pogodowych (wiał silny wiatr).
W walce o brąz z Węgierkami w zaciętym meczu punkt
za punkt przegrały w tie breaku 14:16. Mecze były bardzo ciekawe i widowiskowe, podobały się kibicom (dużo nas oglądało).
Szkoda było nam wszystkim, że dziewczynom się nie udało wrócić z medalem, było tak blisko. IV miejsce to jednak ogromny
sukces w tak dużej imprezie. Ostatecznie złoty medal zdobyły
Amerykanki, srebro Brazylijki, brąz Węgierki.
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W pierwszej ósemce turnieju znalazły się jeszcze: na miejscu V
‒ Chinki (nasze rywalki z ćwierćfinału), VI ‒ Włoszki,
VII ‒ Holenderki i VIII ‒ Chilijki. Poziom Mistrzostw Świata był
wysoki pod względem sportowym i organizacyjnym.
n Na podstawie materiałów
Szkolnego Związku Sportowego oraz www.szs.pl

Z ŻYCIA FEDERACJI
Wychowanie w sporcie i do sportu,
w kulturze i do kultury, w wierze i do wiary

Rok 2019
w SALOS

Rywalizacja podczas OIMS w Futsalu w Kutnie

VIII Sprawozdawczo-Wyborcze
Walne Zebranie Członków
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem
organizacyjno-formalnym w Salezjańskiej
Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2019
było VIII Sprawozdawczo-Wyborcze
Walne Zebranie Członków, które odbyło
się 23 marca w Warszawie. Po przedstawieniu sprawozdań zarządu i Komisji
Rewizyjnej, po udzieleniu absolutorium
ustępującym władzom delegaci dokonali wyboru władz na kolejną kadencję.
Na stanowisko prezesa został wybrany Zbigniew Dziubiński (SALOS RP
Warszawa) oraz 9 członków zarządu i 3
członków Komisji Rewizyjnej. Podczas
pierwszego konstytucyjnego posiedzenia
zarządu na wiceprezesów zostali wybrani ks. Edward Pleń (SI SALOS Łódź)
oraz s. Maria Kapczyńska (SL SALOS
Pleszew), na stanowisko sekretarza generalnego Dorota Kacperska (SALOS RP
Warszawa), a na skarbnika ks. Ireneusz

Macioł (SI SALOS Kraków). Pozostali
członkowie zarządu to: ks. Tadeusz Balicki (SL SALOS Szczecin), ks. Mirosław
Łobodziński (SI SALOS Wrocław), Mariusz Nowak (SL SALOS Ostrów Wlkp.),
Marek Sikorski (SL SALOS Bydgoszcz)
i Dariusz Ułanowicz (SL SALOS Suwałki). Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób: Zdzisław
Szyszka – przewodniczący, Maria Bazak
– sekretarz i ks. Andrzej Kurto – członek.
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej
określiło m.in. następujące zadania na
VIII kadencję:
n 
zacieśnić współpracę z Salezjanami
i Salezjankami oraz wybranymi dziełami salezjańskimi, zwłaszcza ukierunkowanymi na dzieci i młodzież,
n 
wspierać rozwój inicjatyw mających
na celu diagnozowanie zmieniających
się uwarunkowań społeczno-kulturowych (w tym dotyczących Kościoła
i zgromadzeń salezjańskich) i podej-

mować adekwatne działania, które będą uwzględniały ponowoczesne wzory życia dzieci i młodzieży,
n 
dążyć do zwiększenia zasięgu działania
oraz podniesienia standardów pracy
sportowo-wychowawczej z dziećmi
i młodzieżą na trzech płaszczyznach:
wychowanie w sporcie i do sportu, wychowanie w społeczeństwie (kulturze)
i do społeczeństwa (kultury), wychowanie w wierze i do wiary,
n 
rozszerzać ofertę programową w zakresie sportu wychowawczego, tj. wprowadzać nowe, cieszące się zainteresowaniem dzieci i młodzieży dyscypliny sportowe i formy ruchowe, obejmować działaniami młodsze roczniki dzieci, wprowadzać do programu
ogólnopolskich przedsięwzięć nowe
formy rywalizacji sportowej w taki
sposób, aby bardziej odpowiadały na
potrzeby dzieci i młodzieży
n 
intensyfikować współpracę z administracją rządową i samorządową, a także
z innymi organizacjami formalnymi,

Zacięta rywalizacja koszykarska podczas ŚIMS w Lubljanie
Z medalem ŚIMS w Lubljanie

Ceremonia medalowa podczas OIMS
w Futsalu w Kutnie

Z ŻYCIA FEDERACJI
n 
wspierać na różnych obszarach dzia-

łalności etyczne postawy w sporcie,
mające swe uzasadnienie w społecznym nauczaniu Kościoła, humanizmie integralnym, salezjańskiej pedagogii, olimpizmie, odwołujących się
do takich wartości, jak: pokój, prawda, dobro, piękno, braterstwo, sprawiedliwość, wolność, godność, szacunek i fair play.

XXIII Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej
w Futsalu
Od 8 do 10 lutego 2019 r.
odbywały się XXIII
Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży
Salezjańskiej w Futsalu. Bezpośrednim organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji
Sportowej „Róża Kutno” z siedzibą
w Woźniakowie. W igrzyskach, które
wpisały się w obchody jubileuszu 25-lecia
stowarzyszenia, wzięło udział blisko 400
dziewcząt i chłopców reprezentujących
13 stowarzyszeń lokalnych: SL SALOS
Dobieszczyna, SL/UKS SALOS Ełk,
SL SALOS Kraków, SCS Amico Lubin,
SL SALOS Pogrzebień, SL SALOS Słupsk,
SL SALOS Suwałki, SL SALOS Szczecin,
SL SALOS „Róża Kutno” Woźniaków,
SL SALOS „Angels” Wrocław oraz zaproszone inne drużyny.
W uroczystym otwarciu uczestniczyły władze samorządowe: prezydent Zbigniew Burzyński, naczelnik Wydziału
SSiEDG Michał Kacprzak, naczelnik
Biura Sportu i Turystyki Paweł Szczepanik, Marta Góra i Anita Wasiak z Biura
Sportu i Turystyki, wicestarosta powiatu
kutnowskiego Marek Jędrzejczak, pełnomocnik ds. organizacji sportowych Ryszarda Kuczmera-Olszewska, dyrektor
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Starostwie Powiatowym Małgorzata Świtkiewicz, były wójt Gminy Kutno
Jerzy Bryła, członkowie zarządu SALOS
RP z prezesem Zbigniewem Dziubińskim
i wiceprezes s. Marią Kapczyńską FMA
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na czele. Podczas otwarcia z okazji 25-lecia
SL SALOS „Róża Kutno” zostały wręczone
odznaczenia i wyróżnienia.
Młodzież rywalizowała w następujących kategoriach wiekowych: kat. A
– 2002 i młodsi, kat. B – 2004 i młodsi, kat. C – 2006 i młodsi. Zwycięzcami
w poszczególnych kategoriach zostały następujące zespoły:
n 
kat. A dziewcząt – SL SALOS „Róża
Kutno” Woźniaków
n 
kat. A chłopców – SL SALOS Szczecin
n 
kat. B chłopców – SL SALOS Szczecin
n 
kat. C chłopców – SL SALOS Słupsk
Puchar Fair Play przyznany został SL
SALOS Suwałki, Puchar za klimat radości
młodzieżowej w duchu św. Jana Bosko SL
SALOS „Róża Kutno” Woźniaków, Puchar
za najwyższe walory kulturowe SCS Amico Lubin, natomiast Puchar za najwyższe
walory sportowe SL SALOS Szczecin.
XXX Światowe Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej
Od 30 kwietnia do
5 maja 2019 r. odbywały się w Lubljanie
(Słowenia)
XXX Światowe Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej, w których wzięło udział
1200 salezjańskich sportowców (dziewcząt i chłopców) z 16 krajów. W składzie reprezentacji Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej
Polskiej znalazło się 329 sportowców
z następujących stowarzyszeń: SL SALOS
Bydgoszcz, SL SALOS Dobieszczyzna,
SL/UKS SALOS Ełk, SL SALOS „Piast”
Kraków, SL SALOS Kraków, SL SALOS
„Róża Kutno” Woźniaków, SCS Amico
Lubin, SL SALOS „Kalina” Lublin, SL
SALOS Łódź-Wodna, SL SALOS Płock,
SL SALOS Słupsk, SL SALOS Staniątki,
SL SALOS Suwałki, SL SALOS Szczecin,
SL SALOS „Angles” Wrocław.
Uczestnicy igrzysk wzięli udział
w licznych wydarzeniach kulturalnych
i religijnych, w tym we mszy św. z okazji
uroczystości Matki Bożej Królowej Polski pod przewodnictwem i ze Słowem

Bożym ks. Edwarda Plenia, krajowego
duszpasterza sportowców.
Sportowcy (dziewczęta i chłopcy)
rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych w następujących dyscyplinach:
koszykówka, piłka nożna 11-osobowa,
piłka nożna 5-osobowa, piłka siatkowa
i tenis stołowy. Reprezentanci SALOS RP
wywalczyli 32 medale, w tym 10 złotych,
11 srebrnych i 11 brązowych. W klasyfikacji generalnej zajęli pierwsze miejsce,
pozostawiając za sobą reprezentacje Belgii, Chorwacji, Włoch, Słowacji, Niemiec,
Hiszpanii, Austrii, Portugalii, Czech, Słowenii, Węgier i inne. Pucharem Fair Play
została uhonorowana drużyna z Polski,
a mianowicie SL SALOS Kraków.
XXVII Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej
20‒22 września 2019 r.
odbyły się w Łodzi XXVII
Ogólnopolskie Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej,
które zgromadziły blisko 1200 sportowców salezjańskich (dziewcząt i chłopców)
z 25 stowarzyszeń z całej Polski oraz
drużyny z Białorusi i Litwy: SL SALOS
Czaplinek, SL SALOS Dąbrowa Górnicza, SL SALOS Dobieszczyzna, SL/UKS
SALOS Ełk, SL/UKS SALOS Konarzyny,
SL SALOS Kraków, SL SALOS „Piast”
Kraków, SL SALOS „Róża Kutno” Woźniaków, Oratorium Mińsk Białoruski,
SCS Amico Lubin, SL SALOS „Kalina”
Lublin, SL SALOS Łódź-Wodna, SL SALOS Nowa Ruda, SL SALOS Pieszyce,
SL SALOS Piotrków Trybunalski, SL
SALOS Płock, SL SALOS Połczyn Zdrój,
SL SALOS Słupsk, SL SALOS Suwałki, SL
SALOS Szczecin, SL SALOS Warszawa,
Oratorium Wilno, SL SALOS „Angles”
Wrocław, SL SALOS Zabrze, SL SALOS
Żyrardów.
W uroczystym otwarciu wzięli udział
m.in. ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś
metropolita łódzki, Grzegorz Wierzchowski łódzki kurator oświaty, ks. Tadeusz Jarecki sdb inspektor warszawskiej
Inspektorii Salezjańskiej, ks. Jarosław

Uroczystość otwarcia OIMS w Łodzi
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Przed ceremonią otwarcia ŚIMS w Lubljanie

Pizoń inspektor wrocławskiej Inspektorii Salezjańskiej i Waldemar Buda poseł
RP. – Celem igrzysk – mówił ks. Andrzej
Kurto – jest stworzenie młodzieży salezjańskiej możliwości rywalizacji sportowej i budowania przez sport nowego,
lepszego świata, opartego na idei humanizmu i personalizmu, odwołujących się
do takich fundamentalnych wartości, jak:
pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby,
solidarność i fair play.
Sportowcy salezjańscy (dziewczęta
i chłopcy) rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: kat. A – 2002 i młodsi, kat. B – 2004 i młodsi, kat. C – 2006
i młodsi w takich dyscyplinach, jak: koszykówka, piłka nożna 5-osobowa, piłka
siatkowa i tenis stołowy. Drugiego dnia
(w sobotę) na 10 obiektach sportowych
w Łodzi odbywały się rozgrywki grupowe, zaś trzeciego dnia (w niedzielę) finały i ceremonia wręczenia medali oraz
pucharów. Poza medalami i nagrodami
drużyny i zawodnicy zostali uhonorowani Pucharem dla drużyny o najwyższych
walorach sportowych i etycznych, który
Przemarsz ulicami podczas OIMS w Łodzi

ufundował
prezydent RP
Andrzej Duda oraz Pucharem Fair Play
ufundowanym przez prezesa Polskiego
Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego. Pierwszy z pucharów przypadł
w udziale SL SALOS Łódź-Wodna, drugi
natomiast SL SALOS Dobieszczyzna.
Podsumowanie
W roku 2019 podstawowym sposobem realizacji zadań programowych przez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne SALOS
była praca stała, ciągła, całoroczna. Jest
to najefektywniejszy sposób wychowania
oraz formacji dzieci i młodzieży. Tylko
kontakt bezpośredni, spotkanie osób,
wychowawcy z wychowankiem stwarza
warunki do ukazywania wartości, norm,
wzorów, eksponowania postaw i zachowań. Dotyczy to zarówno wychowania w
sporcie i do sportu, w kulturze i do kultury,
jak i wychowania w wierze i do wiary.
Zajęcia w stowarzyszeniach lokalnych
i inspektorialnych SALOS prowadzone
były z dziewczętami i chłopcami wywodzącymi się ze środowisk miejskich
i wiejskich, mających pochodzenie
robotnicze, rolnicze
i inteligenckie. Podstawowymi dyscyplinami uprawianymi
przez dzieci i młodzież były: koszykówka, piłka nożna,
piłka siatkowa, tenis
stołowy, ale także
inne, dostosowane

do oczekiwań środowiska, infrastruktury sportowej i położenia geograficznego
stowarzyszenia. Poza przedstawionymi
przedsięwzięciami realizowane były duże,
ogólnopolskie programy skierowane do
dzieci i młodzieży. Wśród wielu warto
wymienić: obozy sportowo-rekreacyjne
„Sportowe Wakacje”, masowe imprezy
sportowe, cykl imprez w ramach programu „Imprezy sportowe dla różnych
grup społecznych i środowiskowych”,
przygotowanie reprezentacji SALOS RP
do udziału w światowych igrzyskach,
Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich
Animatorów Sportowych, sympozjum
naukowe, działalność wydawnicza, cykl
zajęć sportowych dla uczniów upowszechniających sporty zimowe „Zima na sportowo”, promocja aktywności fizycznej
w kontekście zapobiegania nadwadze,
zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Rok 2019 minął szybko i stał pod
znakiem wytężonej pracy sportowo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży.
Wszystkim uczestniczącym w tym procesie, a mianowicie nauczycielom, trenerom, wychowawcom, księżom, siostrom,
ale także sponsorom, darczyńcom
i donatorom oraz dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom z całego serca
dziękujemy.
n Tekst: ZBIGNIEW DZIUBIŃSKI
n Fotografie:
ARCHIWUM ORGANIZATORA
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Na Mazurach
i w górach
Sezon żeglarski 2019 r. w SKT Sekstant oraz rajd w Pieninach
Otwarcie sezonu żeglarskiego w SKT
Sekstant. Po przyjeździe do Węgorzewa
tradycyjnie czwartkowy dzień kończyliśmy szantami w tawernie. Następnego dnia rano, po uderzeniu w dzwon,
wciągnięciu bandery na maszt, oficjalnie
rozpoczęliśmy żeglarski sezon 2019 r.
Z przystani „Keja” odbiliśmy od kei i po
malowniczym odcinku Węgorapy wypłynęliśmy na Mamry. Jeziora przywitały nas słońcem i, jak wypadało na przywitanie, spacerowym wiatrem. W tak
sielskiej, wesołej wiosennej atmosferze,
łapiąc wiatr, opalające słońce, zapatrzeni
w świeżą zieleń trzcin, dopłynęliśmy do
przystani „Neptun” w Giżycku.
Wieczór zapowiadał się szantowo
i smacznie-ogniskowo. Bar „Omega” zaopatrzył nas w nowość naszej kulinarnej
części ognisk – nadziewane udka kurczaka. Ognisko z szantami, wspomnieniami
i tańcami zakończyło pierwszy tegoroczny mazurski dzień. Rano w piątek pełna
mobilizacja, niezły wiatr i trasa przygotowanych regat oraz silne słońce zapowia-

dały gorący dzień. Uderzenie w dzwon,
pełne żagle, a przed nami ciekawa trasa
regat: Piękna Góra lewą burtą, wąski płytki przesmyk między wysepkami, cieśnina
między Łabędzim i Dużym Ostrowem.
Tutaj dopiero na rozległej przestrzeni
Kisajna południowego powiało regatowo. Błyskawicznie minęliśmy po lewej
Gucki Róg, po prawej Górny i Sosnowy
Ostrów i w szybkim tempie dotarliśmy
w pobliże Zimnego Kąta. Skręt w prawo
i minęliśmy lewą burtą Niski i Sarni Róg.
Tu, przy wzmagającym się do 4°B wietrze,
zakończyliśmy regaty.
Komisja regatowa odnotowała wyniki:
n 
I miejsce – kol. Jan Lupa z załogą SKT
Sekstant
n
II miejsce – kol. Maciej Sikora z załogą
„Mercedes”
n
III miejsce – kol. Mariusz Adamek,
Sekcja Lubliniec
Wzmagający się wiatr, pieniące się fale
i piękne słońce były wspaniałą scenerią
zakończenia regat. W takich warunkach

pokonaliśmy jeszcze Dargin, Kirsajty
i Mamry do przystani Kietlice. Wieczór
w tawernie umilał nam zespół The
Żaglers. Zabawę uatrakcyjniła uroczystość wręczenia pucharów dla ww. zwycięzców regat, ale i symbolicznie uhonorowano pamiątkowymi statuetkami: kol.
Maćka Sikorę nagrodą Fair Play za pomoc
żeglarzom z Gdańska w trudnej, awaryjnej sytuacji. Jego działania umożliwiły
im dalszą żeglugę, Basię Buchta „dla tej,
co pierwszy raz” (z nami) oraz Tymonkę
Wardziak – „dla najmłodszej” (2 lata).
Następnego dnia przy pięknej żeglarskiej pogodzie zakończyliśmy nasz rejs,
cumując do kei w porcie „Keja”.
Rajd Pieniński
Tegoroczny rajd zapowiadał mnóstwo
wrażeń. Na dziewięciu proponowanych
trasach mieliśmy wędrować szlakami: którędy Janosik chadzał, szlakami zamków,
czarownic, jak i ścieżkami zbójników. Ale
pogoda w pierwszy dzień rajdu próbowała pokrzyżować nasze zamiary. Padający
deszcz zmusił organizatorów do zmiany planów. Po negocjacjach z Zarządem
Elektrowni Wodnej w Niedzicy, wykazującym przychylność dla energetycznych
wędrowców, zwiedziliśmy elektrownię.

Fot. Z archiwum FS Energetyk

Z ŻYCIA FEDERACJI
Za uratowanie naszego programu dziękujemy Zarządowi Elektrowni oraz pracownikom, którzy oprowadzali nas po obiektach.

W następnych dniach aura pozwoliła nam wędrować szlakami Pienin
i podziwiać różnorodności form natury,
jedynych w naszych górach krajobrazów,
widoków, przepaści, wąwozów, iglic oraz
malowniczość Janosikowego przełomu Dunajca. Zwiedziliśmy wbudowane
w krajobraz ręką człowieka zamki, okolice jeziora czorsztyńskiego i sromowieckiego, Czerwony Klasztor, a także
szczyty: Sokolicy z widokiem na przełom
Dunajca, Trzy Korony, Wysoką czy Dolinę Białej Wody. Chętni zaliczyli spływ
na tratwach Dunajcem. Wszystkie odwiedzane ‒ przewędrowane i zwiedzone miejsca pozostaną niezapomniane. Urozmaiceniem na szlakach była
możliwość posmakowania góralskich
serków oraz degustacja szczawnickich wód
mineralnych. W naszych wspomnieniach
postanie serdeczne przyjęcie i obsługa
naszej imprezy przez przemiłych gospodarzy Helenę i Antoniego Sz. z ośrodka
H.A.T.A w Niedzicy, dziękujemy i polecamy innym wędrowcom.
Zakończenie sezonu
żeglarskiego
Wrzesień– czas mazurskich żeglarskich
pożegnań. Skromną 3-załogową obsadą wyruszyliśmy, aby zakończyć sezon.

Ośrodek Bocianie Gniazdo w Rynie
udostępnił nam jachty i wbrew prognozom synoptyków wyruszyliśmy w ostatni

tegoroczny rejs. Gdzieś za rufą został port
z zamglonym obrazem gotyckiego zamku, a przed nami pierwsze promienie
słońca. Po półgodzinnym żeglowaniu
nasze słoneczne nadzieje zmieniły się
jednak w deszczyki i przebłyski słońca.
Tak do pierwszego kanału.
Urok kanałów nie zmienił faktu, że
do kei „u Jurka” w Szymonce przybijaliśmy w lekkim kapuśniaczku. Planowane
ognisko zastąpiliśmy posiłkiem i szantami w tawernie. O poranku byliśmy pełni
nadziei na lepszą pogodę. Popłynęliśmy
na jez. Tałtowisko, gdzie rozpoczęliśmy
regaty w promieniach przebijającego
się słońca. Przebłyski słońca i wzmagający się dobry regatowy wiatr wynagradzały nam opady. Regaty zakończyliśmy

w doskonałych humorach, a jednak
pogoda dopisała. Spłynęliśmy do portu
Zanzibar. W tawernie „Elwis” przygotował bigosową obiadokolację
i zaprosił do oglądania meczu siatkówki. Skorzystaliśmy
z zaproszenia – przecież polska drużyna jest jak żeglarze
na fali – wygrała i tym razem. Ognisko, podsumowanie regat, tradycyjnie puchary
i upominki dla sterników,
podziękowania za sportową
atmosferę dla załóg.

Klasyfikacja regat

n
I miejsce – sternik Henryk Wesołowski

z załogą

n
II miejsce – sternik Marek Wardziak

z załogą

n
III miejsce – sternik Jan Lupa z załogą

Po części oficjalnej zabawa przy ognisku do późnej nocy, szanty, tańce, wspomnienia. W niedzielę, po spokojnym
rekreacyjnym pływaniu „Bocianie Gniazdo” zawinęło do portu. Tradycyjnie przy
uderzeniach w dzwon opuściliśmy banderę i pożegnaliśmy żeglarski rok 2019.
Zapraszamy w 2020 r. na górskie szlaki i do zobaczenia pod żaglami. Ahoj.
n MAREK WARDZIAK
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W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, 80. rocznicę bitwy nad Bzurą
oraz powołania Powstańczych Oddziałów
Specjalnych „Jerzyki”

59. Centralny
Zlot Młodzieży
„Palmiry 2019”
19 października 2019 r. po raz 59 odbył się
Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry 2019”.
W tegorocznej edycji zlot był imprezą
jednodniową, z trasami pieszymi, rowerowymi oraz Turystyczno-Rekreacyjnymi
Imprezami na Orientację. Jak co roku zachęcaliśmy uczestników do podziwiania
piękna Puszczy Kampinoskiej, do jej poznania i pokochania, a w konsekwencji do
aktywności w ochronie przyrody.
Ta wyjątkowa impreza patriotyczna stała się elementem naszego narodowego dziedzictwa. Tegoroczny zlot poświęcony był
101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 80. rocznicy bitwy nad Bzurą
oraz powołania Powstańczych Oddziałów
Specjalnych „Jerzyki”. Pamiętaliśmy również o poległych i bestialsko rozstrzelanych
w Puszczy Kampinoskiej podczas II wojny
światowej. Zlot był także poświęcony 60-leciu Kampinoskiego Parku Narodowego.
Impreza tradycyjnie organizowana była na zasadach wolontariatu, a ze
względu na jej charakter i adresata organizatorzy starali się, aby uczynić ją
dostępną dla szerokiej rzeszy młodzieży szkolnej. W tegorocznej edycji zlotu
wzięło udział ponad 900 uczestników,
którzy przyjechali z 33 miejscowości,
z województw: kujawsko-pomorskiego,
łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego
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oraz wielkopolskiego. Do przygotowania i przeprowadzenia zlotu włączyli się
działacze z 10 oddziałów PTTK, a także
pracownicy biura ZG PTTK, Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK
i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.
Honorowym patronatem Zlot Młodzieży „Palmiry 2019” objęli: minister
obrony narodowej Mariusz Błaszczak,
minister edukacji narodowej Dariusz
Piontkowski, sekretarz stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Anna Krupka,
szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, Wojewoda
Mazowiecki, marszałek Województwa
Mazowieckiego, prezydent m. st. Warszawy, burmistrz Łomianek, wójt Gminy
Czosnów oraz wójt Gminy Pomiechówek. Współorganizatorami zlotu byli:
Samorząd Województwa Mazowieckiego,
Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego, władze samorządowe powiatu nowodworskiego, gmin Izabelin i Czosnów,
Miasta i Gminy Łomianki, Stowarzyszenie Pamięci Powstańczych Oddziałów
Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej,
komenda Chorągwi Stołecznej ZHP, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Stowarzyszenie Proobronne „Amor Patriae”,
Stowarzyszenie Wierni Ojczyźnie, Biuro
Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima

Fides sp. z o.o., Mazowieckie Forum
Oddziałów PTTK. Okazana pomoc była
dla nas niezwykle ważna i cenna. Zlot był
dofinansowany ze środków Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby porządkowe zlotu.
Ścieżkami Historii
Na trasach wędrowało kilka pokoleń turystów. To jedno z niewielu miejsc jednoczących turystycznych „dinozaurów”
oraz „maluchy”, wytrawnych turystów,
doświadczonych harcerzy, ale i niedzielnych wędrowców. Wszyscy chcieli tu być,
spotkać znajomych, zobaczyć, przeżyć…
Tu przeplatała się rekreacja z wyczynem,
radość z nostalgicznymi wspomnieniami, tu można było iść ścieżkami, którymi przed nami przechodziła Historia.
Uczestnicy zatrzymywali się przy bezimiennych mogiłach i tablicach ku czci
bohaterów. Podziwiali pomniki przyrody oraz zabytki dalszej i bliższej historii.
Na trasach turystycznych swoją wiedzą
wspierała uczestników kadra społeczna
PTTK pod przewodnictwem Mieczysława Żochowskiego. Za trasy TRInO były
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odpowiedzialne koleżanki Anna i Zuzanna Malanowskie. Większość uczestników
zdecydowała się wędrować samodzielnie.
Po pokonaniu tras turystycznych
uczestnicy przybywali na polanę k. wsi
Pociecha. Tu mogli odpocząć, wziąć udział
w pokazach ratownictwa, w konkursach
historycznych i krajoznawczych, przy ognisku posłuchać i pośpiewać piosenki patriotyczne oraz turystyczne, a także poznać
historyczne wyposażenie wojsk spadochronowych dzięki Stowarzyszeniu Grupa
Rekonstrukcji Historycznej „Południe”
Polscy Spadochroniarze Wojskowi.
Pod Krzyżem POS „Jerzyki”
Zakończenie części turystycznej zlotu tradycyjne odbyło się pod Krzyżem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”.
Tę część poprowadziła kapitan Karolina
Kotecka z 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego przy udziale hejnalisty
i werblisty. Wartę Honorową przy pomniku pełnili Harcerze z IV Szczepu ZHP
im. Dzieci Walczącej Warszawy, 43. GDH

,,Wataha” i skauci z X szczepu Royal Rangers Polska.
Powitano gości ‒ kombatantów: Elżbietę Sadzyńską ‒ Sekretarz Generalną
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Wandę Baranowską
‒ przewodniczącą Stowarzyszenia Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych
„Jerzyki” AK i ich komendanta płk.
Jerzego Strzałkowskiego, Annę Dytko
(z d. Jeżółkowską) ‒ członka Zespołu Merytorycznego Fundacji Fort III Pomiechówek, która jest prawnuczką ofiary fortu,
Izabelę Stelmańską ‒ przedstawiciela
Marszałka Województwa Mazowieckiego,
Krzysztofa Kapustę ‒ Starostę Nowodworskiego, Katarzynę Mikrut i Jacka
Kościka ‒ przedstawicieli Kampinoskiego
Parku Narodowego, przedstawicieli Miasta
i Gminy Łomianki: Adama Salwowskiego ‒ przewodniczącego rady oraz Pawła Bohdziewicza ‒ zastępcę burmistrza
Łomianek, Bożenę Śliwińską ‒ sekretarz Gminy Pomiechówek i Agnieszkę
Brzezińską-Brańską ‒ dyrektor Ośrodka
Kultury PomPA w Pomiechówku, hm.
Dariusza Brzuskę z Chorągwi Stołecznej
ZHP, Agnieszkę Wolską i Rafała Domeradzkiego ‒ przedstawicieli Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima-Fides,
a także władze naczelne PTTK: Waldemara Osypiuka – wiceprezesa ZG PTTK, Dariusza Nazarczyka – skarbnika ZG PTTK,
Adama Jędrasa – sekretarza generalnego
ZG PTTK, Pawła Mordala i Mieczysława
Żochowskiego – członków ZG PTTK.
Odczytano pisma skierowane do
uczestników zlotu od ministra edukacji
narodowej oraz szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Następnie delegacje złożyły wieńce, wiązanki oraz zapaliły znicze.
Na cmentarzu-mauzoleum
Potem uczestnicy uformowali kolumnę
zlotową, która maszerując Palmirską Drogą
Śmierci, udała się na cmentarz-mauzoleum
w Palmirach. W tym roku znicze na cmentarzu-mauzoleum zapalali: koleżanki z biura ZG PTTK – Joanna Kośnik, Karolina

Rukat, Katarzyna Szyler i Marcin Jaworski oraz działacze stowarzyszeń: Proobronnego „Amor Patriae” i Wierni Ojczyźnie.
Uroczystości na cmentarzu-mauzoleum w Palmirach przygotowali i poprowadzili oficerowie Wojska Polskiego
z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów: mjr
Agnieszka Królak, por. Monika Jasińska, ppor. Marcin Szczepański. Oprawę
muzyczną oraz asystę honorową zapewniły jednostki Wojska Polskiego: Dowództwo Garnizonu Warszawa i 2. Mazowiecki Pułk Saperów.
Głos w imieniu ZG PTTK zabrał Waldemar Osypiuk, a w imieniu Urzędu
Marszałkowskiego Izabela Stelmańska.
Podczas uroczystości tradycyjnie odbyło się przekazanie urny z ziemią z miejsca
pamięci narodowej. Ziemię uroczyście
pobrano 28 października 2019 r. z miejsca
zbrodni w Forcie III w Pomiechówku, którą
Bożena Śliwińska – sekretarz Gminy Pomiechówek i Agnieszka Brzezińska-Brańska – dyrektor Ośrodka Kultury PomPA
w Pomiechówku przekazały Joannie Maldis
– kierownikowi Muzeum – Miejsca Pamięci
Palmiry, Oddziału Muzeum Warszawy.
Agnieszka Brzezińska-Brańska przypomniała uczestnikom historię Fortu
III w Pomiechówku. Nie jesteśmy dziś
w stanie określić dokładnej liczby zamordowanych w forcie więźniów. Szacuje się,
że przez fort mogło przejść około 50 tys.
ludzi, z czego śmierć w Pomiechówku poniosło nawet do 12 tysięcy. Ginęli Polacy
i Żydzi, żołnierze AK, NSZ, Batalionów
Chłopskich i Gwardii Ludowej, komuniści, ludowcy, narodowcy, inteligencja,
księża i chłopi. Praktycznie na wszystkich
większych cmentarzach północnego Mazowsza znajdują się mogiły ofiar Fortu III
w Pomiechówku – w Przasnyszu, Mławie,
Czernicach Borowych, Krzynowłodze
Małej, Ciechanowie, Płońsku, Nasielsku...
n Tekst: NATALIA WOJTYRA
Zdjęcia: JĘDRZEJ JAKUBOWSKI-BARTULA
I PATRYCJA BARTULA-JAKUBOWSKA

Zdjęcia prezentujemy także na 2. stronie okładki
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To był ciekawy rok
Przegląd dokonań Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
XX Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym zorganizowano tradycyjnie w Witkowie. To impreza,
która każdego roku cieszy się ogromnym
zainteresowaniem uczestników. Nie inaczej było w tym roku: w imprezie wzięło
udział 175 osób, w tym 132 samorządowców reprezentujących 26 gmin i 13
powiatów województwa wielkopolskiego.
Zawody były świetną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych w zakresie sportu. Tenis stołowy
jest chętnie uprawianą dyscypliną sportową, o czym świadczy fakt, że ducha sportowej rywalizacji poczuli zarówno młodzi (najmłodszy uczestnik zawodów miał
21 lat ‒ Karol Krupa, radny gminy Kobylin), jak i nieco starsi (najstarszy uczestnik zawodów lat 67, Henryk Kania – radny Miasta Poznań). Imprezie towarzyszył
VI Otwarty Turniej Strzelecki z Karabinka Pneumatycznego o puchar Hetmana
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Światowy Dzień Inwalidy
Kwiecień to dla 200 uczestników zorganizowanej po raz 24 Integracyjnej Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej z okazji
Światowego Dnia Inwalidy duże przeżycie. Głównym celem tej imprezy jest
popularyzacja imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych wśród dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, a także
szeroko pojęta integracja. Największą
atrakcją tego wydarzenia okazała się loteria upominków rzeczowych, w której
nie było przegranych. Wszyscy uczestnicy z uśmiechem na twarzy opuszczali
salę, a zwycięzcy poszczególnych konkurencji sportowo-rekreacyjnych i konkursów otrzymali dodatkowo pamiątkowe medale.
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Sport Receptą na Zdrowie
W maju organizujemy imprezy dla
różnych grup społecznych. 260 uczestników wzięło udział w XIII Festynie
Sportowo-Rekreacyjnym dla Seniorów
„Sport Receptą na Zdrowie”, który odbył się 22 maja 2019 r. pod Patronatem Prezydenta Miasta
Gniezna. Podczas imprezy seniorzy ‒ przedstawiciele organizacji
społecznych i środowisk lokalnych zmagali
się w indywidualnych
konkurencjach sportowo-rekreac yjnych,
takich jak: quiz wiedzy
sportowo-turystycznej,
rzut ringo, rzut woreczkami do kosza, rzut
piłką do kosza, rzut lotką, podbijanie piłeczki,
wyrzucanie kości. Zwycięzcy poszczególnych
konkurencji otrzymali
medale, zaś sześć najlepszych drużyn okolicznościowe puchary.
Podczas
wydarzenia
odbywał się także pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Ogólnopolski Bieg
Niechana
Bieganie to wśród Polaków jeden z najpopularniejszych sportów.
Daje energię, zdrowie,
radość, a także niweluje skutki siedzącego
trybu życia. Stowarzyszenie Młodych Wiel-

kopolan już po raz 29 zorganizowało
Ogólnopolski Bieg Niechana. Impreza
biegowa kierowana była do dzieci i młodzieży szkolnej z roczników 2003–2008.
W wydarzeniu wzięło udział około 550
uczestników reprezentujących 17 szkół
podstawowych z Wielkopolski. Nie za-
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brakło dodatkowych konkurencji rekreacyjnych oraz loterii z nagrodami.
Konkurs Wiedzy
XXIV edycja Konkursu Wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność” przyciągnęła aż 330 uczestników
(uczniów), którzy wzięli udział w eliminacjach szkolnych. Finał konkursu
zakresem obejmował pytania dotyczące
miejsc pamięci na terenie gminy, symboli narodowych oraz 15 lat obecności
gminy, powiatu i Wielkopolski w Unii
Europejskiej.
Finaliści prezentowali wysoki poziom
wiedzy o „różanej” gminie, powiecie
gnieźnieńskim, Wielkopolsce i Unii Europejskiej. Są to prawdziwi „ambasadorowie” gminy Niechanowo. Nagrodami
w konkursie były dyplomy, książki, upominki oraz wyróżnienia finansowe.
Sportowy pojedynek
Czerwcowe działania skierowane zostały
na organizację XX Regionalnego Pojedynku Sportowego Mieszkańców Wsi
i Sołtysów w Bieganowie, w którym udział
wzięło 500 miłośników sportowych
zmagań z powiatów wrzesińskiego
i gnieźnieńskiego. Zawodnicy reprezentowali w sumie 15 sołectw, a rywalizowali
w takich konkurencjach, jak: rzut beretem, sztafeta „w potrójnych spodniach”,
wbijanie gwoździ w pal, rzut kaloszem
pań, rzut kaloszem panów, gra „w kości”
dla seniorów, toczenie beczki, przeciąganie liny. Były także specjalne konkurencje dla sołtysów: jazda żółwia na rowerze, quiz wiedzy o samorządzie, sporcie,
Unii Europejskiej, rzut lotką do tarczy,
„gra w kości”, rzut ziemniakiem do wiadra z wodą.
Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje, w tym zamki dmuchane, wata cukrowa, popcorn, animacje sportowe dla
dzieci (i malowanie twarzy) oraz degustacja lokalnych produktów Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni (takich jak
„gzika wrzesińska”, maślanki, jogurty),
Stół – Wiejska Chata (wypieki – ciasta,

grochówka, kiełbaska
z grilla, czereśnie). Radości ze spotkania nie
było końca.
Półkolonie 2019
Okres wakacji to czas,
w którym skupiamy
uwagę na realizacji
projektów związanych
z
wypoczynkiem.
W lipcu 2019 r. po
raz kolejny zorganizowano akcję „Półkolonie
Sport – Uśmiech – Zabawa 2019”. Uczestniczyło w niej łącznie
440 dzieci ze szkół
podstawowych z terenu miasta Gniezna
oraz gmin: Witkowo,
Niechanowo i Gołańcz.
Podczas wypoczynku
w miejscu zamieszkania uczestnicy mogli
skorzystać z atrakcji,
które łączyły dobrą zabawę z nauką.
Tegoroczny
program półkolonii nastawiony był na aktywność fizyczną – liczne
spartakiady, wyjazdy
na basen, nad jezioro
oraz na ekologię – nauka troski o naturalne
środowisko poprzez
dobrą zabawę (piknik
ekologiczny w Nadleśnictwie
Gniezno,
wycieczka do Ośrodka
Edukacji Przyrodniczej
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
w Lądzie).
Dziesięciodniowe
półkolonie
minęły
szybko, zapewniły jednak dzieciom wiele
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niesamowitych wrażeń. Szczególnym
wydarzeniem wspólnym dla wszystkich
półkolonii była Regionalna Spartakiada
Półkolonii „Mały Sport – Wielka Radość”.
Oprócz licznych zmagań indywidualnych
i zespołowych nie zabrakło konkursów
edukacyjnych i sprawnościowych, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji i Automobilklub Wielkopolski.
Biegi osiedlowe
Jeszcze nie przebrzmiały echa udanego
letniego wypoczynku, a tu nowa propozycja udziału w XXIX edycji bardzo
popularnych nie tylko wśród młodzieży
i mieszkańców Osiedla Winiary biegów
osiedlowych. Rywalizacja sportowa rozpoczęła się od biegów przedszkolaków
na dystansie 200 m. Zwycięzcy poszczególnych kategorii biegowych otrzymali
pamiątkowe puchary, medale i upominki rzeczowe. Wystartowało 21 szkół
z Gniezna i powiatu w liczbie około 450
uczestników. Finaliści sześciu najlepszych placówek otrzymali okolicznościowe puchary.
W biegu rodzinnym wystartowało 170
drużyn minimum dwuosobowych, które
nie rywalizowały o miejsca, zaliczając tylko dystans około 1000 m w biegu rekreacyjnym. Uczestnicy biegu rodzinnego
wzięli udział w losowaniu upominków
rzeczowych, a 100 zawodników miało
okazję zostać posiadaczami nagrody rzeczowej. Łącznie we wszystkich biegach
udział wzięło ponad 800 uczestników.
Imprezie sprzyjała bardzo ładna pogoda
i miły integracyjny klimat.
Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych
5 października 2019 r. w hali sportowej
Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa
w Witkowie odbyła się XXIII Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Celem organizowanej olimpiady
była popularyzacja kultury fizycznej
i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, wyrabianie nawyku aktyw-
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nego
uczestnictwa
w różnych formach
współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego oraz integracja
środowiskowa. Łącznie w turnieju udział
wzięło 200 uczestników reprezentujących
10 placówek. Przeprowadzono
liczne
konkurencje sportowe
i rekreacyjne, których
zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe medale,
a w klasyfikacji drużynowej ‒ nagrody i okolicznościowe puchary.
Imprezie towarzyszyła
bardzo miła atmosfera, pełna sportowych
emocji, a uczestniczące drużyny zadeklarowały swój udział
w
przyszłorocznej
olimpiadzie.
Grzybobranie
Tydzień później Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan zorganizowało XV Jesienne
Grzybobranie w Nadleśnictwie Gołąbki.
W spotkaniu wzięła
udział
50-osobowa
grupa
miłośników
zbierania grzybów. Jak
co roku uczestnicy
w ciągu 3 godzin zbierali grzyby, by następnie w towarzystwie klasyfikatora
grzybów z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ocenić ich przydatność do spożycia oraz zważyć. W czasie
przeglądu grzybów i ich ważenia rozegrano konkurencje rekreacyjne: rzut
ringo, rzut woreczkami do punktowanej
tarczy oraz wyrzucanie kości. Finaliści
konkurencji otrzymali pamiątkowe medale. Upominki rzeczowe otrzymali tak-

że: najmłodszy uczestnik grzybobrania
Sebastian Nowak (6 lat) i senior Szczepan Owczarzak (83 lata).
Końcówkę roku zamyka nasza impreza gwiazdkowa „Integracja na sportowo
i świątecznie”, którą przygotowujemy dla
1500 młodych uczestników.
n Tekst i zdjęcia:
STOWARZYSZENIE MŁODYCH
WIELKOPOLAN
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MINISTERSTWO SPORTU
– niezbędne numery telefoniczne
(dane z 25 listopada 2019 r.)

Ministerstwo Sportu
00-082 Warszawa
ul. Senatorska 14
tel. 22 244 32 64
faks 22 244 32 55
kontakt@msit.gov.pl
www.gov.pl/sport

Kierownictwo ministerstwa
Mateusz Morawiecki
prezes Rady Ministrów,
minister sportu

Sekretarz stanu
Anna Krupka
sekretariat
tel. 22 244 31 08
faks 22 244 32 09

Sekretarz stanu
Jacek Osuch
sekretariat
tel. 22 244 31 70

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

Gabinet polityczny ministra
tel. 22 244 31 42
faks 22 244 32 55

Biuro komunikacji
dyrektor: Anna Ulman
zastępca dyrektora:
Anna Wybraniec
tel. 22 244 32 69,
22 244 31 67, 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@msit.gov.pl
Biuro dyrektora generalnego
dyrektor: Grzegorz Borkowski
zastępca dyrektora: Bożena Pajdała
tel. 22 244 31 18
faks 22 244 32 72
bg@msit.gov.pl
Departament Sportu Wyczynowego
dyrektor: Marcin Nowak
zastępca dyrektora: Paweł Witkowski
tel. 22 244 31 46, faks 22 244 32 56
dsw@msit.gov.pl
Departament Sportu dla Wszystkich
dyrektor: Dariusz Buza
tel. 22 244 31 03
faks 22 244 32 00
ds@msit.gov.pl

Departament Turystyki
dyrektor: Ewa Pawlak-Lewandowska
zastępca dyrektora: Dominik Borek
tel. 22 244 31 72
turystyka@msit.gov.pl
Departament Infrastruktury Sportowej
dyrektor: Marcin Żyłowski
zastępca dyrektora: Paweł Czwarno
tel. 22 244 31 37
faks 22 244 32 37
dis@msit.gov.pl
Departament Prawny
dyrektor: Joanna Olszewska
tel. 22 244 31 49
faks 22 244 32 57
dp@msit.gov.pl
Departament Kontroli i Nadzoru
dyrektor: Jerzy Bazylewicz
tel. 22 244 31 59, faks 22 244 32 83
dk@msit.gov.pl
Departament
Ekonomiczno-Finansowy
dyrektor: Monika Jakóbczyk
zastępca dyrektora: Piotr Śliwonik
tel. 22 244 31 39, faks 22 244 32 32
def@msit.gov.pl
Infolinia Ministerstwa Sportu
tel. 22 244 32 64
Infolinia dla obywatela
tel. 22 250 01 38
Czynna w dni robocze w godzinach
8:15‒16:15
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Cztery lata

w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Podsumowanie działalności w latach 2016–2019

Od redakcji: Ministerstwo Sportu (wcześniej Ministerstwo Sportu
i Turystyki) opublikowało na swojej stronie internetowej
podsumowanie czterech lat działania „4 lata w MSiT
pod kierownictwem ministra Witolda Bańki”. Publikujemy w całości
ten tekst, podpisany przez ministra Witolda Bańkę.

Szanowni Państwo, ostatnie cztery
lata to czas intensywnej pracy na rzecz
budowy i konsekwentnego wdrażania
długofalowej strategii rozwoju polskiego
sportu, opartego na spójnej piramidzie
szkoleniowej. Zaczęliśmy od trwałych
fundamentów, znacząco zwiększając nakłady na sport powszechny. W 2019 r.
przeznaczyliśmy na ten cel blisko 95%
więcej środków niż w 2015. Wszystko
po to, by stworzyć ogólnopolskie, systemowe rozwiązania, służące aktywizacji społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, na
niespotykaną dotąd skalę.
Spójna piramida szkoleniowa
Innowacyjny
Rządowy
Program
„KLUB”, dzięki któremu małe i średnie
kluby sportowe otrzymują dofinansowanie na zakup sprzętu, organizację obozów czy wynagrodzenie trenera, stanowi
od 2016 r. niezwykle istotne wsparcie dla
jego beneficjentów. W ciągu czterech lat
przeznaczyliśmy na ten cel 144 mln zł.
O tym, jak bardzo taki projekt był po-
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z podmiotami z całego kraju. Kolejnym ważnym elementem fundamentów
spójnej piramidy szkoleniowej jest reaktywowany ponad dwa lata temu Program Szkolny Klub Sportowy. Tylko
w bieżącym roku z dodatkowych zajęć
wychowania fizycznego korzysta blisko

trzebny, świadczy niezwykle duże zainteresowanie środowiska – w latach 2016–
–2019 ponad 13 000 umów dotacyjnych

350 000 uczniów, a wsparciem objętych jest kilkanaście tysięcy nauczycieli.
Uzupełniająca te projekty Narodowa
Baza Talentów czy też służący efektywnemu poszukiwaniu zdolnej młodzieży Program SKAUT, z którym ruszyliśmy w tym roku, mają stworzyć mocne podwaliny sprawnie działającego
systemu.
Następnym etapem budowania go są
kadry wojewódzkie. Naszym założeniem
jest, by młody człowiek spotykał się
z ministerialnym wsparciem na każdym
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poziomie sportowego rozwoju. Między
innymi dlatego przywróciliśmy finansowanie kadr wojewódzkich juniora
młodszego i juniora oraz poszliśmy
o krok dalej, wprowadzając finansowa-

nie kadr wojewódzkich młodzieżowca.
Aby nie tracić sportowych talentów, uruchomiliśmy Program team100. Pionierski projekt, którego celem jest bezpośrednie, dodatkowe wsparcie młodych,
utalentowanych zawodników, członków
kadr narodowych, uprawiających indywidualne dyscypliny olimpijskie, którzy
w perspektywie najbliższych lat mają
szanse stać się sportową elitą Polski.
Każdy z członków team100 otrzymuje roczne dofinansowanie w wysokości
około 40 000 zł. To wspólny Program
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Fundacji Narodowej oraz Instytutu
Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, który umożliwia zawodnikom łączenie kariery sportowej z nauką i podnoszeniem kwalifikacji. Jest to pierwszy
tego typu projekt w Polsce, w ramach
którego z dodatkowego finansowania
korzysta już 250 sportowców w wieku
do 23 lat. Starsi, utytułowani zawodnicy trafiają z kolei „pod skrzydła” Spółek
Skarbu Państwa, z którymi podpisują indywidualne umowy. Dodatkowe
wsparcie, łącznie w ramach team100

i kontraktów z SSP, otrzymuje już ponad
330 zawodników.
Docenienie pracy trenera
Doceniliśmy również pracę szkoleniowców. Sportowiec, który sięgnie po
medal igrzysk, mistrzostw Europy lub
mistrzostw świata seniorów w dyscyplinach olimpijskich, może w ramach
Programu Pierwszy Trener wskazać
szkoleniowca, któremu zawdzięcza rozpoczęcie przygody ze sportem – dzięki temu otrzymuje on jednorazowy
ekwiwalent w wysokości ok. 10 000 zł.
Zwiększyliśmy także dofinansowanie

wynagrodzenia dla trenerów kadr narodowych, jak również wysokość dodatku
do pensji dla wybitnych szkoleniowców.
Sport osób
z niepełnosprawnościami
W ostatnich latach sukcesywnie zwiększamy środki przeznaczane na sport
osób z niepełnosprawnościami. Wprowadziliśmy szereg zmian ukierunkowanych na rozwój utalentowanych zawodników. Wzrosła liczba stypendystów
oraz wysokość samych świadczeń. Sportowcy z niepełnosprawnościami należą
również do elitarnego grona team100

– dodatkowe środki dla perspektywicznych zawodników to niezwykle istotny
element budowania długofalowej strategii rozwoju polskiego sportu.
Infrastruktura sportowa
Równolegle z konsekwentnym tworzeniem spójnej piramidy szkoleniowej
rozwijamy infrastrukturę w całej Polsce.
W latach 2016–2019 przeznaczyliśmy ok. 2,3 mld zł na ten cel. Kwota ta
pozwoli na budowę, przebudowę lub
modernizację ponad 6000 obiektów,
poczynając od tzw. małej infrastruktury sportowej, która powstaje m.in.

w ramach Programu Otwarte Strefy
Aktywności (OSA), poprzez większą,
jak choćby wielofunkcyjne hale sportowe czy też obiekty przyszkolne, aż po inwestycje strategiczne z punktu widzenia
rozwoju sportu wyczynowego.
Polityka antydopingowa
Troska o krzewienie i kreowanie idei
czystego sportu jest jedną z fundamentalnych zasad naszych działań. Powstała
ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie,
utworzyliśmy Polską Agencję Antydopingową, czterokrotnie zwiększyliśmy
budżet na walkę z dopingiem, a miasto
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Katowice zostało wybrane gospodarzem
Światowej Konferencji Antydopingowej. Zaostrzyliśmy również sankcje.
Ostatnim akordem było wyodrębnienie instytucjonalne z Instytutu Sportu
– Państwowego Instytutu Badawczego
akredytowanego przez WADA Polskiego Laboratorium Antydopingowego,
co gwarantuje tej jednostce pełną niezależność. Dzięki sprawnie przeprowadzanym reformom jesteśmy dziś
w światowej czołówce państw kreujących globalną politykę antydopingową.
To wszystko razem, w połączeniu ze
zmianami legislacyjnymi i inicjatywami
typu Akademia Zarządzania Sportem
czy też Kodeks Dobrego Zarządzania
dla Polskich Związków Sportowych,
ma stanowić o sile polskiego sportu.
Ważne jest, by kontynuować tę drogę
i patrzeć w przyszłość.
Turystyka – dynamiczny rozwój
Ostatnie cztery lata to także dynamiczny rozwój polskiej turystyki. Świadczą
o tym dane statystyczne, jak również opinie ekspertów. Jej wkład do narodowego
PKB bliski jest 6%, a cały sektor tworzy
prawie 700 tys. miejsc pracy. Polska jest
chętnie wybieranym celem turystycznym
zarówno przez rodaków, jak i obcokrajowców. W 2018 r. odbyliśmy 47,7 mln
podróży krajowych. To aż o 19,5% więcej
niż w 2015 r. Pobyt w naszym kraju jest
bezpieczny i atrakcyjny, dlatego podróżni z zagranicy również chętnie wybierają Polskę. W 2018 roku odwiedziło nas
19,6 mln turystów – to wzrost o 17,4%
w stosunku do roku 2015.
Promujemy Polskę
Wraz z Polską Organizacją Turystyczną realizujemy szereg efektywnych działań promocyjnych. Jednym z nich jest
akcja „Polska zobacz więcej – weekend
za pół ceny”, która ma na celu prezentację ogólnopolskiej oferty turystycznej
i zachęcenie rodaków do korzystania
z atrakcji i usług turystycznych na te-
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renie całego kraju, również poza głównymi okresami urlopowymi. Kampania
z edycji na edycję cieszy się coraz więk-

szym zainteresowaniem, znacząco przyczyniając się również do popularyzacji
miejsc jeszcze nieodkrytych. Mając na
uwadze zmieniające się trendy, oprócz
tradycyjnych form promocji, wykorzystujemy również nowoczesne narzędzia,
jak np. influencer marketing. Ta metoda
jest niezwykle autentyczna, a co za tym
idzie bardzo efektywna.
Dbamy o bezpieczeństwo
turystów
Jednym z najważniejszych wyzwań
w obszarze legislacji było sprawne wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy PE i Rady
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Polska
dokonała tego jako jedno z pierwszych
państw członkowskich. Przepisy, które
weszły w życie 1 lipca 2018 r., w powiązaniu z wprowadzonym przez nas dwa
lata wcześniej Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (TFG), znacząco
zwiększają poziom ochrony klientów
biur podróży oraz przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie powiązanych
usług turystycznych, przyczyniając się
do rozwoju całej branży.

Polskie Marki Turystyczne
Chcemy, żeby polska oferta turystyczna
była kompleksowa. Liczymy, że nasze
działania zaowocują profesjonalizacją
zarządzania turystyką na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Właśnie dlatego zainicjowaliśmy projekt „Polskie
Marki Turystyczne”.
Celem jest stworzenie sieci profesjonalnych organizacji zarządzających destynacjami turystycznymi na poziomie lokalnym i subregionalnym, które wraz
z ROT-ami oraz Polską Organizacją Tury-

styczną tworzyłyby system organizacji turystycznych w Polsce. Uczestnicy projektu
zostaną objęci wsparciem ekspercko-doradczym, a także pomocą w prowadzonych
działaniach promocyjno-marketingowych.
Ma się to przełożyć na wzrost rozpoznawalności polskich destynacji w kraju i za
granicą oraz wydłużenie pobytów.
Rosnąca liczba turystów, coraz częściej podróżujący rodacy, dobra sytuacja
całej branży czy też prestiżowe nagrody
stanowią dla nas ważny miernik zrealizowanych działań i jednocześnie cenną
motywację do podejmowania dalszych
wysiłków na rzecz zrównoważonego
rozwoju polskiej turystyki.
n WITOLD BAŃKA,
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI
Źródło: dokument „4 lata w MSiT”, www.gov.pl/sport
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Najpopularniejsze sporty
w rządowym programie
„KLUB”
1840 klubów – piłka nożna
385 klubów – piłka siatkowa
210 klubów – tenis stołowy
199 klubów – lekkoatletyka
158 klubów – karate
147 klubów – pływanie
145 klubów – koszykówka
130 klubów – piłka ręczna
106 klubów – szachy
84 kluby – tenis

Liczba klubów
sportowych
zakwalifikowanych
do rządowego
programu „KLUB”
w latach 2016–2019
2151 klubów – 2016 rok
3352 kluby – 2017 rok
3616 klubów – 2018 rok
3732 kluby – 2019 rok

Wybrane inwestycje
dofinansowane
w latach 2016–2019
–A
 kademia Piłkarska Legii – budowa Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym
w Książenicach
–A
 WF Katowice – budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową
–C
 OS OPO w Zakopanem – przebudowa skoczni K-85,
K-65, K-30, K-15, budowa skoczni K-23 z infrastrukturą
towarzyszącą
–B
 ytom – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
hali lodowiska
– J agiellonia Białystok – budowa zespołu boisk treningowych z zapleczem socjalnym i mieszkalnym
–C
 racovia – budowa piłkarskiego centrum treningowo-badawczego Polski Południowej dla Szkoły Mistrzostwa
Sportowego oraz klubu Cracovia
–M
 ielec – budowa hali sportowej
– S anok – budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie
MOSiR
–N
 owy Targ – budowa centrum narciarstwa biegowego
Gorce-Klikuszowa
–G
 orzów Wielkopolski – budowa hali sportowo-widowiskowej przy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym
„Słowianka”
–W
 odzisław Śląski – budowa strzelnicy sportowej na potrzeby Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego
Młodzieży
–T
 omaszów Mazowiecki – budowa Areny Lodowej
z torem do łyżwiarstwa szybkiego

Rozwój infrastruktury sportowej
Około 2,3 mld zł – tyle MSiT przeznaczyło na rozwój infrastruktury sportowej w ciągu 4 lat. Kwota pozwoliła na inwestycję
w budowę, przebudowę lub remont ponad 6000 obiektów sportowych w całej Polsce, m.in.:
– 2950 Otwartych Stref Aktwności
– 65 krytych pływalni
– 208 hal sportowych (przyszkolnych oraz miejskich)
– 330 przyszkolnych sal gimnastycznych
– 117 stadionów lekkoatletycznych
– 401 innych obiektów lekkoatletycznych
– 384 boiska piłkarskie
Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim
– 749 boisk wielofunkcyjnych
Fot. Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki
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Gala 10 maja 2019 r. uświetniła dwudziestą rocznicę powstania Polskiego
Komitetu Paraolimpijskiego. Na uroczystości w Warszawie wręczone zostały nagrody dla najbardziej zasłużonych sportowców, trenerów, działaczy i partnerów
komitetu, a także uhonorowano finalistów plebiscytu Polskiego Związku Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start”.
Uroczystość zaszczycili obecnością pre-

Gala Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
zydent RP Andrzej Duda z małżonką
Agatą Kornhauser-Duda.
Zebranie założycielskie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego odbyło się 16 września 1998 r., a pierwszy Walny Zjazd członków 10 października 1998 r. Natomiast
14 maja 1999 r. Polski Komitet Paraolimpijski został przyjęty w struktury Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.
‒ Ostatnie ponad 20 lat to przede
wszystkim praca nad propagowaniem
sportu paraolimpijskiego w naszym kraju, promowaniem sportu jako świetnego sposobu rehabilitacji i powrotu do
sprawności, ale także sposobu na życie
dla wielu zawodników, którzy stawiają
na wyczyn. Historia stworzenia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego pokazuje,
jak wiele można, jeżeli się chce oraz jak
wiele można, jeżeli się jest twardym. A na
tym właśnie polega sport osób z niepełnosprawnościami. Trzeba być twardym!
– powiedział prezydent Andrzej Duda.
Prezydent RP skierował do sportowców niepełnosprawnych wiele ciepłych
i inspirujących słów.
‒ Spełniacie Państwo ważną rolę. Nie
tylko przynosicie Państwo Rzeczypospolitej Polskiej medale, sławę wspaniałymi, sportowymi występami, ale przede
wszystkim są Państwo przykładem dla
ludzi, którzy bardzo często złamani, rozżaleni wobec życia i losu, nie wychodzą
z domu. Państwo pokazują, że można,
a to jest niezwykle propaństwowa rola,
jaką Państwo swoją działalnością realizu-
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Fot. Bartłomiej Zborowski/Polski Komitet Paraolimpijski

jecie. To działalność, za którą w imieniu
własnym i całej Rzeczypospolitej Polskiej
składam głębokie wyrazy podziękowania i szacunku. Dziękuję sportowcom,
a także wszystkim tym, którzy uczestniczą
w organizacji sportu dla osób z niepełnosprawności. Życzę następnych sukcesów,
setek medali i żebyście Państwo mogli
wielokrotnie słuchać Mazurka Dąbrowskiego ‒ dodał prezydent.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył
odznaczenia państwowe założycielom
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski otrzymał Zenon Jaszczur, a Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska ‒ Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Twórcami Komitetu były trzy organizacje: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” (kierowany przez
śp. Witolda Dłużniaka), Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni razem”
(zarządzane przez Zenona Jaszczura) oraz
Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów
(działająca pod kierownictwem Grażyny Andrzejewskiej-Sroczyńskiej). Oliwia
Jabłońska otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, natomiast brązowy ‒ Kamil Rząsa.
Odznakami „Za zasługi dla sportu”
przyznanymi przez ministra sportu i turystyki Witolda Bańkę uhonorowani
zostali: Krzysztof Głombowicz, Krystyna Grabowska, Jerzy Jankowski, Jerzy
Lamparski, Jerzy Linka, Piotr Łożyński,

Jerzy Mysłakowski, Henryk Pięta, Aleksander Popławski i Danuta Tarnawska.
Do życzeń i gratulacji dołączył także
pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz
i przekazał prezesowi Łukaszowi Szelidze
odznakę Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Primus in Agendo”
(Pierwszy w działaniu).
‒ 20 lat Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w strukturach międzynarodowych to wspaniały jubileusz naznaczony
wieloma sukcesami sportowymi. Aktualnie Polska w letniej medalowej klasyfikacji
wszech czasów zajmuje dziewiąte miejsce,
co jest powodem do dumy i wyzwaniem,
by tę pozycję utrzymać. W ostatnich latach sytuacja ruchu paraolimpijskiego
ulega ciągłej poprawie. Poza rekordowymi
nakładami na aktywność sportową osób
z niepełnosprawnościami z instytucji rządowych – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych – Polski Komitet Paraolimpijski nawiązał współpracę
z wieloma partnerami i sponsorami ‒ powiedział prezes Łukasz Szeliga,
Na Galę Paraolimpijską zaproszeni
zostali wszyscy medaliści ‒ od igrzysk
paraolimpijskich w Sydney w 2000 r. Ponad 80 spośród 133 żyjących paraolimpijczyków pojawiło się na uroczystości.
Najbardziej zasłużeni zawodnicy decyzją
zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpij-
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skiego zostali uhonorowani nagrodami
dwudziestolecia. Otrzymali je Justyna Kozdryk (podnoszenie ciężarów),
Maciej Lepiato (lekkoatletyka), Joanna
Mendak (pływanie), Milena Olszewska (łucznictwo), Natalia Partyka (tenis
stołowy), Dariusz Pender (szermierka),
Katarzyna Rogowiec (narciarstwo biegowe), Igor Sikorski (narciarstwo alpejskie), Jakub Tokarz (kajakarstwo) oraz
Rafał Wilk (kolarstwo).
Za najwybitniejszego trenera 20-lecia
uznany został trener lekkoatletyki Wojciech Kikowski, a za najwybitniejszą
trenerkę ‒ Elżbieta Madejska, trenerka
tenisa stołowego.
Przyznano także nagrodę w kategorii organizacja sportowa 20-lecia, którą
dostał Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”. Za najlepszą imprezę 20-lecia uznano zawody Pucharu
Świata „Szabla Kilińskiego” organizowane przez IKS AWF Warszawa.

Zarząd Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego przyznał także nagrody
w kategorii Mecenas Sportu – otrzymały
je Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Za Patrona Medialnego dwudziestolecia uznano antenę TVP Sport, zaś statuetkę Przyjaciela
Sportu Paraolimpijskiego odebrał redaktor Włodzimierz Szaranowicz.
Nagrodę specjalną ufundowaną przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych „Złotego tulipana”
‒ w uznaniu za wyniki sportowe oraz
działalność na rzecz innych osób z niepełnosprawnościami ‒ otrzymał z rąk
prezes PFRON Marleny Maląg szermierz
Grzegorz Pluta.
Zarząd komitetu uhonorował także
osoby pracujące na rzecz ruchu paraolimpijskiego w naszym kraju, przyznając im
Medale Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Pośmiertnie otrzymali je śp. Lon-

Trzy razy zagrano
Mazurka Dąbrowskiego w Dubaju
Trzy razy reprezentanci
Polski stanęli na najwyższym stopniu podium Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Dubaju.
Plonem startu 42-osobowej
ekipy było ponadto pięć
srebrnych i siedem brązowych medali. Dało to Polsce
11. miejsce w tabeli medalowej imprezy, w której
Fot. Bartłomiej Zborowski/Polski Komitet Paraolimpijski
startowało ponad 1400
sportowców ze 122 krajów.
Najwięcej medali wywalczyli Chińczycy (25 złotych, 23 srebrne, 11 brązowych).
Druga była Brazylia (14, 9, 16), a trzecia Wielka Brytania (13, 9, 6).
Na podium stanęli reprezentanci 63 krajów. Z krajów europejskich więcej medali od Polski zdobyły tylko W. Brytania, Ukraina, Rosja i Niemcy. W 172 konkurencjach ustanowiono 50 rekordów świata, cztery z nich były dziełem biało-czerwonych. Kłopoty zdrowotne stanęły na przeszkodzie startowi w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich mistrzowi igrzysk paraolimpijskich w skoku wzwyż z Londynu i Rio de Janeiro Maciejowi Lepiato.

gin Komołowski, śp. Witold Dłużniak,
śp. Adam Borczuch. Podczas gali zostały
one wręczone Jerzemu Bocheńskiemu,
Zygmuntowi Kaweckiemu, Agnieszce
Łęgowskiej, Maciejowi Skupniewskiemu i Janowi Włostowskiemu.
Gala była także okazją do wręczenia
nagród Plebiscytu PZSN Start „Sportowiec
2018 roku”. Po raz pierwszy w historii statuetkę im. sir Ludwiga Guttmanna autorstwa Andrzeja Renesa odebrała zwyciężczyni plebiscytu Natalia Partyka.
Pamiątkowy ryngraf w dowód zaangażowania i wytrwałości na rzecz aktywizacji sportowej i społecznej otrzymali
od prezes PFRON Marleny Maląg ‒ szef
PKPar Łukasz Szeliga oraz Zespół Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
Nagrodę w postaci okolicznościowej
statuetki dla prezesa Łukasza Szeligi,
w podziękowaniu wraz z gratulacjami,
przekazał prezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

Dorobek medalowy:
Złote – Barbara Bieganowska
(MGOKSiR Korfantów, 1500 m, T20), Lucyna Kornobys (Start Wrocław, pchnięcie
kulą, F33), Karolina Kucharczyk (Kadet
Rawicz, skok w dal, T20)
Srebrne – Jagoda Kibil (Start Radom,
200 m, T35), Piotr Kosewicz (Start Wrocław, rzut dyskiem, F52), Faustyna Kotłowska (Start Gorzów Wlkp., pchnięcie kulą,
F64), Lech Stoltman (Start Gorzów Wlkp.,
pchnięcie kulą, F55), Renata Śliwińska
(Start Gorzów Wlkp., pchnięcie kulą, F40)
Brązowe – Robert Jachimowicz (Start
Koszalin, rzut dyskiem, F52), Lucyna
Kornobys (Start Wrocław, rzut szczepem,
F34), Aleksander Kossakowski i przewodnik Krzysztof Wasilewski (Start Radom,
1500 m, T11), Faustyna Kotłowska (Start
Gorzów Wlkp., rzut dyskiem, F64), Daniel Pek (Olimpijczyk Skorzewo, 1500 m,
T20), Marta Piotrowska (Start Wrocław,
skok w dal, T37), Maciej Sochal (Start Koszalin, rzut maczugą, F32)
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Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
To były dla Polaków rekordowe Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Abu
Zabi i Dubaju, polscy sportowcy zdobyli 69 medali, w tym 30 złotych, 21 srebrnych i 18 brązowych. To o trzy krążki więcej niż w
poprzednich w igrzyskach sportowców z niepełnosprawnością intelektualną w Los Angeles w 2015 r.
– Dumna, szczęśliwa? Pewnie, że tak. Jestem po prostu niesamowicie pozytywnie wzruszona. Zawsze mamy jakieś oczekiwania
wobec siebie i innych, ale tyle medali? Każdemu z nas życzę tyle pogody ducha, woli walki, siły, ile mają nasi zawodnicy. Bardzo
dziękuję też wszystkim, którzy nam pomagają. Olimpiady Specjalne, te sukcesy, szczęście – nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc
dobrych ludzi. Dziękuję wam – powiedziała prezes Olimpiad Specjalnych Polska Anna Lewandowska.
W igrzyskach startowało 64 Polaków, którzy rywalizowali we wszystkich 17 dyscyplinach sportowych. Niektórzy stanęli na
podium kilka razy.

Puchar Świata
w szermierce na wózkach
w Sharjah
Złoto, srebro i dwa brązowe medale – to bilans startów naszych reprezentantów w zawodach
szermierczych rozgrywanych w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich. Fantastycznie spisali się
szabliści: po złoto sięgnął Grzegorz Pluta (Szermierka Wołomin), na najniższym stopniu podium stanęli Adrian Castro i Patrycja Haręza
(oboje IKS AWF Warszawa).
Szpadziści: Michał Nalewajek, Kamil Rząsa,
Norbert Całka i Dariusz Pender (wszyscy IKS
AWF Warszawa) wrócili do kraju ze srebrnymi
krążkami.

Maciej Lepiato
jednym z najlepszych
sportowców
dwudziestolecia
10 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się
Gala Paraolimpijska dla uczenia okrągłej rocznicy działalności Polskiego
Komitetu Paraolimpijskiego. Do sali
konferencyjnej Air Hotel Okęcie zaproszono ponad 300 osób: wszystkich medalistów Igrzysk Paraolimpijskich od
Sydney (2000) do Rio (2016), zasłużonych działaczy i trenerów, a także znanych polityków i samorządowców. Specjalnymi gośćmi gali byli prezydent RP
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Niepełnosprawny Sportowiec 2018
w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego”
Tytuł Niepełnosprawnego Sportowca 2018 w 84. plebiscycie „Przeglądu
Sportowego” otrzymał Igor Sikorski (Start Bielsko-Biała), brązowy medalista 12. Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pjongczangu. Wśród nominowanych byli także lekkoatleci Lucyna Kornobys (Start Wrocław) i Michał
Kotkowski (Start Poznań).
W roku olimpijskim Igor Sikorski był jedynym paraolimpijczykiem, który
sięgnął po medal podczas igrzysk, dlatego można się było takiej decyzji spodziewać. Brąz zdobyty w slalomie gigancie był dodatkowo „na wagę złota”
– był bowiem pierwszym medalem w narciarstwie alpejskim od 30 lat, po
drugie pierwszym od igrzysk w Vancouver, ponieważ w Soczi Polakom nie
udało się stanąć na podium.
n INFORMACJE PRZYGOTOWAŁ JERZY JAKOBSCHE

Fot. Bartłomiej Zborowski/Polski Komitet Paraolimpijski

Andrzej Duda
z małżonką,
a także minister sportu i turystyki Witold
Bańka, prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, prezes PFRON Marlena Maląg
oraz chluba polskiego dziennikarstwa
sportowego Włodzimierz Szaranowicz.
Specjalna komisja wybrała najlepszych sportowców dwudziestolecia

Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
i w dziedzinie lekkoatletyki został nim
Maciej Lepiato, złoty medalista Igrzysk
Paraolimpijskich w Londynie i Rio de
Janeiro w skoku wzwyż, rekordzista świata. Dodatkowym atutem Macieja Lepiato
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jest to, że od mistrzostw świata w roku
2011 odnosi same zwycięstwa. Skoczek
wzwyż z Gorzowa Wielkopolskiego odnosi także sukcesy, rywalizując z zawodnikami pełnosprawnymi – w roku 2018
wywalczył brązowy medal na mistrzostwach Polski.
– Sobotni wieczór 8 września
2012 r. zapamiętam do końca życia
– wspomina Maciej Lepiato. – Na
stadionie olimpijskim w Londynie
80 tys. sympatyków lekkiej atletyki
gorąco wita uczestników finałowego konkursu skoku wzwyż mężczyzn. Każdą wysokość pokonuję
w pierwszej próbie i wynikiem 2,08 m
zdobywam złoty medal. Niesiony dopingiem tej wspaniałej widowni postanowiłem pobić rekord świata, który
wynosił 2,11 metra. Pierwsza próba
na 2,12 m była nieudana. Publiczność
klaszcze, rytmicznie zachęcając mnie
do dalszej walki, druga próba jest udana – ustanawiam nowy rekord świata.
Kłaniam się kibicom w pas, a ci nagradzają mnie gorącymi oklaskami.
Tego dnia reprezentant Polski Maciej
Lepiato był ich bohaterem.
Cztery lata po igrzyskach w Londynie
odbyła się paraolimpiada w Rio de Janeiro,
gdzie Maciej Lepiato mimo kontuzji znów
zdobył złoty medal i znów pobił rekord
świata. Ten złoty medal dedykował rodzinie – żonie Dominice i synkowi Filipowi,
z którymi mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Ze sportem wiąże swoje dalsze
życie. Ukończył studia na AWF w Gorzowie Wielkopolskim, został także trenerem lekkoatletyki. Na szkolenie następców przyjdzie jeszcze czas. Jak sam mówi,
do zdobycia jest jeszcze sporo medali. Za
rok na igrzyskach w Tokio będzie walczył
o trzeci złoty medal paraolimpijski.
Bohaterem majowej gali w Warszawie, obok Macieja Lepiato, był wielce
zasłużony dla polskiego i międzynarodowego ruchu paraolimpijskiego działacz
dr Zenon Jaszczur, którego prezydent

Maciej Lepiato podczas udanej próby ustanowienia rekordu świata
Fot. Bartłomiej Zborowski/Polski Komitet Paraolimpijski

Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Założyciela Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i Stowarzyszenia „Sprawni
Razem”, który na pięciu igrzyskach paraolimpijskich był w ścisłym kierownictwie
reprezentacji Polski, pytamy, które z paraolimpiad wspomina najczęściej?
– Debiutowałem na zimowych
igrzyskach w Nagano (1998) – mówi
dr Zenon Jaszczur – i warto przypomnieć, że w tej japońskiej stacji
sportów zimowych zrodziła się idea
powstania Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Wielką niespodziankę
sprawiła mi uczennica szkoły gastronomicznej z Iwonicza Zdroju Danuta
Poznańska, która wywalczyła dwa
brązowe medale w biegach narciarskich. A warto dodać, że były to jedyne medale dla Polski na igrzyskach
olimpijskich i paraolimppijskich.
Dwa lata po Nagano były letnie
igrzyska paraolimpijskie w Sydney,
zdaniem wielu obserwatorów najlepsze
w historii. Wielki sukces odniosła niezbyt liczna reprezentacja Polski, która
w ogólnej klasyfikacji medalowej zajęła
wysokie ósme miejsce – za nami znalazły się tak wówczas bogate kraje, jak
Japonia, Niemcy, Afryka Południowa.
A warto przypomnieć, że startowali najlepsi z najlepszych, zawodnicy
z kwalifikacji i rankingów światowych.

Pobite zostały wszystkie rekordy: startujących państw (123), uczestnictwa
zawodniczek i zawodników, trenerów
i wolontariuszy. Wszystkie rekordy
świata pobite zostały w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych
– lekkiej atletyce i pływaniu. Bardzo
duże zainteresowanie igrzyskami wykazali Australijczycy – podczas porannych
eliminacji lekkoatletów na stadionie
olimpijskim zaprojektowanym przez
polskiego architekta Edmunda Obiałę
zebrało się nawet 50 tysięcy widzów.
Wśród głównych bohaterów igrzysk
nie zabrakło także reprezentantów
Polski. Marta Makowska (wówczas
Wyrzykowska) to zdobywczyni 4 złotych medali w szermierce na wózkach
(wszystkich medali, jakie były w Sydney
do zdobycia). Wyczyn zawodniczki IKS
AWF Warszawa będzie bardzo trudny
do pobicia. Dla mnie bohaterką nie tylko reprezentacji Polski była Małgorzata Klemmann, która zdobyła złoty medal w biegu na 100 m i wygrała z wielką
gwiazdą australijskiej lekkoatletyki Lisą
Lorens. Wysoko również należy ocenić
brązowy medal koszykarzy. Jak trudno
było w Sydney zdobyć medal w grach
zespołowych? Warto przypomnieć, że
nasi siatkarze, mistrzowie świata, zajęli
dopiero piąte miejsce.
n WITOLD KUBICKI
Rozmowy zostały przeprowadzone
podczas Gali Paraolimpijskiej
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Olimpiady
Specjalne
w sezonie 2019

Regaty integracyjne na Krecie

Abu Dhabi – Poznań – Kreta.
Zwieńczona sukcesami
droga zawodników
z niepełnosprawnością intelektualną

Rok 2019 okazał się dla kajakarstwa
Olimpiad Specjalnych bardzo znaczący. Już w marcu ponad 50 kajakarzy
z 10 krajów spotkało się na pięknie
przygotowanym akwenie w Abu Dhabi,
na Światowych Letnich Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych. Z Polski wystartowało dwoje kajakarzy reprezentujących kluby w Zielonej Górze
(Kornel Konieczek) i Chojnicach (Patrycja Kobierowska). Dorobek tej małej, lecz silnej ekipy to 3 złote, 1 brązowy
i 2 srebrne medale.
Podkreślić należy, że dla organizatorów było to duże wyzwanie – do tej pory
na tym akwenie nie były organizowane
żadne regaty kajakowe. Jednak profesjonale przygotowanie i zaangażowanie
komisji sędziowskiej, w składzie której
miałam zaszczyt pracować jako delegat
techniczny, przyczyniło się do sprawnego przeprowadzenie regat mimo niesprzyjających warunków pogodowych.

50-letniej historii Olimpiad Specjalnych
zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną mieli szansę zaprezentować
swoje umiejętności na regatach tak
wysokiej rangi. 17 zawodników z Polski
i Niemiec wystartowało w dwóch wyści-

Puchar Świata
w Poznaniu
Podczas regat Pucharu Świata w Poznaniu miało miejsce historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy w ponad
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Pokaz Olimpiad Specjalnych w Poznaniu

gach pokazowych na dystansie 200 m,
na kajakach turystycznych i wyczynowych. Na szczególną uwagę zasługuje
wsparcie uzyskane od olimpijczyków:
Izabela Dylewska zapewniła kajaki do
pokazu, a Sebastian Brendel zakupił

Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi
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Strategia włączenia
Podsumowując rok 2109, trzeba podkreślić realizację strategii włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.
W kajakarstwie Olimpiad Specjalnych
udało się zbudować bardzo dobrą współpracę miedzy poszczególnymi programami oraz zrealizować zaplanowane
Ekipa polska podczas pokazu w Poznaniu

kajak dla jednego z niemieckich zawodników. To prawdziwa siła sportu
we wszelkich jego aspektach, także w pokonywaniu barier.
Nadmienić należy, że to wydarzenie było szeroko opisywane w mediach
zarówno Olimpiad Specjalnych, jak
i International Canoe Federation. Polska
pioniersko pokazała, jak realizować idee
włączenia.
Chania, Kreta
– regaty integracyjne
Od 1 do 4 listopada 2019 r. odbywały się
na Krecie regaty integracyjne. Podczas
narodowych regat greckich wystartowali
także zawodnicy Olimpiad Specjalnych
z Finlandii, Litwy, Niemiec. Regaty zorganizowano na pięknym górskim jeziorze Kouronas, a wyścigi zawodników
greckich rozgrywane były na zmianę

Kornel Konieczek po zdobyciu medalu (Abu Dhabi)

z wyścigami zawodników Olimpiad
Specjalnych. Wspaniałe wspólne otwarcie i zakończenie regat były okazją do
zintegrowania się zawodników, trenerów
oraz do wymiany doświadczeń. Uczestnicząc jako doradca w tych regatach, miałam okazję obserwować ogromną radość
zawodników i dumę opiekunów oraz
rodziców.

działania. Kolejny krok to wymarzona
realizacja programu unijnego. W tych
działaniach Polska, jako prekursor kajakarstwa w Olimpiadach Specjalnych,
jest niezmiennie pionierem działań rozwojowych i za to zrozumienie składam
podziękowanie Polskiemu Związkowi
Kajakowemu.
n RÓŻA BANASIK-ZARAŃSKA
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Jak aplikować o dotacje
W dziale Prosto z Ministerstwa Sportu zostały zaprezentowane programy kierowane przez ministerstwo do
związków sportowych i organizacji zajmujących się sportem powszechnym.
Programów jest sporo, czy jednak uzyskanie dofinansowania na konkretne
zadanie jest takie proste? I tak, i nie.
W artykule przedstawiamy kilka
praktycznych wskazówek dla ubiegających się o dotacje na działalność w obszarze sportu powszechnego.
1. Dogłębne poznanie
Po ogłoszeniu konkursu należy dokładnie zapoznać się z jego wytycznymi, aby
ocenić, czy nasze zadanie ma szansę zakwalifikować się do programu, czy np.
mieści się w ramach upowszechniania
sportu w różnych grupach społecznych
i środowiskowych, w rodzinie, w środowisku wiejskim…
Jakie organizacje mogą ubiegać się
o przyznanie dofinansowania, np. „podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne
i wojewódzkie) struktury organizacyjne, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje”. Czy znajdujemy się
w tej grupie?
2. Świeże spojrzenie
Zawsze należy dokładnie przeczytać
wszystkie wytyczne, nawet jeśli aplikuje się do danego programu od wielu lat.
Nie wolno popadać w rutynę. Ministerstwo może przecież zaostrzyć kryteria
wyboru, zmienić interpretację zapisów
albo prosić o dodatkowe informacje…
3. Wymowa liczb
Liczby mają większą wagę niż część opisowa. Dlatego wszelkiego typu preliminarze należy tak zaplanować, aby były
zgodne z wytycznymi, ewentualnie zo-
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stawiając dopuszczalny margines błędu.
Na przykład jakim udziałem środków
własnych (lub środków finansowych
pochodzących z innych źródeł) trzeba
się wykazać w zadaniu (w zależności od
rodzaju zadania czy organizacji ubiegającej się o dotację). Jaki procent wysokości kosztów bezpośrednich mogą
stanowić koszty pośrednie?
W ofercie należy przedstawić
wszystkie informacje, które wskazują
na celowość i zasadność umieszczenia
środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego.
4. Opis zadania
W części opisowej należy odpowiedzieć
na pytanie: jakie są główne cele naszego
zadania, czy spełniają założenia programu, trzeba też podkreślić charakter
niekomercyjny zadania (nie można
zakładać osiągnięcia dochodu), udział
wolontariuszy…
Dobra rada: nie rozpisywać się, informacje podawać zwięźle, precyzyjnie
– osoba oceniająca ma zwykle do przeczytania mnóstwo wniosków...
5. Wersja elektroniczna
Jeśli zadanie trzeba złożyć w wersji
elektronicznej (w programie AMODIT), należy dokładnie zapoznać się ze
wszystkimi elementami programu komputerowego, bo może zostały tam ujęte
jakieś wytyczne i potrzeby, których nie
ma w opisie zadania. Program komputerowy ma wpisaną „samokontrolę”, ale
sprowadza się to do sprawdzania, czy
wszystkie pola zostały wypełnione. Poprawność ich wypełnienia ocenia osoba
opiniująca zadanie.
6. Wymogi formalne
Należy zwrócić szczególną uwagę na
zasady przyznawania dotacji, terminy

i tryb składania wniosków, wymagane załączniki – dokumenty podpisane
przez uprawnione osoby, np. wydruk
komputerowy lub aktualny wyciąg
z KRS (lub innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy), kopia statutu,
kopie sprawozdania merytorycznego
i finansowego z poprzedniego roku.
Wszystkie dokumenty muszą być
opatrzone podpisami upoważnionych
osób, z potwierdzeniem zgodności
z oryginałem.
7. Złożenie wniosku
Ofertę z wymaganymi załącznikami,
sporządzoną wyłącznie na formularzach dołączonych do ogłoszonego
programu, należy przesłać w odpowiednim terminie drogą elektroniczną (w systemie AMODIT – jeśli taka
forma jest wymagana), a wersję papierową – wydrukowaną, podpisaną,
opieczętowaną wysłać za pośrednictwem kuriera, poczty lub zanieść osobiście do siedziby MS. Decyduje data
stempla pocztowego.
8. Nauka na błędach
Jeśli się jednak nie uda zakwalifikować
do programu, dobrze jest zadzwonić do
odpowiedniego departamentu w ministerstwie i dowiedzieć się, dlaczego
wniosek nie został przyjęty, aby w przyszłości nie popełniać takiego samego
błędu (błędów).
Mamy nadzieję, że te kilka wskazówek okażą się przydatne, a nasi czytelnicy z powodzeniem będą aplikować o dotacje, czego im z całego serca
życzymy, żeby sport powszechny mógł
się dalej rozwijać.
n ELŻBIETA JAWORSKA

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Witold Bańka szefem WADA
Obradująca w Katowicach Rada Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) przez aklamację zatwierdziła
7 listopada 2019 r. wybór ministra sportu i turystyki Witolda
Bańki na szefa tej organizacji, mającej siedzibę w kanadyjskim
Montrealu. Kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. Witold
Bańka zastąpił Brytyjczyka Craiga Reedie’ego, który stał na
czele WADA od 2014 r. Kadencja trwa trzy lata, ale zwyczajowo
jest przedłużana o kolejne trzy.
– Jest mi miło, że stało się to tutaj, w Katowicach, w moich
rodzinnych stronach. Pokora i praca – te wartości zawsze kierowały mną w roli ministra sportu i turystyki w Polsce i obiecuję,
że będą mną kierowały także w funkcji następnego prezydenta
WADA – powiedział Witold Bańka. – Mamy te same cele w naszych duszach, umysłach i sercach – wyczyścić sport, stworzyć
sprawiedliwe środowisko dla czystych sportowców, zapewnić
silny system antydopingowy. Obiecuję, że zawsze będę próbował zbliżać do siebie wszystkich udziałowców, będę otwarty na
dyskusje. Jestem przekonany, że wspólnie możemy usprawnić
WADA i stworzyć lepszy sportowy świat.
W Katowicach zatwierdzona została decyzja podjęta
14 maja 2019 r. w Montrealu, kiedy zgodnie z zasadą rotacji
przedstawiciele rządów w Radzie Fundacji WADA wybrali
Witolda Bańkę. Kontrkandydatem był wówczas pochodzący
z Dominikany Marcos Diaz. W Radzie Fundacji, oprócz szefa
WADA i jego zastępcy, zasiada 18 przedstawicieli ruchu olimpijskiego oraz rządów krajów (5 reprezentantów ma Europa,
po 4 Azja i kontynent amerykański, 3 Afryka i 2 Oceania).
Zastępcą Witolda Bańki będzie dwukrotna złota medalistka
olimpijska w short tracku, 43-letnia Chinka Yang Yang, która
w przeszłości wchodziła w skład Komisji Zawodniczej WADA.
W lutym 2019 r. Rada Europy zdecydowała, że to właśnie
mający za sobą lekkoatletyczną przeszłość polski minister
sportu i turystyki będzie kandydatem Starego Kontynentu.
Działający od maja 2017 r. w Komitecie Wykonawczym WADA
Witold Bańka w głosowaniu pokonał wiceprzewodniczącą
WADA Norweżkę Lindę Hofstad Helleland oraz belgijskiego
polityka Philippe’a Muytersa.
Od 4 do 7 listopada 2019 r. Katowice gościły uczestników
Światowej Konferencji Antydopingowej WADA 2019. WADA
zastała założona w listopadzie 1999 r. jako niezależna fundacja
pod przewodnictwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, której celem jest przeciwstawianie się niedozwolonemu
wspomaganiu w sporcie poprzez opracowywanie i ustalanie
przepisów oraz procedur antydopingowych. WADA ustala także listę zakazanych substancji. To właśnie ona wydaje akredy-

Fot. Uta Kühn
tacje narodowych laboratoriom antydopingowym. WADA ma
możliwość nakładania sankcji, łącznie z wykluczeniem z dużych imprez międzynarodowych sportowców kraju, który nie
przestrzega reguł antydopingowych.
Witold Bańka będzie się starał stworzyć fundusz solidarnościowy służący pomocą słabszym finansowo państwom
w prowadzeniu polityki antydopingowej. Jego zdaniem to absurdalny fakt, że organizacja walcząca z dopingiem ma budżet
sięgający 40 mln USD. Pomoże mu w tym m.in. wsparcie
ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jego
przewodniczący Thomas Bach poinformował uczestników Światowej Konferencji Antydopingowej w Katowicach,
że MKOl przed sześciu laty zobowiązał się przekazać WADA
10 mln USD i spełnił to zobowiązanie. Zapowiedział, że obecnie na konto WADA wpłynie identyczna kwota.
– Zwiększyliśmy również finansowanie WADA razem z rządami krajów, zatwierdziliśmy zwiększenie naszego połączonego wkładu o 47% z około 30 mln USD przed dwoma laty do
44 mln w 2022 r. – powiedział w Katowicach sternik światowego ruchu olimpijskiego.
Zdaniem uczestników konferencji kluczem do skutecznej
akcji przeciwko nieuczciwości w sporcie jest przede wszystkim uchwalenie odpowiednich przepisów przez rządy krajów,
położenie nacisku na jeszcze lepsze technologicznie testy oraz
zwiększenie budżetu WADA.
Szef polskiej agencji antydopingowej POLADA Michał
Rynkowski uważa, że istotną decyzją kongresu jest zatwierdzenie nowej wersji kodeksu antydopingowego, którego przepisy
wejdą w życie 1 stycznia 2021 r., jak również zaktualizowanie
międzynarodowych standardów.
W Katowicach sformułowano zasadę niezależności operacyjnej narodowych agencji antydopingowych i międzynarodowych federacji sportowych. Kodeks stworzył bardziej elastyczne podejście do nakładania kar, zwłaszcza w przypadku
używek rekreacyjnych.
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Pomnik Feliksa Stamma

100. rocznica
powstania PKOl

Feliks „Papa” Stamm był najwybitniejszym
trenerem polskiego boksu. W karierze stoczył
13 zawodowych i 30 pokazowych walk. Największe jednak sukcesy odniósł na polu trenerskim. Od 1936 r. był samodzielnym szkoleniowcem polskiej reprezentacji bokserskiej.
Jako trener 7 razy uczestniczył w igrzyskach
olimpijskich (1936–1968). 14 razy prowadził
biało-czerwonych w mistrzostwach Europy.
Był wychowawcą takich znakomitości, jak
Aleksy Antkiewicz, Zygmunt Chychła, Jerzy Kulej, Józef Grudzień, Leszek Drogosz,
Marian Kasprzyk, Zbigniew Pietrzykowski,
Fot. Jerzy Jakobsche
Jan Szczepański czy Bogdan Węgrzyniak.
Pomnik legendarnego trenera Feliksa Stamma stanął przed kultową, stołeczną Halą Gwardii, w której w 1953 r. jego podopieczni zdobyli w mistrzostwach Starego Kontynentu 5 złotych, 2 srebrne i 2 brązowe medale.

16 maja 2019 r. Poczta Polska wprowadziła
do obiegu znaczek pocztowy „100. rocznica
powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego”. Autor projektu,
Jerzy Pietras przedstawił na nim siedzibę
organizacji oraz fragment zdjęcia z biegu
zawodniczek na stadionie lekkoatletycznym,
z Ireną Szewińską na pierwszym planie.
Znaczek o nominale 4,10 zł wydrukowano w nakładzie 180 tys. sztuk. Poczta Polska wydala także kopertę „Pierwszego Dnia
Obiegu” w limitowanej wersji, przedstawiającą pierwszą polską złotą medalistkę olimpijską, triumfatorkę rzutu dyskiem w igrzyskach
olimpijskich w Amsterdamie w 1928 r.

II Igrzyska Europejskie przeszły do historii
Stolica Białorusi Mińsk była organizatorem II Igrzysk Europejskich. Za cztery lata gospodarzem tej niezwykle prestiżowej
imprezy będzie Kraków. Pierwsze igrzyska odbyły się w 2015 r. w stolicy Azerbejdżanu Baku.
Biało-czerwoni zdobyli 14 medali – 3 złote, srebrny i 10 brązowych, co dało im 22. miejsce w klasyfikacji państw. Klasą
dla siebie byli sportowcy Rosji, którym przypadło 109 medali (44, 23, 42), druga była Białoruś – 69 (24, 16, 29), a trzecia Ukraina
– 51 (16, 17, 18) medali. Za Polską znalazły się m.in. Szwecja, Turcja, Czechy, Rumunia, Austria.
W ceremonii zamknięcia wzięło udział kilku prezydentów państw oraz przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Okolicznościowe wystąpienia, pełne słów uznania dla sportowców i ich szkoleniowców, a także dla
organizatorów imprezy, wolontariuszy i kibiców, wygłosili prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka oraz prezydent
Komitetów Olimpijskich Europy (EOC) Słoweniec Janez Kočijancič. Prezydent EOC wypowiedział sakramentalną formułkę
o zakończeniu spotkania 4000 sportowców z 50 państw Starego Kontynentu.
Prezydent Aleksander Łukaszenka w rozmowie z redaktorem „Sportu dla wszystkich” Jerzym Jakobsche zapowiedział
przysłanie do Krakowa jeszcze silniejszej ekipy.

VII Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe
Biało-czerwoni wywalczyli (w chińskim Wuhanie) w 17 dyscyplinach 60 medali, 11 złotych, 15 srebrnych i 34 brązowe, co dało
im V miejsce w klasyfikacji generalnej. – Tacy są właśnie żołnierze Wojska Polskiego. Są świetnie wyszkoleni, zdeterminowani, żeby bronić wolności naszej ojczyzny. Swoją postawą udowadniacie, że stoicie na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków.
Serdecznie wam za to dziękuję – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.
Minister sportu i turystyki Witold Bańka nazwał wynik polskich zawodników wielkim sukcesem. – Sześćdziesiąt medali
to 60 powodów do wielkiej dumy i satysfakcji. Polska jest z was dumna, z waszej postawy, z tego, w jaki sposób reprezentujecie
biało-czerwone barwy. Jesteśmy dumni, bo oprócz tego, że startujecie, rywalizujecie, zdobywacie medale, jesteście także wzorem
dla młodych osób – gratulował sportowcom-żołnierzom Witold Bańka.

58

SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1–2/2019

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Udany rok Akademickiego Związku Sportowego
– To był dobry rok dla akademickiego sportu – powiedział prezes Zarządu Głównego Akademickiego
Związku Sportowego prof. Alojzy Nowak podczas
uroczystej gali sportu akademickiego zorganizowanej w Operze Nova w Bydgoszczy. W 2019 r. polscy
sportowcy studenci znaleźli się w gronie medalistów
uniwersjad letniej i zimowej.
Na gali tradycyjnie nagrodzono najlepsze uczelnie w cyklu Akademickich Mistrzostw Polski.
W klasyfikacji generalnej cyklu zwyciężył Uniwersytet Warszawski przed Akademią Górniczo-Hutniczą
w Krakowie i Politechniką Gdańską, a w klasyfikacji medalowej Akademia Wychowania Fizycznego
w Katowicach przed AWF Warszawa i AGH Kraków.
W poszczególnych typach uczelni pierwsze miejsca zajęli sportowcy z Uniwersytetu Warszawskiego (uniwersytety), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (uczelnie
techniczne), Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (uczelnie
medyczne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
(uczelnie społeczno-przyrodnicze), Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach (uczelnie wychowania fizycznego),
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (uczelnie niepubliczne) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (uczelnie zawodowe).
– Mistrzostwa Polski pokazują, jak bardzo masowym sportem jest sport akademicki, bierze w nich udział kilkadziesiąt
tysięcy uczestników. AZS mocno udziela się we współpracy
ze sportowcami niepełnosprawnymi. Z tego też jestem dumny
– dodał prof. Alojzy Nowak.
Podczas gali władze AZS dziękowały również dwóm wspierającym sport studencki ministerstwom – Sportu i Turystyki
oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Wspólnie uruchomiliśmy bardzo dobry program dla
studentów, którzy uzyskują dobre wyniki sportowe i mogą
z tego powodu nie dawać sobie rady w nauce. Powołaliśmy
wspólnie program Narodowej Reprezentacji Akademickiej,
który pozwoli im pomóc w kontynuowaniu nauki – mówił
prezes AZS.
– Ten projekt to dopiero początek, ale bardzo ważny początek. Od stycznia 2020 r. na uczelnie trafi blisko 10 mln zł
na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych według ich
możliwości i potrzeb. To pozwoli, by mogli dalej się kształcić,
przygotowując jednocześnie do najważniejszych zawodów
– powiedział dyrektor Piotr Ziółkowski z MNiSW.
W trakcie gali świętowano także jubileusz 50-lecia istnienia Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Szczególne podziękowania z rąk
prezesa AZS prof. Alojzego Nowaka odebrali JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab.
Jacek Woźny i prezes KU AZS UKW Bydgoszcz Katarzyna
Domańska.

Prezes AZS wiceprezydentem FISU
Prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego Marian Dymalski wybrany został w Turynie ponownie na
wiceprezydenta Światowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU). To jego druga kadencja, poprzednio funkcję wiceprezesa
powierzono mu cztery lata temu. Polaka wybrano już w pierwszej turze. Uzyskał 86 głosów, o jedenaście więcej niż poprzednio.
Na czele FISU stać będzie nadal Rosjanin Oleg Matycin. Powstała w 1949 r. organizacja zrzesza ponad 100 krajowych związków
sportu akademickiego. AZS to lider tego ruchu.
– Muszę przyznać, że tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie bardzo wysoka pozycja naszego kraju w sporcie akademickim na
świecie. Jesteśmy liderami w budowaniu sportowego środowiska akademickiego i w organizacji dużych imprez – powiedział
Marian Dymalski
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Udany start w Baku
101 reprezentantów Polski (52 dziewcząt i 49 chłopców) rywalizowało o medale w XV Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży
Europy (EYOF) w stolicy Azerbejdżanu, Baku. Plonem startu było 15 medali: 6 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych. W poprzednim
festiwalu, przed dwoma laty w węgierskim Gyoer, reprezentanci Polski wywalczyli 10 medali (3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe).
Polacy wyrównali w Baku medalowy rekord z Danii z 1999 r., kiedy zdobyli także 15 krążków (3, 4 i 8), ale teraz więcej
złotych. Na pomysł organizacji festiwali letnich i zimowych wpadł były przewodniczący MKOl, Belg Jacques Rogge, a impreza
miała premierę w 1999 r. w stolicy Belgii Brukseli.

Polscy brydżyści
najlepsi na świecie
44. Drużynowe mistrzostwa świata w brydżu sportowym w chińskim Wuhanie zakończyły się triumfem
polskich zawodników. W finale rozgrywek drużyn
open Krzysztof Buras, Bartosz Chmurski, Jacek
Kalita, Grzegorz Narkiewicz, Michał Nowosadzki, Piotr Tuczyński, Marek Pietraszek (npc) oraz
Marek Wójcik (coach) pokonali Holandię 174:153.
Sukces dowodzi, że Polacy są potęgą w tym jedynym sporcie, w którym komputer jeszcze nie wygrał
z człowiekiem. Rozgrywki mistrzowskie w brydżu
odbywają się od 1950 r. Po raz pierwszy rozegrano
je na Bermudach, stąd nazwa pucharu za zdobycie
pierwszego miejsca i samych rozgrywek – Bermuda
Bowl. W mistrzostwach rywalizowały 24 zespoły,
w tym 8 z Europy. Polscy brydżyści zdobyli w dotychczasowych startach 43 złote, 41 srebrnych i 46 brązowych medali, a juniorzy odpowiednio 42, 30 i 15.

XXX Letnia Uniwersjada
15 medali to dorobek reprezentantów Polski w XXX Letniej Uniwersjadzie w Neapolu. Na najwyższym stopniu podium stanęli:
Aneta Stankiewicz, Katarzyna Komorowska i Natalia Kochańska
w strzeleckiej konkurencji karabinu pneumatycznego oraz lekkoatleci Konrad Bukowiecki, Michał Rozmys i Alicja Konieczek. Plonem startu były ponadto dwa srebrne krążki i dziewięć brązowych.
Z kolei w zimowej Uniwersjadzie 2019 w rosyjskim Krasnojarsku polscy sportowcy studenci wywalczyli dwa medale w snowboardowym gigancie równoległym – złoty Oskar Kwiatkowski oraz
srebrny Michał Nowaczyk.

Rekord Jerzego Kukuczki pobity
Nepalczyk Nirmal Purja wymazał z kart historii światowego
himalaizmu rekord naszego rodaka Jerzego Kukuczki. Pokonał bowiem w czasie 7 miesięcy wszystkie 8-tysięczniki świata.
Dotychczas rekordowe osiągnięcie należało do Jerzego Kukuczki,
który potrzebował na to siedem lat, 11 miesięcy i 14 dni.

Konkurs Trenerka Roku
Urszula Kierwińska została laureatką 18 edycji konkursu Trenerka Roku, organizowanego przez Komisję Sportu Kobiet
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Laureatka prowadzi kadrę narodową w short tracku, a od wielu lat związana jest z Juvenią
Białystok. Jej wychowankowie brali udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, Soczi i Pjongczangu.
Z kolei nagrodę dla trenera pracującego z kobietami otrzymał Aleksander Matusiński. Jego podopieczne zdobyły w Berlinie
złoty medal w biegu sztafetowym 4x400 m, Justyna Święty-Ersetic dorzuciła ponadto złoty medal w rywalizacji indywidualnej na 400 m. Za promowanie sportu kobiet nagrodzono dr Marię Rotkiewicz, która w działalności opracowała m.in. ponad
300 biogramów sportsmenek.

Skok roku 2018

Pierwsze miejsce w organizowanym od 17 lat konkursie Skok roku 2018 został Norweg Robert Johansson, który startował
w każdym konkursie indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich. W sumie skoczył na odległość 6452,5 m, wyprzedzając o 100 m Kamila Stocha, triumfatora z 2017 r.
Pomysłodawcą konkursu jest dziennikarz sportowy Tomasz Franciszek Zimoch, który po zdobyciu 47 648 głosów wybrany
został na posła IX kadencji Sejmu RP.
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Werner Kirchhofer Trophy
Doroczną nagrodę Werner Kirchhofer Trophy dla najlepszego dziennikarza europejskiego specjalizującego się w biathlonie i narciarstwie
klasycznym, fundowaną przez dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej Jerzego Jakobsche, otrzymali podczas 40. Forum Nordicum we
włoskiej Anterselvie Niemka Heike Gruner i jej rodak Thorsten vom
Wege. Miano „króla nart” członkowie forum przyznali norweskiemu dwuboiście Jarlowi Magnusowi Riiberowi, natomiast „króla
biathlonu” kolejnemu Norwegowi Johannesowi Thingnesowi Boe,
a miano „odkrycia roku” włoskiej biegaczce Lisie Vitozzi.
Forum Nordicum powołali do życia w 1980 r. Niemcy Werner
Kirchhofer i Bruno Morawetz oraz Austriak Willy Ahstl. Jeden raz
w historii FN gościła w 2015 r. Szklarska Poręba.

82 wygrane turnieje
Tigera Woodsa
Słynny golfista, 43-letni Amerykanin Tiger Woods
wygrał w Japonii 82. w karierze turniej z cyklu
PGA i tym samym wyrównał 54-letni rekord rodaka Sama Sneada. Przez wiele lat Woods był najlepiej zarabiającym sportowcem świata. Błyskotliwą
karierę przerwała przewlekła kontuzja kręgosłupa,
uniemożliwiając mu start m.in. w igrzyskach w Rio
de Janeiro 2016, gdzie golf powrócił do programu
olimpijskiego po 112-letniej przerwie. Amerykanin
wygrał pierwszy turniej PGA w 1996 r. w Las Vegas.

Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
Sukcesem zakończył się start reprezentacji Polski w XXX Światowych
Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej
w stolicy Słowenii, Lublanie. Salos RP
zdobył 10 złotych, 11 srebrnych i tyle
samo brązowych medali i w tabeli medalowej zdystansował Belgię (5, 4, 0)
oraz Chorwację (2, 1, 1). Startowało
1200 sportowców z 16 krajów. Reprezentację wystawili także uchodźcy.

Srebrna Kaja
Kaja Gajewska zakończyła sezon z dwoma srebrnymi medalami w klasyfikacji generalnej Pucharu
Europy w jeździe szybkiej na rolkach w kategorii juniorek. Zawodniczka wywodząca się z UKS
Orlica pierwsze srebro odebrała w klasyfikacji generalnej na krótkich dystansach, drugie natomiast
w klasyfikacji generalnej na długich dystansach.
Na osiągnięcie pracowała przez cały sezon 2019
w sześciu startach w Pucharze Europy, zaczynając
w portugalskim Lagos, a kończąc w belgijskiej
Ostendzie. W każdych zawodach punktowała,
stopniowo pnąc się do czoła stawki. Tegoroczny
sukces nie jest pierwszym w jej karierze na międzynarodowej arenie – już jako kadetka zdobywała
medale Pucharu Europy. W przyszłym sezonie wystartuje w kategorii seniorów.

Fot. ks. Edward Pleń sdb, krajowy duszpasterz sportowców

MŚ w szybownictwie
Patrycja Pacak z Aeroklubu Częstochowskiego została mistrzynią
szybowcowych mistrzostw świata w akrobacji advanced w rumuńskim mieście Deva. O medale rywalizowało 31 zawodniczek i zawodników z 13 krajów.

Marta Bańkowska najlepsza
w warcabach 100-polowych
Z tureckiego Izmiru Marta Bańkowska
(UKS Struga Marki) przywiozła złoty
medal, powtarzając sukces Ewy Siudy.
Po dwudziestu latach polska juniorka
ponownie zdobyła złoty medal mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej.

n Informacje przygotował JERZY JAKOBSCHE

SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1–2/2019

61

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Międzynarodowa Federacja Sambo
Z prezydentem
Międzynarodowej Federacji Sambo
Wasilijem Szestakowem
rozmawia Jerzy Jakobsche
n 43. Mistrzostwa Świata w południowo-koreańskim Cheongju

zakończyły się zdaniem uczestników sukcesem organizacyjnym. Czy sportowym także?

– W rywalizacji wzięło udział ponad 500 zawodniczek i zawodników z 80 krajów. Poprzedzający mistrzostwa kongres FIAS przyjął
7 nowych krajowych związków sambo: Angoli, Bahrajnu, Bangladeszu, Hongkongu, Makao, Mali i Wybrzeża Kości Słoniowej. Teraz światowa federacja liczy 94 kraje z pięciu kontynentów. Jesteśmy
jedną z największych central sportu na świecie. Na podium stawali
przede wszystkim sambiści z krajów będących od dawna członkami
naszej organizacji. Cieszy fakt, że medale MŚ 2019 przypadły sportowcom z 23 spośród 80 startujących krajów. Powód do satysfakcji to
przede wszystkim trzy medale reprezentantów Francji. Dwukrotnie
na podium stanęli reprezentanci Hiszpanii i Wenezueli.
Wicemistrzowski tytuł Kameruńczyka zachęci zapewne do dalszego rozwoju dyscypliny na kontynencie afrykańskim, Nie bez znaczenia dla popularyzacji sambo na świecie jest fakt, że przebieg mistrzostw świata w Cheongju transmitowany był za pośrednictwem
Eurosportu do 70 krajów.
n 94 kraje członkowskie działające na pięciu kontynentach to

obraz jednej z największych federacji na świecie. Czy jest
to wystarczający argument, aby myśleć o starcie w rywalizacji olimpijskiej?

– Rok 2018 był niezwykle ważny w historii naszej federacji. Obchodziliśmy bowiem 80-lecie istnienia, a FIAS uzyskał 30 listopada w Tokio,
niecałe dwa tygodnie po jubileuszu powstania, wstępne uznanie przez
Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
jako organizacja kierująca tym sportem. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nastąpi pełne uznanie. Podpisane zostały porozumienia
z Kanałem Olimpijskim (Olympic Channel), z Międzynarodową Organizacją Sportu Wojskowego (CISM), w wyniku którego sambo znajdzie
się programie przyszłorocznych mistrzostw świata CISM w Armenii.
Dzięki przychylności Międzynarodowej Federacji Sportu Studenckiego sambo figuruje w programie 32. Uniwersjady w Jekaterynburgu
w 2023 r. Organizowany jest Puchar Świata studentów w sambo. Jesteśmy
też członkiem Stowarzyszenia Federacji uznanych przez MKOl (ARISF)
oraz Międzynarodowej Federacji Sportu dla Wszystkich (TAFISA).
Staramy się, aby sambo znalazło się w programie igrzysk olimpijskich. Program paryskich w 2024 r. został już zamknięty. Dołożymy
niezbędnych starań, aby nadarzyła się możliwość startu sambistów
w kolejnych igrzyskach w 2028 r. w Los Angeles. Należy pamiętać,
że sambo uprawiane jest w 120 krajach świata, a dwadzieścia narodowych federacji chce zorganizować kolejne mistrzostwa globu.
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Od lewej: Jerzy Jakobsche, Wasilij Szestakow
Fot. Anton Orlov

n Sambo już dwa razy znalazło się w programie Igrzysk Europejskich, w Baku i Mińsku. Czy jest szansa, aby w kolejnych
igrzyskach w Krakowie w 2023 r. też walczono o medale w tej
dyscyplinie sportu?

– Popularność sambo znalazła odbicie w konstruowaniu programu wspomnianych igrzysk. mam nadzieję, że także i w trzecich
powalczą sambiści. W Cheongju walczyli sportowcy z 26 krajów
europejskich, a na podium znaleźli się reprezentanci dwunastu. To
więcej niż połowa, bo na podium gościli reprezentanci 23 krajów.
Jak widać, geografia tego sportu w Europie jest znacząca. Szkoda,
że do rywalizacji nie włączają się sportowcy z krajów skandynawskich, gdzie bardzo popularne wśród sportów walki są m.in. zapasy.
Z okazji obchodów 100-lecia powstania PKOl w Warszawie przebywał prezydent Europejskiej Federacji Sambo Siergiej Jelisiejew.
O możliwości znalezienia się naszej dyscypliny w programie igrzysk
w Krakowie rozmawiał z prezesem PKOl Andrzejem Kraśnickim
i władzami polskiego sportu. Zapowiedział ponowną wizytę w Polsce na początku 2020 r. Warto, aby Polski Związek Sambo zorganizował w niedalekiej przyszłości turniej międzynarodowy, a później
test przed igrzyskami. Byłaby to doskonała promocja sambo w waszym kraju. Sambo narodziło się w Europie, a konkretnie w Rosji.
Nie widzę więc powodów, żeby nie promować jego jeszcze bardziej
skutecznie na tym kontynencie.
n Jak Międzynarodowa Federacja Sambo pomaga słabszym

finansowo krajowym związkom tej dyscypliny sportu, które
nie mają wystarczającego wsparcia ze strony państwa?

– Staramy się aktywizować rozwój sambo w tych właśnie krajach
przede wszystkim przez organizowanie seminariów szkoleniowych
dla zawodników, trenerów i sędziów. Wiadomo, że do uprawiania
sambo potrzebne są przede wszystkim obiekty. Dlatego pomyśleliśmy o wprowadzeniu do kalendarza zawodów na plaży, wzorem
siatkówki czy piłki nożnej.
Dostarczamy tym federacjom maty i sprzęt osobisty zawodników. Powróćmy jednak do pomocy w postaci szkoleń i seminariów.
Zorganizowaliśmy je m.in. w kolumbijskich miastach Cali i Bogocie.
W Moskwie trwa budowa centrum szkoleniowego sambo. Właśnie
w stolicy Rosji chcemy zorganizować mistrzostwa świata w 2021 r.
W czasie 31. Kongresu FIAS w Cheongju Wasilij Szestakow
otrzymał tytuł doktora honoris causa koreańskiego uniwersytetu Jong-In, w którym utworzono katedrę sambo.
– Tytuł to uznanie nie tylko mojej działalności, ale i całej
federacji – powiedział 66-letni Szestakow w czasie ceremonii.

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Kids Polo
Polo League
League
Kids
Dobra gra dzieci w meczu kończącym tegoroczny sezon Polo w Bukszy
Polo jest najstarszą grą drużynową świata. Amatorów tej sportowej rywalizacji
z udziałem dobrze wyszkolonych koni
mamy coraz więcej, także wśród najmłodszych. Nasze dzieci mogą grać
w polo m.in. w Buksza Polo & Riding
Club w powiecie Piaseczyńskim. ‒ W okolicach Warszawy prężnie działają trzy
kluby, ale mamy też wspaniałe ośrodki
w Poznaniu, Kaliszu czy na Śląsku ‒ podpowiedział mi jeden z zawodników.
W niedzielę 6 października 2019 r.
w Bukszy rozegrany został mecz z cyklu Kids Polo League. To trwające przez
3 weekendy rozgrywki młodzieżowe,
mające na celu sprawdzenie postępów
w treningach oraz integrację środowiska.
W meczu finałowym zaprezentowała się
drużyna „Niebieska”, czyli Jakub Kubicki, Josh Hussaini, Kacper Stefaniak
i Kaja Biskupska. Zespół „Żółty” zagrał
w składzie: Maja Olbrych, Karen Reszef,
Jonatan Reszef oraz Karolina Czekaj.

Rozegrano dwa tak zwane Chukkers.
Emocjonująca i intuicyjna dla widza
gra przysporzyła wiele emocji, szczególnie kibicującym rodzicom. Ostatecznie zwyciężył zespół „Niebieski”
wynikiem 6:1, dla którego dwie bramki zdobył sam kapitan.
– Gram w Polo od czterech lat
– mówi Jakub Kubicki. W mojej drużynie chciałbym wyróżnić Kacpra
Stefaniaka, który zdobył trzy bramki
i był jednym z najlepszych zawodników meczu. Podziwiam Kacpra
mieszka w Gdańsku, a przyjeżdża do
Bukszy na wspólne treningi i mecze.
Z dzisiejszego występu jestem zadowolony nie tylko z powodu wygranej.
Cieszy mnie też wysoka forma mojego
konia Clavito. Pięknie nam się razem
galopuje. Trenuję też karate, a przygotowanie sprawnościowe, a szczególnie siła
z tej dyscypliny sportowej bardzo mi się
w polo przydaje. Ten mecz to był sprawdzian przed przyszłorocznymi Młodzieżowymi Mistrzostwami Polski.
Trzymajcie kciuki!
Klub Polo w Bukszy jest dobrze
znany i ceniony nie tylko w Polsce.
Od roku 2002 rozegrano tu wiele
krajowych i międzynarodowych
imprez. Na trybunach stadionu
można było spotkać wiele znanych
osobistości. Częstym gościem był
znany aktor Marek Bukowski,
którego syn Szymon również
gra w polo.
Założycielem i właścicielem klubu jest wielki pasjonat
polo – Paweł Olbrych, ceniony trener i działacz sportowy,
członek Komisji Sportowej
Polo przy Polskim Związku
Jeździeckim. – W Bukszy
mamy znakomite warunki

Jakub Kubicki
poprowadził swoją
drużynę do zwycięstwa

nie tylko do polo – mówi Paweł Olbrych
– piękne tereny, pobliskie lasy, w boksach
28 koni, dom zawsze pełen gości.
Warto dodać, że polo w Bukszy to sport
rodzinny. Syn Pawła Olbrycha, Maciek
reprezentował Polskę na Mistrzostwach
Europy w Berlinie w 2016 r., a córka Marianna odnosi sukcesy w polo kobiecym.
Sympatycy polo w Polsce mają nadzieję, że polo wróci do rodziny sportów
olimpijskich. Warto przypomnieć, że polo
rozgrywane było już na czterech igrzyskach olimpijskich, ostatni raz w Berlinie (1936), gdzie w finale Argentyńczycy
pokonali Niemców. Polo jako dyscyplina
sportowa pokazowa znalazło się w programie przedostatnich letnich igrzysk
olimpijskich w Londynie. Jest nadzieja,
że jeśli organizacja igrzysk w przyszłości zostanie przyznana Argentynie, gdzie
polo jest bardzo popularne, z pewnością
ta piękna dyscyplina sportu znajdzie się
w programie zawodów. Może wtedy dzieci szkolone w Bukszy i w innych naszych
klubach dostąpią zaszczytu reprezentowania barw Polski. Niech tak się stanie!
n Tekst: WITOLD KUBICKI
n Zdjęcia: MACIEJ OLBRYCH
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100 lat

Polskiego Komitetu Olimpijskiego
W 100. rocznicę powołania do życia Komitetu Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich (obecnie obowiązująca nazwa
Polski Komitet Olimpijski funkcjonuje
od 1925 r.) przedstawiciele PKOl złożyli
11 października 2019 r. w Krakowie kwiaty pod tablicą upamiętniającą powstanie
komitetu. Tablica znajduje się na frontonie Hotelu Francuskiego.
‒ Minęło już 100 lat, od kiedy w krakowskim hotelu powstała nasza organizacja. Cieszę się, że są wśród nas najwybitniejsi olimpijczycy, medaliści igrzysk
i wszyscy ci, kochający sport i związani
z ruchem olimpijskim ‒ powiedział sprawujący od 2010 r. funkcję prezesa PKOl
Andrzej Kraśnicki.
Dzień wcześniej w Auli Collegium
Maius odbyły się trzy sesje: „Olimpizm w
świetle polskiej nauki”, „Sztuka i Sport”
oraz „Olimpijska wspólnota i wartości edukacyjne”. Po otwarciu sesji przez rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab.
nauk medycznych Wojciecha Nowaka
i powitaniu uczestników przez prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego,
przewodniczący Polskiej Akademii Olimpijskiej prof. dr hab. Józef Lipiec zaprezentował książkę „Olimpizm Polski”.
12 października 2019 r. w uczestnicy
uroczystości wzięli udział w odnowieniu
aktu założycielskiego PKOl oraz złożyli
kwiaty w kaplicy Lubomirskich w kościele oo. Dominikanów, a następnie kontynuowali udział, tym razem w sali Rady
Miasta Krakowa, w pozostałych sesjach
„Historia i idee polskiego olimpizmu”
oraz „Olimpijskie słowo”.
Gala 100-lecia PKOl
26 października 2019 r. w Warszawie
odbył się kulminacyjny punkt obcho-
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dów ‒ Gala 100-lecia PKOl. ‒ Jubileusz
Polskiego Komitetu Olimpijskiego można postrzegać na wielu płaszczyznach
‒ sportowej, emocjonalnej, organizacyjnej, ale i politycznej. Można go postrzegać
na płaszczyźnie politycznej, bo PKOl powstał 25 lat po Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, w wolnej, suwerennej
i niepodległej Polsce. To, że został przyjęty w poczet członków MKOl to sukces
polityczny, ale i znak, że międzynarodowe
grono uznało państwo polskie ‒ powiedział prezydent RP Andrzej Duda podczas wystąpienia w Teatrze Wielkim.
‒ Polski Komitet Olimpijski to wspaniała historia, promocja sportu i olimpijskich wartości ‒ powiedział przewodniczący MKOl Niemiec Thomas Bach
i zwrócił uwagę, że ‒ Polska dała się poznać na arenie międzynarodowej za sprawa swojej gościnności, o której można
było się przekonać podczas wielu imprez
o randze międzynarodowej.
Wielki aplauz widowni wywołało
przemówienie przewodniczącego Stowarzyszenia Komitetów Olimpijskich Europy (EOC) Słoweńca Janeza Kocijancica
odczytane po polsku.
W czasie uroczystości szef światowego
ruchu olimpijskiego wręczył zloty medal
igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 r.
w rzucie młotem Anicie Włodarczyk.
Siedem lat temu otrzymała srebrny krążek. Cztery lata później, po powtórnym
przebadaniu próbek pobranych od Tatiany Łysenko wykryto doping i Rosjanka
straciła tytuł.
Laureatką dziewiątej edycji Nagrody
EOC im. Piotra Nurowskiego dla najlepszego młodego sportowca Europy została
specjalizująca się w skoku wzwyż Ukrainka Jarosława Machuczych.

Od prawej: Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński,
minister sportu i turystyki Witold Bańka,
przewodniczący EOC Janez Kocijancic

Od lewej: przewodniczący MKOl
Thomas Bach, prezydent RP Andrzej Duda,
prezes PKOl Andrzej Kraśnicki

Złoty Honorowy Wawrzyn od Rodziny Olimpijskiej otrzymał dyrektor Opery
Narodowej Waldemar Dąbrowski.
Biało-czerwoni w olimpijskich startach
w latach 1924‒2018 zdobyli 305 medali
(75 złotych, 90 srebrnych i 140 brązowych), w letnich 283 (68, 83, 132) oraz
w zimowych 22 (7, 7, 8).
n Tekst: JERZY JAKOBSCHE
n Zdjęcia: AGNIESZKA JAKOBSCHE

WITRYNA KSIĘGARSKA

OLIMPIZM POLSKI

KRONIKI POLSKIEGO TENISA 1901–2018

W 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego powstała pod redakcją naukową prezesa
Polskiej Akademii Olimpijskiej, prof. dr hab.
Józefa Lipca znakomita pozycja, dokumentująca osiągnięcia tej jakże zasłużonej dla polskiego sportu instytucji.
Opracowanie, stworzone przez 42 autorów, składa się z trzech
działów: „Z perspektyw
historii”, „W świetle nauki” i „Słowa, symbole,
postawy”. Powinno znaleźć się w każdej szkolnej bibliotece.

To już trzecia książka Zbigniewa Chmielewskiego wydana
w serii historycznej Wydawnictwa Stowarzyszenia Klubu
Dziennikarzy Media. Poprzedziły ją: „Sportowcy w walce
o niepodległość 1918‒1945” oraz „Rotmistrz Leliwa-Roycewicz i jego żołnierze”.
„Kroniki
polskiego
tenisa
1901‒2018” autor poświęcił przedsiębiorcy i wielkiemu sympatykowi
„białego sportu” Kordianowi Tarasiewiczowi (1910‒2013), który kiedyś napisał: „Chociaż minęło już 100
lat od narodzin polskiego tenisa, to
zmienił się on niewiele. Szacunek dla
przeszłości i wierność tradycji stanowią o sile i trwałości tego sportu”.

POCZĄTKI RUCHU OLIMPIJSKIEGO W POLSCE
Książka autorstwa Ryszarda Wryka przybliża pierwsze kroki stawiane przez ruch olimpijski na ziemiach Polski po odzyskaniu niepodległości. Podkreśla istotną rolę w tworzeniu ruchu sportowego na
polskich ziemiach przez Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, który od 1925 r. funkcjonuje pod nazwą
Polski Komitet Olimpijski. Była to pierwsza organizacja o charakterze ogólnokrajowym, obejmująca
cały sportowy ruch. Autor zwraca w niej m.in. uwagę na istotne dokonania PKOl w latach 1919‒1921
w zakresie zaznajomienia z ówczesnymi problemami sportu.

IRENA SZEWIŃSKA

WIENIEC ZE SŁÓW

Album „Irena Szewińska” to dokumentacja niesamowitych sukcesów sportowej gwiazdy, która odeszła 30 czerwca 2018 r. W bogatej
kolekcji sportowych osiągnięć ta
najznakomitsza polska sportsmenka zgromadziła w pięciu startach
olimpijskich 7 medali, trzy złote
oraz po dwa w pozostałych kolorach. Nie zabrakło w niej
także medali z mistrzostw Europy. Bogatą karierę 18-letnia
mieszkanka Warszawy rozpoczęła w Tokio w 1964 r., przywożąc zloty medal w sztafecie 4x100 m oraz srebrne krążki
w biegu na 100 m oraz w skoku w dal.
Album to znakomita fotograficzna dokumentacja Jej
sukcesów, licząca ponad 300 zdjęć autorstwa męża Janusza
oraz Leszka Fidusiewicza, opatrzona komentarzem przez
dziennikarza sportowego i byłego senatora RP Andrzeja
Persona.

100 wierszy na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1919‒2019). W publikacji
znalazły się m.in. wiersze noblistki Wisławy
Szymborskiej, pierwszej polskiej medalistki
olimpijskiej Haliny Konopackiej (triumfowała
w rzucie dyskiem w Amsterdamie w 1928 r.),
złotego medalisty olimpijskiego Kazimierza
Wierzyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Marka Grechuty,
Tadeusza Kubiaka, Bohdana Drozdowskiego,
Józefa Prutkowskiego,
Aleksandra
Rymkiewicza, Leopolda Staffa
i Tadeusza Śliwiaka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel. 22 826 57 35, 826 25 05
poczta@pttk.pl, www.pttk.pl

XXV Sportowy
Turniej Miast i Gmin 2019
Przykłady imprez rozgrywanych w ramach turnieju
lub pikników (Kalisz Pomorski, Krynica-Zdrój,
Toruń, Popielów i Rzeczenica)
Patrz artykuł na str. 5
Zdjęcia pochodzą z archiwum organizatorów

XXV Sportowy
Turniej Miast
i Gmin 2019
Przykłady imprez
rozgrywanych w ramach
turnieju lub pikników
(Kalisz Pomorski,
Krynica-Zdrój,
Toruń i Popielów)
Patrz artykuł na str. 5
Zdjęcia pochodzą z archiwum
organizatorów

