
Rok 2020 zapisze się w światowej historii jako rok niespełnionych nadziei, niezrealizowanych 
planów, odwołanych lub przesuniętych w czasie imprez sportu wyczynowego (Igrzyska Olimpijskie 
Tokio 2020) oraz powszechnego, rok smutnych pożegnań…

Od tematu pandemii zaczyna się niestety każdy artykuł publikowany w naszym biuletynie, czy-
li od wyliczenia, czego nie udało się z jej powodu zrealizować. Ale potem okazuje się, że dzielni  
działacze dali jednak radę i, wykazując się ogromną elastycznością oraz pomysłowością, uratowali  
co się da z zaplanowanych kalendarzy imprez.

Mimo ogromnych trudności udało się nawet zorganizować Sportowy Turniej Miast i Gmin, 
sztandarową imprezę KFSdW – w mniejszym wymiarze, z mniejszą liczbą startujących miast i gmin, 
mniejszą liczbą uczestników, mniejszą przeprowadzonych konkurencji, ale z przestrzeganiem wyma-
ganych zaleceń rządu. Laureaci tegorocznego turnieju z dumą podkreślają zaangażowanie mieszkań-
ców swoich miast i gmin, co pomogło im zająć prestiżowe miejsca w swojej grupie (str. 10).

W tym roku w obszarze sportu mieliśmy wiele zawirowań. Po odejściu w 2019 r. ministra sportu 
Witolda Bańki (7 listopada 2019 r. wybrany na szefa Światowej Agencji Antydopingowej ‒ WADA) 
nastąpiły kolejne zmiany. Najpierw z Ministerstwa Sportu wydzielono Departament Turystyki  
i przeniesiono go do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, następnie całe ministerstwo ze 
wszystkimi strukturami włączono w Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  
Planowane jest stworzenie Narodowego Centrum Sportu… W dziale Prosto z resortu sportu przed-
stawiamy wywiad z Anną Krupką, sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu (str. 48).

Sporo miejsca poświęcamy w biuletynie polskim sportowcom, w tym sportowcom z niepełno-
sprawnościami, którzy odnoszą sukcesy w wielu dyscyplinach, a także działaczom. „Polscy działacze 
uratowali mistrzostwa świata” – tak prezydent Międzynarodowej Federacji Virtus, Marc Truffaut 
mówił podczas otwarcia w „Arenie” Toruń halowych mistrzostw świata Międzynarodowej Federacji 
Sportowej Virtus (str. 51).

Natomiast jednym z optymistycznych akcentów jest miniartykuł w dziale Porady – „Śmiechote-
rapia w koronawirusie”. Jakie uzdrawiające właściwości ma śmiech? Warto przeczytać i przyswoić  
cenne rady, by „trzymać formę”. I może dzięki śmiechoterapii uda się przynajmniej z lekkim uśmie-
chem wejść w kolejny rok sportu dla wszystkich…

Elżbieta Jaworska
redaktor naczelny biuletynu

Sport dla wszystkich

Smutne refleksje,  
smutne prognozy
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5 XXVI Sportowy Turniej Miast i Gmin
  „Sport kluczem do zdrowia” – to hasło przewodnie 

tegorocznej edycji ETSdW – STMiG
10 Turniej w oczach laureatów
12 Migawki z kraju

Z ŻYCIA FEDERACJI
14 Ludowe Zespoły Sportowe – daliśmy radę...
  Jak LZS udało się zorganizować prawie wszystkie 

zaplanowane na ten rok ogólnopolskie  
wydarzenia sportowe

18 Wyzwania sportowo-wychowawcze w SALOS RP
  Działalność w roku 2020: m.in. igrzyska w futsalu,  

 w koszykówce i piłce nożnej, XXVIII Ogólnopolskie 
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

21 W świecie lekkoatletyki masters
  30. rocznica założenia Polskiego Związku Lekkiej  

Atletyki Masters
24 Poznajmy Polskę z PTTK!
  Obchody kamiennego (70 lat) jubileuszu  

– rocznicy połączenia PTT z PTK
26 Zawody dzieci i młodzieży
  Organizowane przez SZS Ogólnopolskie  

Współzawodnictwo Sportowe Szkół  
o Puchar Ministra Sportu

28 Intrygujący świat rozrywek umysłowych
  Warszawski Klub Szachowy Groteka, II Mistrzostwa  

Polski Osób Niepełnosprawnych w warcabach 
100-polowych aktywnych

31 Ringo – gra sportowa dla każdego
  Rok podsumowań rozwoju ringo (1959–2020)  

i realizowania planu rozgrywek w warunkach  
epidemii COVID-19

34 Imprezy pełne energii
  Federacja Sportowa „Energetyk” w roku  

pełnym wyzwań
36 Żeglarski rok: w górach i na wodzie
  Różnorodna działalność Stowarzyszenia  

Kulturalno-Turystycznego „Sekstant”

38 Różne oblicza aktywności ruchowej
 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w 2020 r.
40  Rok 2020 w opłotkach Małopolskiego TKKF
  Realizacja założonego programu zimą, 

latem i jesienią
42 TKKF w czasie pandemii – czyli rok 2020
  Działalność Toruńskiego Związku TKKF  

– widoczne efekty
44 Daliśmy szansę 2020
  Imprezy SMW to okazja do integracji,  

wymiany poglądów i doświadczeń
46 Urokliwa Gwda, malownicza Czernica
  Zorganizowany przez KFSdW spływ kajakowy  

Gwdą i Czernicą, dofinansowany przez  
Ministerstwo Sportu

PROSTO Z RESORTU SPORTU
48 Rozmowa Dnia w Radio Kielce
  Z Anną Krupką, sekretarzem stanu  

w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu rozmawiał redaktor Radosław Podsiadły

49 Informacje
50 Niezbędne numery telefoniczne

SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
51 Informacje

PORADY
57 Śmiechoterapia w koronawirusie
  Jak trzymać formę w trudnych czasach 

– kilka pożytecznych rad

Z KRAJU I ZE ŚWIATA
58 Informacje

WITRYNA KSIĘGARSKA
65 Recenzje księgarskich nowości

66 Członkowie zwyczajni KFSdW

Krajowa Federacja Sportu dla Wszyst-
kich od ponad dwudziestu lat organi-
zuje ogólnopolski Sportowy Turniej 
Miast i Gmin, przez ostatnich jedenaście  
lat rozgrywany w rozszerzonej formu-
le – w ramach Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich.

Niezmiennie celem głównym imprezy 
jest aktywizacja ruchowa jak najwięk-

szej liczby naszych obywateli, szczegól-
nie tych, którzy nie uprawiają żadnego 
sportu, nie ćwiczą regularnie, rzadko 
spacerują, czyli nie prowadzą aktywnego 
fizycznie trybu życia. „Sport kluczem do 
zdrowia” – to hasło przewodnie tegorocz-
nej edycji Europejskiego Tygodnia Spor-
tu dla Wszystkich – Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin.

Wśród zakładanych celów turnieju 
wyliczyć także można wzmożenie mo-
tywacji do wyjścia z domu i integracji 

wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych 
całych rodzin poprzez:
n �promowanie aktywności ruchowej 

jako najlepszej formy spędzania wol-
nego czasu i zdrowego stylu życia oraz 
integracji rodzinnej,

n �uświadomienie potrzeby systematycz-
nego ćwiczenia u osób nieaktywnych, 
pochodzących ze wszystkich środowisk, 

grup zawodowych i społecznych, w każ-
dym wieku i o różnym poziomie spraw-
ności fizycznej, w tym również osób 
niepełnosprawnych,

n �rozbudzanie postaw prospołecznych  
i obywatelskich (co przejawia się udzia-
łem w organizacji imprez dużej liczby 
wolontariuszy),

n �wzmocnienie współpracy władz sa-
morządowych, organizacji pozarzą-
dowych, przedsiębiorstw, placówek 
oświatowo-wychowawczych działają-

cych w obszarze sportu powszechnego 
i promowania zdrowego trybu życia.
Sportowy Turniej Miast i Gmin jest 

polską wersją Światowego Dnia Sportu 
– Challenge Day, organizowanego co-
rocznie przez TAFISA (The Association 
For International Sport for All) w ostat-
nią środę maja. W imprezie międzyna-
rodowej zgłaszane miasta losowane są 

w pięciu grupach, w zależności od licz-
by mieszkańców, a rywalizacja odbywa 
się w parach. Jedynym kryterium oceny 
jest procent liczby startujących do liczby 
mieszkańców danego miasta. Challenge 
Day do tej pory rozgrywany jest na tych 
samych zasadach.

W latach 2009–2019 Krajowa Federa-
cja Sportu dla Wszystkich organizowała  
– przy finansowym wsparciu Minister-
stwa Sportu – Europejski Tydzień Sportu 
dla Wszystkich, w ramach którego roz-

„Sport kluczem do zdrowia” – to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich – Sportowego Turnieju Miast i Gmin



6

TEMAT NUMERU

SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1–2/2020   7SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1–2/2020

TEMAT NUMERU

XII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 
XXVI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN  

JESIEŃ 2020 R. 
ZESTAWIENIE LICZB SKLASYFIKOWANYCH MIAST I GMIN

Województwo Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Razem
dolnośląskie 1 1 
kujawsko-pomorskie 1 1 1 3 
lubelskie 1 1 2 
lubuskie
łódzkie
małopolskie 3 4 3 10 
mazowieckie 1 1 
opolskie 1 1 
podkarpackie
podlaskie 1 1 
pomorskie
śląskie 1 1 1 3 
świętokrzyskie 3 4 10 3 1 1 22 
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie 1 1 2 
zachodniopomorskie 12 12 9 9 2 44 
Łącznie w grupach  15 21 25 18 8 3 90 

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

XII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 
XXVI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN  

JESIEŃ 2020 R. 
ZESTAWIENIE LICZB STARTUJĄCYCH UCZESTNIKÓW

Województwo Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Razem
dolnośląskie 1 448 1 448 
kujawsko-pomorskie 807 3 671 17 100 21 578 
lubelskie 435 50 485 
lubuskie
łódzkie
małopolskie 3 823 9 676 7 671 21 170 
mazowieckie 913 913 
opolskie 149 149 
podkarpackie
podlaskie 17 481 17 481 
pomorskie
śląskie 237 482 819 1 538 
świętokrzyskie 2 706 1 237 10 985 949 587 530 16 994 
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie 2 026 10 351 12 377 
zachodniopomorskie 11 154 10 807 11 770 38 486 11 237 83 454 
Łącznie w grupach  13 860 16 911 33 779 51 309 33 747 27 981 177 587 

grywane były kolejne edycje Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin.

STMiG 2020
W roku bieżącym ze względu na epide-
mię COVID-19, a także wprowadzone  
w związku z tym okresowe ogranicze-
nia w zakresie prowadzenia działalności 
sportowej i organizacji imprez spor-
towych, Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich postanowiła zmienić tra-
dycyjny termin rozgrywania turnieju, 
przedstawiając do wyboru dwa terminy 
jesienne: od 14 do 20 września lub od  
1 do 7 października 2020 r.

Zgodnie z regulaminem turnieju 
zarząd Krajowej Federacji Sportu dla 
Wszystkich powołał Centralną Komisję 
Turniejową, która ustaliła zasady współ-
pracy z mediami, nadzorowała przebieg 
turnieju, dokonała podsumowania i oce-
ny wyników ogólnopolskich oraz ustaliła 
zwycięzców w sześciu grupach.

Powołano również komisje wojewódz-
kie, stworzone na bazie członków zwy-
czajnych KFSdW lub innych stowarzy-
szeń, z którymi podpisano porozumienia  
o współpracy w zakresie realizacji turnieju.

Centralna Komisja Turniejowa doko-
nała oceny i weryfikacji wszystkich otrzy-
manych sprawozdań według ujednolico-
nych kryteriów wynikających z zapisów 
regulaminu turnieju oraz wyrywkowo 
skontrolowała spełnianie przez miasta  
i gminy wymagań regulaminowych w za-
kresie publikacji w Internecie kalendarzy 
planowanych wydarzeń, a po zakończe-
niu turnieju – sprawozdań z przeprowa-
dzonych imprez.

Działania te były wspomagane przez 
dedykowany system informatyczny, 
umożliwiający rejestrowanie spływają-
cych drogą elektroniczną zgłoszeń i spra-
wozdań, automatyczną kontrolę popraw-
ności ich wypełnienia oraz sporządzenie 
generalnej klasyfikacji uczestników tur-

nieju zgodnie z kryteriami zawartymi  
w regulaminie. Celem działań weryfika-
cyjnych i kontrolnych było dokonanie jak 
najwłaściwszej oceny wyników zmagań 
turniejowych zgodnie z zasadami „fair 
play” we współzawodnictwie.

Rezultaty
W XXVI Sportowym Turnieju Miast  
i Gmin 2020, rozegranym w ramach XII Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich, sklasyfikowano mniej miast i gmin niż 
w poprzednich edycjach, a w imprezach tur-
niejowych wzięło udział mniej osób. Ważne 
jednak, że w tak trudnych okolicznościach 
turniej udało się zorganizować. To jest naj-
lepszym dowodem na potrzebę jego konty-
nuacji. Turniej okazał się skutecznym bodź-
cem do włączenia się mieszkańców miast  
i gmin w sportową zabawę – dla własnego 
zdrowia i dobra lokalnej społeczności.

W imprezach organizowanych w ra-
mach Tygodnia Sportu dla Wszystkich 
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– Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
mogli uczestniczyć wszyscy miesz-
kańcy danego miasta lub gminy, czyli 
przedszkolaki, uczniowie szkół, studen-
ci, pracownicy działających tam firm, 
żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze 
itp. – osoby zarówno pełnosprawne, jak  
i z niepełnosprawnościami. W klasyfi-
kacji generalnej do liczby startujących  
w turnieju zaliczane były jednak wy-
łącznie osoby biorące czynny, świadomy 
udział w imprezach turniejowych.

O punktach zdobytych przez dane 
miasto lub gminę decydowały trzy kry-
teria:
1.  Stosunek łącznej liczby osób startu-

jących w imprezach turniejowych do 
ogólnej liczby mieszkańców (w %).

2.  Iloczyn liczby zorganizowanych imprez 
turniejowych i liczby dni, w których te 
imprezy zostały przeprowadzone.

3.  Łączna liczba startujących w udoku-
mentowanych formularzem 2020-ST-
MIG-COOPER testach Coopera, 
przeprowadzonych w ramach turnieju  
(w tym kryterium brane były pod uwa-
gę osoby, które ukończyły 13 rok życia).
Nagrodą za zajęte miejsce I, II i III 

jest 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 formie rodzinnego pik-
niku sportowo-rekreacyjnego.

Programy poszczególnych imprez 
były bardzo bogate. Począwszy od konku-
rencji stricte sportowych, w jakich dana 
społeczność od lat się specjalizuje, po 
nowatorskie, pomysłowe, niewymagające 
profesjonalnego sprzętu konkursy spraw-

nościowe (indywidualne i grupowe) oraz 
rozrywki umysłowe z gatunku „rozkosze 
łamania głowy”. Zdjęcia prezentowane na 
kolejnych stronach (oraz 4. stronie okład-
ki) są tego najlepszym przykładem.

Wyniki rywalizacji oraz wszystkie in-
formacje o STMiG znajdują się na stronie 
www.federacja.com.pl.

Podziękowania
Centralna Komisja Turniejowa, 
zarząd i pracownicy KFSdW 
wyrażają serdeczne podzięko-
wanie władzom samorządowym  
i wszystkim mieszkańcom miast 
i gmin uczestniczącym w tur-
nieju. Szczególne słowa uzna-
nia kierujemy pod adresem 
bezpośrednich organizatorów 
imprez: działaczy stowarzyszeń 
kultury fizycznej, pracowników 
samorządowych, dyrektorów 
szkół i przedszkoli, nauczycie-
li, trenerów, prezesów klubów 
sportowych oraz wolontariu-
szy. Bez ich zaangażowania 
i pracy osiągnięcie takich wyni-
ków nie byłoby możliwe.

Mimo tak trudnych warun- 
ków, w jakich przyszło im dzia- 
łać, przygotowali bogaty pro-
gram imprez sportowych, tury- 
stycznych i rekreacyjnych. Zor-
ganizowali „Dni Rekreacji i Spor- 
tu Powszechnego” w przed-
szkolach, szkołach, w jednost-
kach wojskowych, jednostkach 
ochotniczych straży pożar-
nych, w drużynach harcerskich,  

w zakładach pracy i urzędach – i dzięki 
ich zaangażowaniu i determinacji udało 
się osiągnąć zakładane cele.

Już teraz zapraszamy do współpracy 
i udziału w kolejnej edycji Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin (w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich), miejmy nadzieję – już w spokoj-
nych warunkach.

n TEKST: REDAKCJA BIULETYNU 
 „SPORT DLA WSZYSTKICH”
n ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM  

ORGANIZATORÓW IMPREZ  
(BRAŃSZCZYK)

Zdjęcia z imprez organizowanych  
w ramach XXVI STMiG  

prezentujemy także  
na 4. stronie okładki.

XII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 
XXVI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN  

JESIEŃ 2020 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 70 1 70 
kujawsko- 
-pomorskie

1 75 1 150 2 225 

lubelskie 1 74 1 74 
lubuskie
łódzkie
małopolskie 3 391 4 648 3 653 10 1 692 
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie 1 237 1 149 2 386 
świętokrzyskie 1 79 1 34 3 353 1 21 1 51 7 538 
warmińsko- 
-mazurskie
wielkopolskie 1 583 1 583 
zachodniopo-
morskie

8 889 1 92 3 261 3 1 027 2 777 17 3 046 

Łącznie  
w grupach  

9 968 7 829 11 1 336 7 1 701 6 1 630 1 150 41 6 614 

XII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH 
XXVI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN  

JESIEŃ 2020 R. 
ZESTAWIENIE LICZB ZORGANIZOWANYCH IMPREZ

Województwo Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 Razem
dolnośląskie 36 36 
kujawsko-pomorskie 27 60 119 206 
lubelskie 23 1 24 
lubuskie
łódzkie
małopolskie 128 112 231 471 
mazowieckie 29 29 
opolskie 5 5 
podkarpackie
podlaskie 244 244 
pomorskie
śląskie 10 9 18 37 
świętokrzyskie 152 54 375 19 10 6 616 
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie 18 366 384 
zachodniopomorskie 230 502 319 491 229 1 771 
Łącznie w grupach  382 721 858 811 560 491 3 823 

Laureaci XXVI STMiG rozegranego  
w ramach XII ETSdW, jesień 2020 r.

Grupa I (do 5 tys. mieszkańców)
1. Sadowie (woj. świętokrzyskie)
2. Dziwnów (woj. zachodniopomorskie)
3. Brzeżno (woj. zachodniopomorskie)

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

Grupa III (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców)
1. Strawczyn (woj. świętokrzyskie)
2. Karlino (woj. zachodniopomorskie)
3. Wałcz (woj. zachodniopomorskie)

Grupa IV (od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców)
1. Świnoujście (woj. zachodniopomorskie)
2. Pyrzyce (woj. zachodniopomorskie)
3. Gorlice (woj. małopolskie)

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

Grupa VI (powyżej 100 tys. mieszkańców)
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
2. Kielce (woj. świętokrzyskie)
3. Poznań (woj. wielkopolskie)

Test Coopera
Próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha  
H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 r., polegająca na 12-minutowym nieprze-
rwanym biegu. Obecnie test jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej 
przede wszystkim sportowców.
Kenneth Cooper opracował zestaw ćwiczeń obejmujących bieg, chód, pływanie i kolar-
stwo. Największą popularnością cieszy się jednak próba biegowa, czyli przemierzenie 
(w dowolny sposób: biegnąc, idąc o własnych siłach) jak najdłuższego dystansu w ciągu 
12 min. Na tej podstawie określana jest kondycja fizyczna w zależności od wieku i płci.
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Turniej w oczach laureatów
W tym roku ze zrozumiałych powodów nie odbyło się uroczyste podsumowanie XXVI STMiG zorganizowanego w ramach XII ETSdW. 
Poprosiliśmy więc zdobywców I miejsc w każdej grupie o krótkie wypowiedzi, jak na ich terenie wyglądała realizacja STMiG.

Grupa I  
(do 5 tys. mieszkańców)

I miejsce – Sadowie (woj. świętokrzyskie)
Gmina Sadowie sportem stoi! Sytuacja epidemiczna panują-
ca w kraju nie spowolniła naszych działań sportowych, które 
odbywają się cyklicznie w różnych dyscyplinach. Biorąc pod 
uwagę obostrzenia nakazane w danych okresach czasowych, 
dopasowujemy się do nich i działamy. Dokładnie tak było z 
realizacją założeń Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2020. 
Koordynatorem turnieju był Mariusz Kaczmarski. Wszystkie 

grupy wiekowe chętnie włączały się w wybrane zajęcia spor-
towe. Dumni jesteśmy z aktywności sportowej mieszkańców 
Gminy Sadowie, to oni odnieśli sukces. Od przedszkolaków do 
seniorów, poprzez Koła Gospodyń Wiejskich, wszyscy dopa-
sowali coś dla siebie i swoich możliwości.

W dbałości o dalszy rozwój działań sportowych, zdrowie  
i kondycję wszystkich naszych mieszkańców jesteśmy na etapie 
przygotowawczym do realizacji zadania poprawy infrastruktu-
ry sportowej na terenie gminy. Rozbudowa sali gimnastycznej 
i budowa dwóch boisk pozwoli nam poszerzać i różnicować 
działania.

Grupa II  
(od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców)

I miejsce – Kalisz Pomorski (woj. zachodniopomorskie)

Po raz kolejny nasza gmina wzięła udział w STMiG. Z uwa-
gi na obecną sytuację spowodowaną pandemią wybraliśmy 
pierwszy termin realizacji turnieju. W poprzednich edycjach 
również udawało nam się zajmować wysokie miejsca. Jeżeli 
chodzi o aktywność, to zaangażowanie było duże, zarówno 
wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, jak również seniorów. 
Jak co roku w turnieju wzięły udział szkoły podstawowe,  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, stowarzyszenia, sołec-
twa i świetlice z naszej gminy. Jesteśmy dumni z tego, że 

mimo wielu utrudnień, jakie można było 
napotkać podczas organizacji turnieju  
(np. miejscem przeprowadzenia imprezy), 
udało nam się zająć I miejsce. Nagrodę wy-
graną w STMiG wykorzystamy na organi-
zację pikniku sportowo-rekreacyjnego.

Plany na przyszłość? Jeżeli sytuacja na 
to pozwoli, oczywiście nadal będziemy 
brać udział w turnieju i mamy nadzieję, 
że z roku na rok nas uczestników będzie 
coraz więcej.

n ANNA KRANC-BARGIEŁ,  
PODINSP. DS. HANDLU,  

KULTURY I SPORTU,  
KALISZ POMORSKI

I miejsce – Strawczyn (woj. świętokrzyskie)
Gmina Strawczyn w Europejskim Tygodniu Sportu dla 
Wszystkich – XXVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2020  
w grupie od 7,5 do 15 tys. mieszkańców zajęła pierwsze miej-
sce. To olbrzymi sukces mieszkańców gminy, biorąc pod uwa-
gę specyficzny rok ze względu na epidemię COVID-19.

Na sukces gminy w Sportowym Turnieju Miast i Gmin  
zapracowała liczna grupa instruktorów, trenerów, nauczycieli  
i wychowawców, działaczy klubów sportowych, animatorów 
sportu oraz działaczy organizacji pozarządowych. Koordyna-
torem gminnym turnieju był Michał Dziura, instruktor pły-
wania i ratownik w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Olim-
pic w Strawczynku.

– Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja 
ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie 
tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie 
prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. Naczelnym celem 
jest wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wo-
kół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin – pod-
kreśla Michał Dziura.

Całość organizacyjno-koordynacyjną wzięło na siebie Samo-
rządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, na czele z dy-
rektorem Łukaszem Woźniakiem, który sam nie tylko jest aktyw-
nym biegaczem, ale również trenerem grupy dzieci i dorosłych.

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 
odbyły się mecze piłki nożnej, koszykówki, test Coopera bie-
gowy i pływacki, zajęcia na basenie, boisku i świetlicach. Bar-
dzo licznie we wszystkich odbywających się imprezach wzięły 
udział dzieci, młodzież i dorośli.

– Mimo specyficznego roku i odwołania cyklicznych imprez 
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu wychodzi naprzeciw 
licznym oczekiwaniom i poszerza ofertę zajęć sportowych. 
Pływalnia Olimpic cały czas jest czynna, chociaż z obostrze-
niami, można korzystać z obiektów sportowych, a na rok 2021 
zaplanowaliśmy szereg atrakcji i nowości na naszych obiektach  
– podkreśla Łukasz Woźniak. – Dziękuję za udział mieszkańców 
w Tygodniu Sportu i do zobaczenia na obiektach CSR Olimpic.

I miejsce – Świnoujście (woj. zachodniopomorskie)
Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbyła się 
w Świnoujściu 1–7 października 2020 r. w zupełnie nowej dla 
wszystkich rzeczywistości, związanej z ogłoszeniem pandemii 
koronawirusa (wywołującego COVID-19). Pomimo sytuacji  
w kraju udział wyspiarzy w wydarzeniach był bardzo aktywny. 
W imprezach wystartowało łącznie 8241 osób.

Efektem tego szerokiego zaangażowania było zajęcie I miej-
sca w grupie IV w klasyfikacji generalnej XII Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich – XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
2020 r. W związku z tym miasto Świnoujście otrzymało dofi-
nansowanie w kwocie 6 tys. zł z budżetu Ministerstwa Sportu 
na organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego, w ramach ha-
sła „Sport kluczem do zdrowia”.

W ramach turnieju odbyły się m.in. następujące imprezy 
sportowe: marsze Nordic Walking, treningi karate, mecze piłki 
siatkowej, zawody wyciskania sztangi jednorącz, atletyczny tor 
przeszkód, turnieje piłki nożnej, marsz z woreczkami, tunel 
– zabawy rozwijające prawidłową postawę ciała i równowa-
gę,  koordynacja, gry i zabawy ruchowe, spotkania biegowe, 
marszobiegi, „Jesienne zabawy” Metodą Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne, „Krótka historia igrzysk olimpijskich”  
– ćwiczenia z wykorzystaniem kół plastikowych (rzut kulą  
ma odległość), UltraRun Świnoujście, treningi rowerowe in-
terwałowe, szybkościowe, zawody podciągania na drążku.

Dodatkowo na boiskach szkolnych – Orlikach i Stadionie 
Miejskim – przeprowadzono testy Coopera, w których udział 
wzięło 598 osób.

4.10.2020 r. odbyła się impreza sportowa XV Jubileuszowe 
Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców, która 
skupiła bardzo dużo osób. Impreza, w której udział wzięły 
kluby sportowe, placówki oświatowe, uczniowie świnoujskich 
liceów, przedszkolaki oraz mieszkańcy Świnoujścia odbyła się 
na najszerszej w kraju plaży – zapewniającej bezpieczeństwo 
uczestnikom. W trakcie imprezy zachowano się stosownie  
do obowiązującej sytuacji epidemiologicznej.

Turniej obył się we współpracy Miasta Świnoujście  
z OSiR „Wyspiarz” oraz Świnoujskim Klubem TKKF „Del-
fin”. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Świnoujścia, którzy                      
aktywnie włączyli się w tegoroczną edycję turnieju i zaprasza-
my wszystkich wyspiarzy do udziału w Europejskim Tygodniu 
Sportu dla Wszystkich w 2021 r.

Grupa III (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców)

Grupa IV (od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców)
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Przedruk z www.ikamien.pl
Pandemia koronawirusa nie pokrzyżo-
wała planów organizatorom Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin 2020. Choć te-
goroczne wydarzenie odbyło się w no-
wej dacie, w nieco zmienionej formule  
i z udziałem mniejszej liczby uczest-
ników, to nie przeszkodziło Pomorzu 
Zachodniemu triumfować w turnieju 
już po raz 16. Urząd Marszałkowski od 
lat wspiera finansowo przedsięwzięcie,  
a patronat nad nim obejmuje zachodnio-
pomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

XXVI edycja wydarzenia była wyjąt-
kowa. Ze względu na zagrożenie epide-
miologiczne przedsięwzięcie przeprowa-
dzono w nowym terminie. Zamiast od 
26 maja do 1 czerwca, turniej rozgry-
wano od 14 do 20 września oraz od 1 do  
7 października. Województwo zachod-
niopomorskie 16. raz w historii i 15. raz 
z rzędu zdobyło I miejsce w klasyfikacji 
ogólnopolskiej. Pomorze Zachodnie re-
prezentowały w imprezie 44 gminy spo-
śród 90, które w całym kraju zgłosiły się 
do udziału.

Wzorem lat ubiegłych rywalizacja  
w imprezie polegała na aktywnym uczest-
nictwie w różnych inicjatywach rekre-
acyjno-sportowych organizowanych na 
terenie regionu, np. biegach, grach zespo-
łowych, rajdach rowerowych czy innej 
formie aktywnej turystyki, a także teście 
Coopera. Na Pomorzu Zachodnim prze-
prowadzono blisko 1,8 tys. takich przed-
sięwzięć z udziałem ponad 80 tys. osób. 
To głównie: uczniowie, seniorzy, studen-
ci, wczasowicze oraz osoby na co dzień 
pracujące.

I miejsce – Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie)
Kołobrzeg, podobnie jak inne miasta w Polsce, stanął w obliczu 
pandemii, która wpłynęła i nadal wpływa na wszystkie aspekty 
życia – od gospodarki, przez edukację, po służbę zdrowia czy 
sport. Takie sytuacje pokazują, jak bardzo istotna jest solidar-
ność społeczna, współpraca z samorządem oraz partnerstwo pu-
bliczno-prywatne. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że 
nie był to czas stracony i większość zaplanowanych działań w ob-

szarze sportu oraz aktywności fizycznej udało nam się zrealizo-
wać. Okres pandemii był również dużym wyzwaniem pod wzglę-
dem organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Właściwie  
z dnia na dzień stowarzyszenia sportowe zmuszone były do 
dostosowania swojej oferty do nowej rzeczywistości i robiły to  
z sukcesem. Jednym z najpiękniejszych dowodów tej doskonałej 
organizacji był udział i zdobycie I miejsca w Sportowym Turnieju 
Miast i Gmin, w grupie miast od 40 do 100 tysięcy mieszkańców.

– To dla mnie wielka radość i powód do dumy. Cieszę się, że 
pomimo pandemii stanęliśmy na najwyższym stopniu podium. 
Tym bardziej doceniam, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
szkół, przedszkoli, klubów sportowych, wolontariuszy, działa-
czy, pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta udało nam 
się zorganizować prawie 200 wydarzeń o charakterze sportowym  
i rekreacyjnym, w których uczestniczyło ponad 7 tys. mieszkań-
ców Kołobrzegu. Brawa za pomysłowość, podjęcie wyzwania  
i piękny finisz. Podziękowania kieruję również do Krajowej 
Federacji Sportu dla Wszystkich, która w tak trudnym cza-
sie podjęła się organizacji XXVI Sportowego Turnieju Miast  
i Gmin 2020 i zaprosiła nas wszystkich do sportowej zabawy  
– mówi Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.

I miejsce – Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
wspólnie z Urzędem Miasta Torunia koordynował XXVI Spor-
towy Turniej Miast i Gmin organizowany przez Federację Spor-
tu Dla Wszystkich na terenie Gminy Miasta Toruń. Podczas tur-
nieju, który odbywał się od 1 do 7 października realizowanych 
było 119 wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Najwięcej sportowych wydarzeń zorganizował Ośrodek Te-
rapii Ruchowej TKKF w Toruniu, ze względów pandemii liczba 
uczestników imprez musiała być ograniczona. Ośrodek Terapii 
Ruchowej TKKF prowadził w ramach turnieju cykl rozgrywek 
orlikowych. Celem tych imprez była integracja mieszkańców 
toruńskich osiedli wokół sportowej rywalizacji w dyscyplinach 
zespołowych. Warto również wspomnieć o największych wy-
darzeniach, jakie były realizowane, np. piknik sportowo-re-
kreacyjny towarzyszący Toruńskiemu Grand Prix, Światowy 
Dzień Marszu oraz VIII Toruński Bieg Kopernikański.

W sumie we wszystkich wydarzeniach organizowanych  
w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Mieście Toruń 
wzięło udział ponad 17 tys. osób. Koordynator turnieju z ra-
mienia Toruńskiego Związku TKKF – Przemysław Stalkowski 
podkreślał, że nowa formuła organizowania jednodniowych 
miniturniejów na osiedlowych obiektach małej infrastruktury 
sportowej typu orlik cieszyła się wielkim zainteresowaniem. 
Taka forma aktywności fizycznej odpowiadała uczestnikom 
zajęć przede wszystkim dlatego, że oprócz zaangażowania 

sportowego mogli wspól-
nie aktywnie włączyć  
się w organizację. Wła-
śnie dzięki takiej posta-
wie mieszkańców Toru-
nia udało się wywalczyć 
I miejsce w Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin 
2020 w kategorii powyżej 
100 tys. mieszkańców dla 
grodu Kopernika.

Grupa V (od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców) Grupa VI (powyżej 100 tys. mieszkańców)

Zdjęcia z imprez organizowanych w ramach XXVI STMiG prezentujemy także na 4. stronie okładki.

Pandemia nie przeszkodziła zwyciężyć po raz szesnasty.  
Pomorze Zachodnie najlepsze w Sportowym Turnieju Miast i Gmin

Celem przedsięwzięcia, które swój po-
czątek datuje na lata 90. XX wieku, była 
promocja zdrowego i aktywnego trybu 
życia. Głównym organizatorem wyda-
rzenia jest Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich w Warszawie. Za koordyna-
cję działań na Pomorzu Zachodnim od-
powiadał zaś Zachodniopomorski Zwią- 
zek Towarzystw Krzewienia Kultury Fi-
zycznej w Szczecinie. Na przeprowadze-
nie tegorocznej edycji turnieju Urząd 
Marszałkowski przeznaczył 20 tys. zł.

n ŁUKASZ JUCHA,  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  

WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

       Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki z kraju    Migawki 

VI Walne Zgromadzenie Delega-
tów Krajowej Federacji Sportu dla 
Wszystkich 30 czerwca 2020 r. wy-
brało nowe władze na kadencję 
2020–2023.

Zarząd KFSdW
Dariusz Abramiuk – prezes
Jacek Bączkowski – wiceprezes
Marek Mazur – wiceprezes
Cezary Domińczak – skarbnik 
Anna Stanowska – sekretarz

Krystyna Anioł-Strzyżewska  
– członek prezydium
Wacław Krankowski – członek 
prezydium
Aleksandra Laura Filipiak – członek
Marek Truszczyński – członek
Marek Wardziak – członek
Piotr Wardziak – członek

Komisja Rewizyjna KFSdW
Kucharski Tomasz  
– przewodniczący
Kos Zdzisław – wiceprzewodniczący
Wangryn Mariusz – sekretarz

KRAJOWA FEDERACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH  
– nowe władze
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Zwykle zaczynamy sezon najważniejszych 
imprez w kwietniu, w tym roku otwarcie 
nastąpiło dopiero w lipcu. Z 32 zaplano-
wanych imprez i wydarzeń sportowych 
odbyło się już 28 (do 10 listopada). 
Pozostały do rozegrania Mistrzostwa 
KZ LZS w zapasach w stylu klasycznym 
(27‒29.11.2020, Siedlce), w warcabach 
100-polowych (3‒6.12.2020, Lututów) oraz 
w kolarstwie przełajowym (brak termi-
nu). Mamy też nadzieję, że uda się jeszcze 
przeprowadzić zgrupowanie szkoleniowe  
w kolarstwie (23‒30.11.2020, Mielno).

A czego nie udało nam się zreali-
zować? Przeprowadzić Krajowego Zjaz-
du Zrzeszenia LZS, który przeniesiono 
na rok 2021, musieliśmy także odwołać 
uroczystość podsumowania działalności 
Krajowego Zrzeszenia LZS w 2020 r., któ-
re od lat odbywa się na początku grudnia 
w Uniejowie.

Początek roku niezwykle trudny
Koniec lutego i początek marca w Krajo-
wym Zrzeszeniu LZS to czas układania 
kalendarza imprez ogólnopolskich, wy-

znaczania organizatorów tych wydarzeń, 
przygotowań wojewódzkich zrzeszeń do 
przeprowadzenia swoich zjazdów woje-
wódzkich, gdyż na maj planowany był 
Krajowy Zjazd LZS. Wszyscy już wtedy 
wiedzieliśmy, że w chińskim Wuhan (chy-
ba każdy zapamięta nazwę tego miasta do 
końca życia) walczą ze straszną epidemią, 
ale większość z nas myślała, że ten koro-
nawirus tam zostanie. Stało się inaczej.

12 marca 2020 r. Krajowe Zrzeszenie 
LZS do odwołania zamknęło warszawskie 
biuro – przeszło na pracę zdalną, podob-
nie jak 16 wojewódzkich zrzeszeń i tysią-
ce klubów. Ostatnimi imprezami ogól-
nopolskimi, jakie udało nam się do tego 
czasu przeprowadzić, były: Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS w biegach 
przełajowych, które odbyły się 7 marca  
w Stargardzie (wzięło w nich udział bli-
sko 300 zawodników z 10 województw) 
oraz Ogólnopolski Podhalański Rajd 
Narciarski w Białym Dunajcu 5–8 marca.

10 marca wprowadzono zakaz orga-
nizowania imprez masowych, a 24 marca 
zakaz uprawiania sportu. Ale od czego 

mamy Internet. Życie sportowe przeniosło 
się w wirtualny świat. Trenerzy i opieku-
nowie młodych sportowców ćwiczących  
w LZS, nie tracili kontaktu z podopiecz-
nymi. Pomagał im... Facebook. Indywi-
dualne porady, zalecenia ćwiczeń, które 
można robić w domu czy przydomowym 
ogródku, spotkania online ze starszymi 
kolegami, którzy opowiadają, co robią  
i jak trenują, dopingują młodych adeptów 
sportu do aktywności.

Przykładem takiej intensywnej pracy 
jest GOSRiT Luzino (woj. pomorskie)  
– trenerzy kilkunastu drużyn piłkarskich 
prowadzą treningi online. Piotr Klecha, 
szef GOSRiT-u i przewodniczący Po-
morskiego Zrzeszenia LZS, wyciąga stare 
zdjęcia sportowe i proponuje konkursy  
z nagrodami. Produkują również masecz-
ki w barwach klubowych, które sprzedają 
kibicom – w tych ciężkich czasach przyda 
się każdy grosz. Cechą charakterystyczną 
tego okresu izolacji było sięganie przez 
kluby i sportowców LZS do historii, po-
kazywanie swoich dziejów, przypomina-
nie – najczęściej poprzez zdjęcia – cie-

kawych zdarzeń i ludzi. To ważne, bo  
w 2021 r. obchodzić będziemy 75-lecie ist-
nienia Ludowych Zespołów Sportowych.

Wreszcie 30 maja „odmrożono sport” 
– to sformułowanie zapamiętamy zapew-
ne na długo, podobnie jak Wuhan. Wró-
ciliśmy do sportowego życia. 13 czerwca 
swój zjazd sprawozdawczo-wyborczy 
odbyło Zachodniopomorskie Zrzeszenie 
LZS. Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS zaczęło od Wirtualnego Biegu „Pola-
cy bohaterom spod Monte Cassino”, który 
odbył się 7 czerwca (wzięła w nim udział 
kilkunastoosobowa grupa maratończy-
ków z Dankowic), a Wielkopolskie Zrze-
szenie LZS – od jeździectwa: 14 czerwca 
w Młodzikowie odbyły się Mistrzostwa 
WZ LZS w skokach. WZ LZS Lublin – od 
wojewódzkiego turnieju „Mała Piłkar-
ska Kadra Czeka” dziewcząt, który od-
był się 19 czerwca w Starym Zamościu.  
27 czerwca w Słupsku rozegrano Mistrzo-
stwa Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS  
w lekkiej atletyce. W Burkatowie tego  
samego dnia Dolnośląskie Zrzeszenie 
LZS zorganizowało turniej eliminacyjny 
„Piłkarska Kadra Czeka”.

W lipcu pierwsze imprezy 
ogólnopolskie
Cieszyliśmy się, że liczba zakażeń w kraju 
nie wzrasta i wynosi 200–300 dziennie. 
Wszystkie imprezy odbywały się zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w czasach 
zagrożenia epidemicznego. I na szczęście 
po wszystkich zorganizowanych przez 
Krajowe Zrzeszenie LZS imprezach nie 
dotarły do nas informacje, że ktoś zaraził 
się SARS-CoV-2.

Jako pierwsi o tytuły mistrzowskie 
walczyli piłkarze i piłkarki. 13–15 lipca 
w Zamościu odbyły się Mistrzostwami 
Krajowego Zrzeszenia LZS Dziewcząt 
do lat 13 „Mała Piłkarska Kadra Czeka  
im. Marka Procyszyna”. W turnieju star-
towało 11 drużyn. Tytuł mistrza zdobył 
zespół KS Polonia Środa Wielkopolska.

20–22 lipca w Zamościu odbyły się 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS  
w Piłce Nożnej Chłopców do lat 15  

„Piłkarska Kadra Czeka”. O tytuł mistrza 
walczyło 10 drużyn. Mistrzem Krajowego 
Zrzeszenia LZS została drużyna LZS KTSK 
GOSRiT Luzino z woj. pomorskiego.

Mistrzostwa dziewcząt do lat 15 „Pił-
karska Kadra Czeka” odbyły się 22–24 
lipca w Siedlcach, wzięło w nich udział 
9 drużyn. Mistrzem Krajowego Zrzesze-
nia LZS została drużyna UKS 3 Stasz-
kówka-Jelna z woj. małopolskiego. Było 
to pierwsze zwycięstwo drużyny z Ma-
łopolski w historii tego turnieju (turniej 
rozgrywany jest od 2001 r.).

Miesiąc później, 24–26 sierpnia  
w Reńskiej Wsi, woj. opolskie, odbyły 
się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w piłce nożnej chłopców do lat 13 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka im. Marka 
Procyszyna”. W turnieju startowało  
11 drużyn. Najlepsza okazała się MKS 
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska  
z woj. małopolskiego.

Kolarstwo – na szosie i torze
Kolarstwo to jeden z tzw. sportów wiodą-
cych w LZS. I jedna z niewielu dyscyplin 
sportowych, która w tym roku nie znik-
nęła z areny międzynarodowej. Odbyły 
się wielkie i małe toury na wielu szosach 
Europy oraz mistrzostwa świata i Europy. 
W naszym Zrzeszeniu organizowanych 
jest w tym sporcie 6 imprez mistrzow-
skich. Zawodnicy z klubów LZS to czo-
łówka krajowa (oczywiście nie mówimy 
tu o kolarzach z grup zawodowych, choć 
i tam pełno naszych wychowanków, np. 
Rafał Majka czy Michał Kwiatkowski).

26 lipca na Orawce odbyły się Mistrzo-
stwa Krajowego Zrzeszenia LZS w MTB 
oraz zawody o Puchar Wójta Gminy Ja-
błonka (eliminacje do OOM). Rozegrano 
wyścigi w kategorii młodzik, junior młod-
szy, junior, orlik + Elita (open). W sumie 
startowało ponad 350 zawodników.

XXXVIII Wyścig Kolarski Juniorów, 
który jest jednocześnie Mistrzostwami 
Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorów „Zło-
te Koło”, uważany jest za jeden z najtrud-
niejszych wyścigów w tej kategorii wieko-
wej. W tym roku odbył się od 31 lipca do 

2 sierpnia jak zwykle w Dobczycach. Jego 
uczestnikiem przed laty był, mieszkający 
nieopodal, Rafał Majka. Od kilku lat jest 
on fundatorem nagrody dla najlepszego 
„górala”, którą zwykle wręcza ojciec na-
szego znakomitego kolarza. W tym roku 
frekwencja dopisała. Licznie stawiła się 
grupa zagranicznych kolarzy z Litwy, Ło-
twy i Holandii, w sumie było ich 21 na 107 
zawodników. Wśród wszystkich kolarzy 
55 reprezentowało kluby Zrzeszenia LZS.

LXIV Międzynarodowy Wyścig Kolar-
ski Orlików Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej 
odbył się 11–14 sierpnia. Startowało 64 
kolarzy. W tym roku nie przyjechali do Za-
mościa zawodnicy zagraniczni – to oczy-
wiście efekt pandemii. Wyścig liczył 5 eta- 
pów, kolarze przejechali ponad 530 km  
po Ziemi Zamojskiej. Pierwszy etap oraz 
drugi (jazda indywidualna na czas) były 
Mistrzostwami Krajowego Zrzeszenia 
LZS. Warto przypomnieć, że to jeden z naj- 
starszych wyścigów kolarskich w naszym 
kraju i od pierwszego (w 1957 r.) organi-
zowany przez Ludowe Zespoły Sportowe.

4–6 września Koźminek był niewątpli-
wie weekendową stolicą kolarstwa. Odbyły 
się tu Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w kolarstwie szosowym młodzików 
i juniorów młodszych. Na tych samych 
zawodach walczono także o tytuły mi-
strzów Polski w kategorii junior i junior-
ka młodsza oraz rozegrany został finał 
Pucharu Polski.

10–11 października na szosach w Dąb-
kach i Jarosławcu odbyły się Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenie LZS w kolarstwie 
szosowym kobiet. O medale walczyły za-
wodniczki w kategorii juniorka młodsza 
oraz juniorka/orliczka. Jednocześnie roz-
grywana była XXI Edycja Pucharu Polski.

Ostatnią imprezą mistrzowską w ko-
larstwie były Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Torowym 
kobiet i mężczyzn w kategoriach junior 
młodszy, junior i orlik, które odbyły się 
16–18 października na torze w Prusz-
kowie. Startowała w nich prawie cała 
czołówka krajowa, bo w wymienionych 
kategoriach wiekowych na torze domi-

Ludowe Zespoły Sportowe

– daliśmy radę...

Mijający rok dla nikogo nie był łatwy. Kolejny też pewnie taki będzie. Jedno mogę jednak podkreślić: 
Ludowe Zespoły Sportowe dobrze poradziły sobie z działalnością w czasach pandemii.  
Jednym słowem: daliśmy radę... Udało się zorganizować prawie wszystkie zaplanowane na ten rok 
ogólnopolskie wydarzenia sportowe! I to w ciągu 6 miesięcy!

Kolarze na starcie do jednego z etapów  Mistrzostwa KZ LZS Juniorów „Złote Koło” Mistrzostwa KZ LZS w łucznictwie
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nują zawodnicy i zawodniczki z klubów 
naszego Zrzeszenia.

Żegnaj Ciechanowie,  
witaj Spało
Od 23 lat Ogólnopolskie Igrzyska LZS to 
największa impreza sportowo-rekreacyjna 
organizowana przez Krajowe Zrzeszenie 
LZS. Zwykle odbywa się pod koniec sierp-
nia. Podzielona jest na bloki – sportowy, 
rekreacyjny i osób niepełnosprawnych 
intelektualnie (w tym roku z wiadomych 

względów postanowiono zrezygnować 
z udziału w igrzyskach osób niepełno-
sprawnych). Przygotowania do niej trwały 
od marca, ale jeszcze w czerwcu nie wia-
domo było, czy się odbędzie. Odbyła się. 
27–29 sierpnia, a gospodarzem był Cie-
chanów (głównym współorganizatorem 
imprezy był nasz klub CLKS Mazowsze 
Ciechanów). W bloku sportowym odbyły 
się: Mistrzostwa KZ LZS w Lekkiej Atle-
tyce, Mistrzostwa KZ LZS w Zapasach 
Kobiet, Mistrzostwa KZ LZS w Zapasach 

Mężczyzn w stylu wolnym, Mi-
strzostwa KZ LZS w Podnoszeniu 
Ciężarów do lat 20 kobiet i męż-
czyzn oraz Mistrzostwa KZ LZS  
w Siatkówce Plażowej open.

W lekkiej atletyce o medale 
walczyli zawodnicy w kategorii 
U18, U20 i U23 kobiety i mężczyź-
ni, startowali zawodnicy z ponad 
140 klubów reprezentujących 16 
województw. W zapasach kobiet 
w kategorii młodzik startowało 
58 zawodniczek, w kategorii kadet 
52, a w kategorii junior/młodzie-
żowiec 30. W zapasach mężczyzn  
w stylu wolnym w kategorii mło-
dzik o medale walczyło 68 zapa-
śników, w kategorii kadet 64 i w ka- 
tegorii junior/młodzieżowiec 44. 
Były to pierwsze zawody zapaśni-
cze po przerwie spowodowanej 
wprowadzeniem stanu epidemii 
na terenie naszego kraju i zamro-
żeniu sportu. W podnoszeniu cię-
żarów startowało 57 zawodniczek 
i 62 zawodników z 33 klubów re-
prezentujących 10 województw. 
W siatkówce plażowej startowało 
6 zespołów kobiecych i 8 męskich.

W bloku rekreacyjnym roze-
grano dziewięć konkurencji dru-
żynowych: 5-osobowa piłka noż-
na kobiet i mężczyzn, 3-osobowa 
siatkówka kobiet i mężczyzn, 
3-osobowa koszykówka kobiet  
i mężczyzn, przeciąganie liny ko-
biet i mężczyzn oraz czwórbój dla 
władz, a także konkurencję indy-

widualną, jaką było wyciskanie sztangiel-
ki kobiet i mężczyzn w dwóch katego-
riach wagowych.

Zwykle na igrzyskach prowadzono 
jest łączna klasyfikacja wojewódzkich 
zrzeszeń LZS – w tym roku wszystkie  
zrzeszenia zostały nagrodzone pucharami 
za udział w zawodach. Na skromnej uro-
czystości podsumowującej igrzyska ogło-
szono, że XXIV Ogólnopolskie Igrzyska 
LZS odbędą się w Spale, woj. łódzkie.

Warto jeszcze dodać, że swoje woje-
wódzkie igrzyska w tym roku zorgani-
zowały cztery zrzeszenia – Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Łodzi, Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Lublinie, Świętokrzy-
skie Zrzeszenie LZS i Wielkopolskie 
Zrzeszenie LZS.

Pozostałe imprezy mistrzowskie 
i inne zawody
20–23 sierpnia w Zamościu odbyły się 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w Podnoszeniu Ciężarów U15 i U17.  
W zawodach startowało prawie 240 mło-
dych sportowców z 44 klubów, repre-
zentujących 11 województw. Z kolei 5–6 
września również w Zamościu odbyły się 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS  
w Łucznictwie. O medale walczyli ju-
niorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy 
kobiety i mężczyźni. Startowało 139 za-
wodników reprezentujących 14 klubów  
z 10 województw.

3–4 października w Wolsztynie odby-
ły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w Kajakarstwie juniorów i młodzi-
ków oraz Regaty Dzieci o Puchar Ziemi 
Wolsztyńskiej. W zawodach startowało 
ponad 150 kajakarzy z 7 klubów repre-
zentujących 4 województwa.

W Brzegu Dolnym 16–18 paździer-
nika odbyły się Mistrzostwa Polski Zrze-
szenia LZS w Tenisie Stołowym. Tenisiści  
i tenisistki rywalizowali o medale w czte-
rech kategoriach wiekowych. Startowało 
ponad 130 zawodników z 20 klubów re-
prezentujących 11 województw.

Jest jednym z najstarszych turniejów 
szachowych w Polsce i w Europie. Mowa 

oczywiście o Ogólnopolskim Masowym 
Turnieju Szachowym LZS o „Złotą Wie-
żę”, w którym o miano mistrza walczą 
drużyny. W tym roku finał centralny 
rozegrano po raz 62. Odbywał się od  
27 września do2 października w Kokotku 
k. Lublińca. Startowało w nim 14 drużyn. 
Po raz trzeci z rzędu turniej wygrała dru-
żyna LKSz GCKiP Czarna.

XXV Ogólnopolskie i Wojewódz-
kie Biegi Przełajowe LZS im. Wojciecha 
Świątka tradycyjnie odbyły się 3 paź- 
dziernika na terenie Zespołu Szkół 
CKU z metą na stadionie KS Szczerbiec  
w Wolborzu. Każdego roku w tej imprezie  
bierze udział kilkuset uczestników, w tym 
roku było ich nieco mniej.

Jak wiemy z różnych danych, zamiesz-
czanych w badaniach naukowych i prasie, 
nasi seniorzy nie mogą pochwalić się wy-
sokim poziomem aktywności fizycznej. 
Jak przekonać seniorów do aktywności 
fizycznej, choćby tej umiarkowanej? Ja-
kie formy aktywności im zaproponować? 
Jaką rolę pełni w życiu seniora dobra  
dieta? Na te pytania staraliśmy się znaleźć 
odpowiedź podczas szkolenia „Aktywny 
Senior LZS”, które odbyło się 10–13 wrze-

śnia 2020 r. w Mielnie. Wzięło 
w nim udział 40 uczestni-
ków oraz kadra szkoleniowa. 
Uczestnikami szkolenia byli 
organizatorzy sportu i ani-
matorzy życia sportowego dla 
seniorów w środowisku wiej-
skim, w tym działacze i pra-
cownicy jednostek LZS.

I na koniec o dwóch imprezach, któ-
rych realizacja była najbardziej zagro-
żona. Pierwsza z nich to Finał Centralny 
XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-
dzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS za-
planowany w Zakopanem 6–8 listopada. 
Zwykle w imprezie bierze udział ponad 
150 osób z 10–12 województw. Wiedzie-
liśmy, że w tradycyjnej formie nie może 
się odbyć (testy i marsz na orientację). 
Postanowiliśmy przeprowadzić olimpiadę 
online! Byliśmy pełni obaw, bo nigdy prze-
cież nie organizowaliśmy żadnej imprezy 
w ten sposób. Czy nie zawiedzie sieć? Czy 
wszyscy odczytają e-mail z instrukcją? Czy 
każdy będzie mógł otworzyć link do testu?

6 listopada na platformie Google Forms 
odbył się test, który jak w realu składał  
z 60 pytań – 20 dotyczyło wiedzy krajo-
znawczej o walorach Polski i Karpat, 20 
wiedzy o Unii Europejskiej i 20 o walorach 
krajoznawczych oraz historii Republiki 
Federalnej Niemiec (co roku wybieramy 
inny kraj UE). Do ścisłego finału zakwa-
lifikowało się 6 najlepszych uczestników. 
Finał odbył się 7 listopada i został prze-
prowadzony na platformie Skype. Z nasze-
go zaproszenia do udziału w olimpiadzie  

online skorzystało 80 
osób, a historycznym 
zwycięzcą został Oskar 
Naskręt z woj. wielko-
polskiego, który w finale 
odpowiedział na 9 z 10 
pytań.

Druga z zagrożo-
nych imprez to konkurs 
KZ LZS i Ministerstwa 
Sportu na najciekawsze 
projekty z zakresu upo-
wszechniania i promo-

wania aktywności fizycznej w środowisku 
wiejskim. Polega on w skrócie na tym, 
że każde wojewódzkie zrzeszenie przy-
syła do Krajowego Zrzeszenia LZS opis 
imprezy sportowej, którą zorganizowali 
jego członkowie – kluby lub stowarzy-
szenia. Następnie specjalnie powołana 
komisja ocenia na podstawie przysłanych 
opisów, zdjęć i filmów poszczególne ini-
cjatywy i szereguje je od pierwszego do 
szesnastego miejsca. Nagrodą jest udział 
przedstawicieli tej „16” w specjalnie dla 
nich zorganizowanej imprezie sportowej. 
W tym roku Komisja Krajowa postano-
wiła, że uhonoruje wszystkich za udział 
w konkursie, a zawody każdy uczestnik 
przeprowadzi sam, w siedzibie swojego 
klubu. Zobowiązany zostanie jedynie do 
przesłania relacji filmowej z ich realizacji. 
Ta część konkursu jeszcze trwa.

***
Opis działań Krajowego Zrzeszenia LZS 
w tym szczególnym roku 2020 obejmuje 
tylko imprezy i wydarzenia ogólnopol-
skie. Wojewódzkie Zrzeszenia LZS zorga-
nizowały setki swoich własnych imprez, 
w tym mistrzostw w wybranych spor-
tach, tysiące imprez zorganizowano na 
najniższych szczeblach organizacyjnych 
Zrzeszenia – w klubach, UKS i ULKS. 
Tych imprez by nie było, gdyby nie ty-
siące działaczy i wolontariuszy, trenerów, 
instruktorów i sędziów. Wszystkim im 
należy się gromkie – dziękujemy!

n IWONA DERLATKA
n ZDJĘCIA: ARCHIWUM LZS

Jako pierwsze rozegrano Mistrzostwa KZ LZS  
w biegach przełajowych

Seniorzy na szkoleniu w Mielnie

Mistrzostwa KZ LZS w piłce nożnej dziewcząt  
do lat 15 „Piłkarska Kadra Czeka”

LXII Ogólnopolski Masowy Turniej Szachowy LZS  
o „Złotą Wieżę”

Mistrzostwa KZ LZS w zapasach kobiet

Wiceprzewodniczący KZ LZS Marek Mazur  
wręcza puchar 13-letnim piłkarzom MKS Kalwarianka  

Kalwaria Zebrzydowska z woj. małopolskiego
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 Wystąpienie w ska-
li globalnej wirusa 
oznaczonego jako CO-

VID-19 spowodowało nie tylko dezor-
ganizację sportu, zawieszenie jego funk-
cjonowania, ale także przyczyniło się do 
ogromnych perturbacji zdrowotnych, 
gospodarczych, ekonomicznych, kulturo-
wych, edukacyjnych, politycznych i reli-
gijnych. COVID-19 był przyczyną wielu 
życiowych dramatów, ludzkich cierpień, 
które nierzadko kończyły się śmiercią  
w warunkach izolacji, bez udziału bliskich, 
w odosobnieniu i bez kontaktu z rodziną. 
Wszystko wydaje się jakieś nieludzkie, nie-
zgodne z obyczajem i tradycją oraz odbie-
gające od wzorów społeczno-kulturowych.

Potwierdzeniem dramatyzmu sytu-
acji w sporcie był sportowy lock down, 
polegający na zawieszeniu działalności 
klubów i stowarzyszeń sportowych, od-
wołaniu różnego rodzaju lig, rozgrywek, 
mitingów, zawodów, turniejów, włącznie 
z kontynentalnymi i światowymi mi-
strzostwami w poszczególnych dyscypli-
nach sportu, turniejami wielkoszlemo-
wymi, wyścigami Formuły 1, walkami 
bokserskimi i MMA czy KSW oraz igrzy-
skami olimpijskimi, które miały się odbyć 
w 2020 r. w Japonii.

Pandemia koronawirusa, która spo-
wodowała niewyobrażalne i wielowymia-

rowe społeczno-kulturowe straty, ujaw-
niła wiele ważnych kwestii dotyczących 
życia ludzi w zbiorowościach, a w tym 
także w zbiorowości sportowej. Mnie 
skłoniła do przeprowadzenia refleksji na 
temat sportu z perspektywy interakcjoni-
zmu społecznego. Znajdzie się ona w mo-
nografii zatytułowanej „Kultura fizyczna 
w interakcyjnej perspektywie”, która 
zostanie wydana w roku 2021 staraniem 
Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rze-
czypospolitej Polskiej.

Działalność w roku 2020
W takiej sytuacji społeczno-kulturowej 
i psychologicznej przyszło SALOS RP 
realizować w roku 2020 wyzwania spor-
towo-wychowawcze wśród dzieci i mło-
dzieży i przewidziane zadania wynikające 
z założeń statutowych i harmonogramu 
działania stowarzyszenia. Nie zaprzesta-
jąc działalności, jedynie w uzasadnionych 
przypadkach ją ograniczając, prowadzili-
śmy ‒ z wyłączeniem okresu całkowitego 
zakazu prowadzenia zajęć ‒ proces szkole-
nia sportowego i wychowania w stowarzy-
szeniach lokalnych. Nie zrezygnowaliśmy 
też z realizacji zadań o charakterze ogól-
nopolskim, których organizacja była do-
stosowana do obowiązujących przepisów 
i rygorów sanitarnych, które były respek-
towane z najwyższą sumiennością i sta-

rannością. Nie wszystkie przedsięwzięcia 
udało się jednak przeprowadzić ze wzglę-
du na uwarunkowania formalne i decyzje 
administracji rządowej lub samorządowej.

Nie udało się zorganizować XXXI 
Światowych Igrzysk Młodzieży Sale- 
zjańskiej, które miały się odbywać 
28.04‒3.05.2020 r. w Essen/Duisburgu 
(Niemcy). W okresie poprzedzającym 
igrzyska dobowy przyrost zakażonych 
w Niemczech wzrastał w postępie nie-
mal geometrycznym. Sytuacja ta zmusi-
ła organizatorów do odwołania igrzysk,  
a blisko 400-osobowa salezjańska repre-
zentacja Polski pozostała w kraju. Nie 
udało się też zorganizować XXIII Ogól-
nopolskich Rozgrywek Salezjańskich 
Animatorów Sportowych, zaplanowa-
nych 16‒18.10.2020 r. w Krakowie. Była 
to decyzja zarządu SALOS RP, podjęta 
w wyniku lawinowo narastającej liczby 
osób zakażonych COVID-19 i oznacze-
nia największych polskich miast kolorem 
czerwonym. Odwołanie organizacji wy-
mienionych imprez było dla dzieci i mło-
dzieży (dziewcząt i chłopców) pewnym 
zawodem, ale z drugiej strony decyzje te 
zostały przyjęte w duchu zrozumienia po-
wagi sytuacji i pełnej odpowiedzialności.

Pozostałe przedsięwzięcia o charak-
terze ogólnopolskim udało się przepro-
wadzić, mimo różnorodnych trudności 

Wyzwania  
sportowo- 
-wychowawcze
w SALOS RP
Rok 2020 zapisał się w annałach światowego sportu jako wyjątkowy, szczególny, nietypowy,  
smutny oraz przytłaczający

obiektywnych i subiektywnych. Z jednej 
strony polegały one na stworzeniu przez 
organizatorów takich warunków, aby 
ryzyko zakażenia w sposób maksymal-
ny wyeliminować. Organizacja każdego 
przedsięwzięcia wymagała wielu uzgod-
nień z organami samorządowymi i sani-
tarno-epidemiologicznymi, prowadzenia 
wielu rozmów z dziećmi i młodzieżą, ale 
także ich rodzicami, którzy zgłaszali wie-
le uwag i wyrażali swe obawy dotyczące 
bezpieczeństwa ich pociech.

Igrzyska w futsalu
6‒8 marca 2020 r. od-
były się XXIV Ogólno-
polskie Igrzyska Mło-
dzieży Salezjańskiej 

w Futsalu. Bezpośrednim organizatorem 
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Lo-
kalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej 
z siedzibą w Żyrardowie, na czele z jego 
prezesem Michałem Ciecharowskim  
i ks. Łukaszem Owsianko. W igrzyskach 
wzięło udział ponad 400 dziewcząt i chłop-
ców reprezentujących 15 stowarzyszeń lo-
kalnych: SL SALOS Dąbrowa Górnicza, 
SL SALOS Dobieszczyna, SL/UKS SALOS 
Ełk, SL SALOS Kraków, SCS Amico Lu-
bin, SL SALOS Łódź-Wodna, SL SALOS 
Połczyn Zdrój, SL SALOS Przeczno, SL 
SALOS Słupsk, SL SALOS Suwałki, SL SA-
LOS Szczecin, SL SALOS Świętochłowice, 
SL SALOS „Róża Kutno” Woźniaków, SL 
SALOS „Angels” Wrocław, SL SALOS Ży-
rardów oraz inne zaproszone drużyny.

W uroczystym otwarciu, które odby-
ło się w Centrum Kultury w Żyrardowie, 

uczestniczyły władze samorządowe z pre- 
zydentem miasta Lucjanem K. Chrza-
nowskim. W wydarzeniu wziął udział 
były minister sportu, wiceprezes Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego, mistrz świata 
i dwukrotny medalista igrzysk olimpij-
skich w kolarstwie Mieczysław Nowicki, 
a także członkowie Zarządu SALOS RP  
z prezesem Zbigniewem Dziubińskim  
i wiceprezesami ks. Edwardem Pleniem 
SDB, krajowym duszpasterzem sportow-
ców i s. Marią Kapczyńską FMA. Pod-
czas otwarcia zostały wręczone okolicz-
nościowe medale i wyróżnienia.

Młodzież rywalizowała w kategoriach 
wiekowych: kat. A – 2003 i młodsi, kat. 
B – 2005 i młodsi, kat. C – 2007 i młodsi. 
Zwycięzcami w poszczególnych katego-
riach zostały następujące zespoły: kat. 
A dziewcząt – SL SALOS „Róża Kutno” 
Woźniaków, kat. B dziewcząt – SP Żyrar-
dów, kat. A chłopców – SL SALOS „Róża 
Kutno” Woźniaków, kat. B chłopców – SL 
SALOS Szczecin, kat. C chłopców – SL 
SALOS „Róża Kutno” Woźniaków.

XXVIII Ogólnopolskie Igrzyska 
Młodzieży Salezjańskiej

Rozwijająca się pan-
demia nie pozwoliła 
na organizację XXVIII 
Ogólnopolskich Igrzysk 
Młodzieży Salezjańskiej 

według wcześniej ustalonego programu 
i scenariusza. Zarząd SALOS RP, kieru-

jąc się obowiązującymi 
przepisami i rezygnu-
jąc ze zgromadzenia 

podczas igrzysk ponad tysiąca uczest-
ników z całej Polski, podjął decyzję  
o organizacji igrzysk w dwóch miejsco-
wościach i dwóch różnych terminach oraz  
o zmniejszeniu o połowę liczby uczest-
niczących drużyn w poszczególnych 
dyscyplinach i kategoriach wiekowych. 
Pierwsza część igrzysk odbyła się w Lu-
blinie 18–20.09.2020 r. Jej organizato-
rem było Stowarzyszenie Lokalne Sale-
zjańskiej Organizacji Sportowej Kalina  
w Lublinie z ks. Łukaszem Auguściakiem 
na czele. Natomiast drugą część igrzysk 
zorganizowało w Kutnie 25–27.09.2020 r. 
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej „Róża-Kutno”  
w Woźniakowie z ks. Henrykiem Chi-
bowskim na czele.

W igrzyskach w Lublinie wzięło udział 
ponad 300 sportowców salezjańskich 
(dziewcząt i chłopców) z 11 stowarzyszeń: 
SL/UKS SALOS Ełk, SL/UKS SALOS  
Konarzyny, SL SALOS Kraków, SL SALOS 
„Kalina” Lublin, SL SALOS Łódź-Wodna, 
SL SALOS Nowa Ruda, SL SALOS Pie-
szyce, SL SALOS Piotrków Trybunalski,  
SL SALOS Płock, SL SALOS Połczyn 
Zdrój, SL SALOS Staniątki. Sportowcy 
rywalizowali w piłce siatkowej i tenisie 
stołowym w kategoriach wiekowych: kat. 
A – 2003 i młodsi, kat. B – 2005 i młodsi, 
kat. C – 2007 i młodsi.

Podczas igrzysk nie było uroczyste-
go otwarcia i zakończenia imprezy. Nie 
było też wspólnej mszy świętej, a wrę-

Ławka przygotowana na zmianę Dekoracja zwycięzców w Żyrardowie

 Trofea dla zwycięzców
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czanie dyplomów, medali i pucharów 
następowało na halach. Rozgrywki roz-
poczęły i zakończyły się słówkiem oraz 
wspólną modlitwą na poszczególnych 
obiektach sportowych. Zwycięzcami 
igrzysk zostali:
n �piłka siatkowa dziewcząt: kat. A – SL 

SALOS Kalina Lublin, kat. B – SL 
SALOS Staniątki, kat. C – SL SALOS 
Nowa Ruda,

n �piłka siatkowa chłopców: kat. A – SL 
SALOS Łódź-Wodna,

n �tenis stołowy dziewcząt: kat. A – Mag-
da Rajkowska (SL SALOS Płock), kat. 
B – Julia Sokalska (SL SALOS Piotrków 
Trybunalski), kat. C – Sandra Ciuliń-
ska (SL SALOS Płock),

n �tenis stołowy gra podwójna dziew-
cząt: kat. A – Sandra Ciulińska, Zuzan-
na Lejman (SL SALOS Płock),

n �tenis stołowy chłopców: kat. A – Ga-
briel Palonka (SL SALOS Kalina Lu-
blin), kat. B – Igor Kozak (SL SALOS 
Płock), kat. C – Michał Rajkowski  
(SL SALOS Płock),

n �tenis stołowy gra podwójna chłopców: 
kat. A – Adam Banderski, Maciej Ma-
łyszek (SL SALOS Kalina Lublin), kat. 
C – Jakub Konieczko, Mikołaj Strojek 
(SL SALOS Kalina Lublin).

Igrzyska w koszykówce  
i piłce nożnej

W igrzyskach w Kutnie 
wzięło udział ponad 300 
sportowców salezjańskich 
(dziewcząt i chłopców)  
z 11 stowarzyszeń: SL 
SALOS „Wiślanie” Czer-

wińsk n. Wisłą, SL SALOS Dąbrowa Gór-
nicza, SL/UKS SALOS Ełk, SCS Amico 
Lubin, SL SALOS „Kalina” Lublin, SL 
SALOS Piotrków Trybunalski, SL SA-
LOS Płock, SL SALOS Połczyn Zdrój, 
SL SALOS Przeczno, SL SALOS Suwałki,  
SL SALOS „Róża-Kutno” Woźniaków, 
SL SALOS Żyrardów. Sportowcy rywa-
lizowali w koszykówce i piłce nożnej 
6-osobowej w następujących kategoriach 
wiekowych: kat. A – 2003 i młodsi, kat. B 
– 2005 i młodsi, kat. C – 2007 i młodsi.

Podczas igrzysk nie było uroczystego 
otwarcia i zakończenia igrzysk. Wręcza-
nie dyplomów, medali i pucharów odby-
wało się na boiskach i halach. Zwycięzca-
mi igrzysk zostali:
n �koszykówka 5-osobowa chłopców: 

kat. A – SES Staszic Kutno,
n �koszykówka 3-osobowa chłopców: 

kat. A – SL SALOS Płock,

n �piłka nożna dziewcząt: kat. B – SL SA-
LOS Przeczno,

n �piłka nożna chłopców: kat. A – SL 
SALOS Suwałki, kat. B – SL SALOS 
Dąbrowa Górnicza, kat. C – SL SALOS 
„Róża-Kutno” Woźniaków.
Puchar Fair Play zdobyła drużyna SL 

SALOS Piotrków Trybunalski, puchar 
za tworzenie klimatu radości w duchu  
św. Jana Bosko zdobyła drużyna SL SA-
LOS Żyrardów, natomiast puchar dla 
drużyny o najwyższych walorach kultu-
rowych przypadł SL SALOS „Wiślanie” 
Czerwińsk n. Wisłą.

Działalność wydawnicza
W tym trudnym okresie 
udało się zrealizować waż-
ne przedsięwzięcie wy- 
dawnicze, a mianowicie 
została wydana monogra-
fia zatytułowana „Sport  
w służbie osoby i wspól-
noty w perspektywie pa-
pieża Franciszka” autorstwa Zbigniewa 
Dziubińskiego, AWF/SALOS RP, Warsza-
wa 2020, 232s. Praca powstała w czasie, 
kiedy niemal wszyscy obywatele global-
nego społeczeństwa doświadczali dzia-
łania złowrogiego wirusa, zmuszającego 
miliardy ludzi do życia w izolacji. Ten 
właśnie trudny czas został wykorzystany 
do napisania książki nazwanej „korona-
wirusówką”. W pracy przedstawiono pa-
pieża Franciszka wizję sportu, który nie 
tylko jest wartością samą w sobie (auto-
teliczną), ale także pełni funkcję służebną  
(instrumentalną) wobec osoby i wspól-
noty ludzkiej. Przedstawiona wizja sportu 
zarówno implikuje cielesno-biologiczne 
walory człowieka, uniwersalne wartości 
sportowego humanizmu, ale także per-
sonalistyczno-religijny i „integralny” jego 
wymiar. Wszystkich zainteresowanych 
publikacją prosimy o kontakt z biurem 
zarządu SALOS RP w Warszawie.  

n ZBIGNIEW DZIUBIŃSKI
n ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM  

ORGANIZATORÓW

 Trofea dla najmłodszych piłkarzy

Piłkarki w pełnej krasie

Turniej tenisa stołowego w Lublinie

W świecie lekkoatletyki

masters
Sportowy rok 2020 zapowiadał się niezwykle interesująco. Igrzyska Olimpijskie w Tokio,  
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a w świecie mastersów 30. rocznica założenia naszego związku

26 lutego 1990 r. Sąd Wojewódzki w Toru-
niu zarejestrował jako stowarzyszenie Pol-
ski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki,  
a pierwszym prezesem został współzałoży-
ciel Gabriel Mańkowski. Dla nas – wetera-
nów, dziś mastersów – było to wielkie świę-
to. 22 lutego 2020 r., po rozegraniu XXIX 
Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu 
miała miejsce uroczysta gala, która zgro-
madziła ponad 200 zaproszonych gości, w 
tym prezydenta Miasta Torunia Michała 

Zaleskiego, ludzi świata polityki i spor-
tu, najlepsze zawodniczki i zawodników, 
zasłużonych działaczy, olimpijczyków. Na 
ręce prezesa Wacława Krankowskiego 
napłynęło wiele gratulacji, dyplomów, na-
gród, pucharów i odznaczeń.

Najlepszą zawodniczką 30-lecia zosta-
ła Zofia Więciorkowska, mieszkająca na 
stałe w USA. Najlepszym zawodnikiem 
został Andrzej Piączkowski, reprezentu-
jący Warszawę. Wszystkie otrzymane tro-
fea oraz listy nagrodzonych, odznaczo-
nych i wyróżnionych można znaleźć na 

www.pzlam.pl. Z okazji jubileuszu przy-
gotowano też podsumowanie sportowych 
30 lat, które znalazło się w książce „XXX-
-lecie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
Masters – To już naprawdę 30...?”. W dru-
giej edycji książki, powiększonej o „Su-
plement 2020”, znalazło się wystąpienie 
prezesa Wacława Krankowskiego (cytu-
jemy poniżej) podsumowujące uroczystą 
galę oraz prognozy na rok 2020 związane 
z pandemią.

„To miał być rok jubi-
leuszy, wielkich między-
narodowych i krajowych 
zawodów sportowych, 
kolejnych sukcesów, re-
kordów i zdobyczy meda-
lowych. Stało się jednak 
coś, czego nikt nie prze-
widywał i dziś, w drugiej 
połowie maja mamy za 
sobą zaledwie jedne za-
wody – Halowe Mistrzo-
stwa Polski. Szczęśliwie, 
22 lutego, zaledwie 4 dni 
przed datą oficjalnej reje-

stracji związku 30 lat temu, w toruńskiej 
hali ARENA odbyły się rekordowe pod 
każdym względem 29. Halowe Mistrzo-
stwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters. 
Dopełnieniem tego dnia była uroczysta 
gala z okazji 30-LECIA ZWIĄZKU, która 
odbyła się w restauracji hotelu FILMAR. 
Na uroczystości pojawiło się ponad 200 
osób. Byli to nasi najlepsi sportowcy 
minionego 30-LECIA, goście honorowi 
z prezydentem Miasta Torunia Panem 
Michałem Zaleskim na czele, sponsorzy, 
partnerzy i przedstawiciele mediów.

Podczas uroczystości zarząd związku 
podziękował osobom najbardziej zasłu-
żonym dla powstania, rozwoju i funkcjo-
nowania Polskiego Związku Weteranów 
Lekkiej Atletyki, a od 2017 r. Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki Masters. Naj-
bardziej zasłużonym wręczono medale 
30-LECIA PZLAM. Prezydent Miasta 
Torunia i dyrektor Departamentu Spor-
tu i Turystyki Urzędu Marszałkowskie-
go wręczyli nagrody indywidualne dla 
członków zarządu oraz listy gratulacyjne  
i nagrody dla związku, a Sebastian Chma-
ra – wiceprezes PZLA i Janusz Krynicki 
– przewodniczący Komisji Dyscypliny  
i Wyróżnień PZLA wręczyli szczególnie 
zasłużonym dla rozwoju lekkoatletyki 
Honorowe Odznaki PZLA. Po udanej 
inauguracji roku jubileuszowego z wiel-
ką werwą i jeszcze większymi nadziejami 
przystąpiliśmy do przygotowań do wyjaz-
du na Halowe Mistrzostwa Europy w Bra-
dze oraz organizacji kolejnych zawodów 
mistrzowskich w kraju.

I nagle pojawił się ON – COVID-19. 
Wszystko zaczęło się walić – przełożono 
Halowe Mistrzostwa Europy w Bradze, 
odwołano Mistrzostwa Świata w Toronto, 
zamknięto wszystkie obiekty sportowe.  
Musieliśmy odwołać wszystkie zaplanowa-
ne zawody mistrzowskie w kraju. Zostali-
śmy pozbawieni możliwości trenowania.

I najgorsze – zapanowała wielka nie-
pewność – co będzie dalej, jak długo to 
potrwa, kiedy będziemy mogli wrócić 
do tego co kochamy, czyli do uprawiania 
sportu i najważniejsze, kiedy wrócimy do 
normalności? Wiemy już na pewno, że 
przygotowywane z wielkim rozmachem 

Medalistki MP w Rzutach Nietypowych 2020 w Toruniu
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na lipiec tego roku w Toronto Mistrzo-
stwa Świata, w 45. rocznicę pierwszych 
Mistrzostw Świata, które odbyły się wła-
śnie w Toronto – nie odbędą się. Toron-
to zrezygnowało. Nie będzie Mistrzostw 
Świata w Kanadzie.

Całe szczęście, że inni organizatorzy 
nie poddali się i przekładają zaplanowane 
zawody mistrzowskie na terminy póź-
niejsze. My również musieliśmy, mam 
nadzieję tymczasowo, odwołać prawie 
wszystkie zaplanowane na pierwsze pół-
rocze zawody krajowe. Wierzę, że już 
niedługo podamy nowe terminy zawo-

dów i z radością wrócimy na 
obiekty sportowe i będziemy 
mogli robić to, co dla wie-
lu z nas jest celem i rado-
ścią życia. Mam nadzieję, że 
stanie się to już niebawem  
i wszyscy w dobrym zdrowiu  
i kondycji sportowej spotka-
my się na obiektach sporto-

wych, czego nam wszyst-
kim szczerze życzę”.

Kolejne miesiące 
przynosiły coraz pomyśl-
niejsze prognozy, powoli 
ruszały ligowe rozgryw-
ki sportowe, także nam 
udało się przygotować 
dostosowany do pan-
demii kalendarz imprez 
na rok 2020. Poza HMP 
2020 w Toruniu udało się 
przeprowadzić XXVIII 
Mistrzostwa Polski Ma-
sters w Pięciobojach Rzu- 
towych i Pięcioboju Kla-

sycznym, XVII Mistrzostwa 
Polski w Rzutach Nietypo-
wych, V Mistrzostwa Polski 
w Trójboju Sprinterskim oraz 
XXX Letnie Mistrzostwa Pol- 
ski. Poza zawodami rangi MP 
 przeprowadzono wiele uda-
nych zawodów w Pucku, 
Sopocie, Zielonej Górze. 29– 
–31.10.2020 r. przeprowa-
dzono tylko jedną, zagra-

niczną imprezę: Mistrzostwa Europy 
Non Stadia w Funchal na Maderze, gdzie 
jeden z trzech naszych reprezentantów 
Mirosław Łuniewski wywalczył tytuł  
Wicemistrza Europy w chodzie na 10 km.

Z lekkoatletyką przez pokolenia

W przeddzień XXIX Halowych Mi-
strzostw Polski w Toruniu, 21 lutego 2020 r. 
w hali „Arena” odbyło się wyjątkowe 
wydarzenie: prawie 100 dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 35, noszącej imię Pol-
skich Olimpijczyków, spotkało się z olim-
pijczykami: Ludwiką Chewińską (Mona-

chium 1972), Urszulą Kielan i Januszem 
Trzepizurem (ona: srebro w skoku 
wzwyż, oboje: Moskwa 1980), Genowefą 
Patla (Barcelona 1992) i Sebastianem 
Chmarą (Atlanta 1996) – wiceprezesem 
PZLA. Wymienieni olimpijczycy prze-
prowadzili warsztaty-trening w swoich 
konkurencjach, potem odbyły się wspól-
ne zawody. Były medale, wspólne zdję-
cia, autografy i portrety olimpijczyków 
z dziećmi do szkolnej galerii. Przy oka-
zji tego wydarzenia ratownicy medycz-
ni NZOZ „Ratuj” poprowadzili zajęcia 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
medycznej. Wydarzenie to przeprowa-
dzono z inicjatywy i pod kierownictwem  
dr Dagny Wleklińskiej, trenerki grupy 
dzieci z programu „Lekkoatletyka dla 
Każdego”, oczywiście z ich udziałem.

Zrealizowane wydarzenia 2020

XXIX Halowe Mistrzostwa Polski  
w Lekkiej Atletyce Masters,  

III Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy  
oraz I Halowe Mistrzostwa Polski 

Dziennikarzy

Hala Widowiskowo-Sportowa „ARENA”, 
Toruń, 22 lutego 2020 r.

Zawody odbyły się 11 miesięcy po 
zakończonych wielkim sukcesem orga-
nizacyjnym i sportowym VIII Halowych 
Mistrzostwach Świata (24–30.03.2019 r.) 
w pięknej toruńskiej hali „Arena”. Tego-
roczne mistrzostwa były rekordowe pod 
względem liczby zgłoszonych i startują-
cych zawodników, ustanowionych rekor-
dów Polski i rekordów mistrzostw Polski. 
Aż 525 zawodniczek i zawodników zgło-
siło się do startu w mistrzostwach. Osta-
tecznie wystartowało 487 osób (118 kobiet  
i 369 mężczyzn), w tym 29 osób z zagrani-
cy, głównie z Białorusi oraz Anglii, Ukra-
iny, Francji, Turcji, Grecji i Włoch.

Poza konkursem wystartowało kilku-
nastu młodych zawodników z MKL To-
ruń i kadry Polski. Podczas XXIX HMPM 
ustanowiono 88 nowych rekordów  
(22 halowe rekordy Polski, 64 rekordów 
halowych mistrzostw Polski i 2 wyrów-

nano). Najstarszą startującą zawodniczką 
była „zaledwie” 88-letnia Urszula Zgle-
nicka, a zawodnikiem – prawie 90-letni 
(ur. 24.04.1930 r.) Kazimierz Bułczyń-
ski. Najlepszą zawodniczką została Aneta 
Lemiesz (K35), która w biegu na 400 m 
uzyskała czas 54,86 s (1104 pkt.). Najlep-
szym zawodnikiem został Grzegorz Mir-
kowski (M80), który w rzucie ciężarkiem 
uzyskał 15,40 m (1256 pkt.).

XXVIII Mistrzostwa Polski Masters  
w Pięciobojach Rzutowych  
i Pięcioboju Klasycznym

Stadion im. Grzegorza Duneckiego w To-
runiu, 27 czerwca 2020 r.

W pięcioboju klasycznym wzięło 
udział 8 zawodniczek i 26 zawodników. 
Najlepszą zawodniczką okazała się Mo-
nika Jabłkowska (K50) z Warszawy,  
z wynikiem 2065 pkt., a najlepszym zawod-
nikiem Marek Grzyb (M65) z Olsztyna,  
z wynikiem 3605 pkt.

W pięcioboju rzutowym wzięło udział 
10 zawodniczek i 46 zawodników. Najlep-
szą zawodniczką okazała się Ewa Frąc-
kowiak (K80) z Poznania, z wynikiem  
3055 pkt., a najlepszym zawodnikiem 
Jerzy Jabłoński (M75) z Olsztyna (4628 
pkt.), który podczas tych zawodów wy-
nikiem 50,64 m ustanowił nowy rekord 
Europy w rzucie młotem.

XVII Mistrzostwa Polski Masters  
w Rzutach Nietypowych

Stadion im. Grzegorza Duneckiego,  
Toruń, 18 lipca 2020 r.

W zawodach wzięło udział 17 za-
wodniczek i 48 zawodników, którzy 
łącznie zaliczyli: kobiety 74, a męż-
czyźni 300 osobo-startów. Zawodnicy 
rywalizowali w 10 nietypowych kon-
kurencjach rzutowych, np. rzut dys-
kiem antycznym, młotem szkockim, 
cegłą, granatem, slingballem czy cięża-
rem 25,4 kg. Zawody stały na bardzo 
wysokim poziomie – pobito wiele rekor-
dów Polski, Europy i świata.

V Mistrzostwa Polski Masters  
w Trójboju Sprinterskim

W ramach XLII Memoriału im. Grzegorza 
Duneckiego, 28 lipca 2020 r., Stadion  
im. Grzegorza Duneckiego, Toruń

W zawodach wzięło udział 8 sprinte-
rek oraz 32 sprinterów. Najlepszą sprin-
terką została Katarzyna Krysztosiak 
(K45) z Warszawy, z wynikiem 2715 pkt., 
a najlepszym sprinterem Tadeusz Kurcz 
(M45) z Mielca, z wynikiem 2593 pkt. 
Jedną z konkurencji memoriałowych był 
rzut młotem, w którym Jerzy Jabłoński  
z Olsztyna (M75) wynikiem 51,52 m 
ustanowił nowy rekord świata.

XXX Mistrzostwa Polski 
Masters,  

IX MP Lekarzy,  
III MP Dziennikarzy

Stadion MOSiR Bystrzyca  
w Lublinie, 22–23 sierpnia 
2020 r.

Do startu w XXX MPM, 
IX MPL, III MPDz. zgłosi-
ło się 520 osób, w tym 120 
zawodniczek i 400 zawod-
ników. Ostatecznie udział  
w nich wzięły 484 osoby,  
w tym 27 lekarzy i 20 dzien-
nikarzy. Mistrzostwa w Lu-
blinie stały na bardzo wyso-
kim poziomie sportowym. 

Ustanowiono lub poprawiono 64 rekor-
dy: 15 rekordów Polski, 2 wyrównano 
oraz 47 rekordów mistrzostw Polski. Poza 
konkursem wystąpiło 10 młodzików i ju-
niorów z lubelskich (i nie tylko) klubów, 
w tym 3 podopiecznych Roberta Korze-
niowskiego.

Najlepszą zawodniczką okazała się 
Joanna Balcerzak z Warszawy (K45)  
– 200 m, 26,30 s, 1090 pkt., a najlepszym 
zawodnikiem Jerzy Jabłoński z Olsztyna 
(M75) – młot, 51,00 m, 1291 pkt.

Mistrzostwa Polski w Lublinie okaza-
ły się najwyższej rangi zawodami w tym 
roku. Lublin był niezwykle gościnny,  
a my – spragnieni rywalizacji sportowej 
– stawiliśmy się w rekordowej obsadzie. 
To dla nas, organizatorów sygnał, że to 
co robimy ma sens i trzeba kontynuować 
to w coraz bardziej profesjonalnej for-
mie. Odnotowujemy likwidację kolejnej 
„białej plamy” na lekkoatletycznej mapie 
Polski masters i rekordową liczbę startu-
jących po raz pierwszy w zawodach osób 
powyżej 35 lat. Mamy nadzieję, że zosta-
ną z nami na zawsze. To także sygnał dla 
nas, że powinniśmy organizować kolejne 
Mistrzostwa Polski w kolejnych miastach, 
w których Mistrzostw Polski jeszcze nie 
było. Idąc tym tropem, w przyszłym roku 
zawitamy do Olsztyna. Odnowiony sta-
dion w Kortowie czeka na nas.

n JANUSZ NATH,  
WACŁAW KRANKOWSKI

n ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM PZLAM

Od prawej: Michał Zaleski – prezydent Miasta Torunia,  
Mariola Soczyńska – dyrektor WSiR UMT,  

Zbigniew Fiderewicz – wiceprezydent Miasta Torunia 
i Sebastian Chmara – olimpijczyk (IO 1996 Atlanta)

Prezes Wacław Krankowski, Marian Apostoł i olimpijczyk Ryszard Szparak

Złota sztafeta 4x200 m W35 z rekordem świata: Joanna Balcerzak,  
Aneta Grot, Aneta Lemiesz, Małgorzata Gąsowska

Jerzy Jabłoński – rekordzista świata w rzucie młotem (w środku),  
Wacław Krankowski – prezes PZLAM (z lewej), Jakub Pieczatowski  

– sprawozdawca TV Eurosport (z prawej)

Najlepsze sprinterki: Aneta Lemiesz  
i Małgorzata Gąsowska z mamą

Najlepsi zawodnicy  
30-lecia: 

Zofia Więciorkowska  
i Andrzej Piączkowski
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Zbiory biura ZG PTTK:  
VII Międzypokoleniowa Sztafeta TurystycznaW grudniu 2020 r. Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze obchodzi sie- 
demdziesiątą rocznicę połączenia Pol-
skiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Pol-
skim Towarzystwem Krajoznawczym.  
Z tej okazji dla działaczy oraz wszystkich 
sympatyków PTTK ustanowiona została 
odznaka jubileuszowa „70 lat poznajemy 
Polskę z PTTK”, która dla jej zdobywców  
z pewnością będzie miłym wspomnieniem 
tego czasu. Regulamin odznaki, w którym 
zapisane są warunki jej zdobycia jest do-
stępny na stronie http://www.pttk.pl/ks3/
dok/k19_upzg111_z01_20200716.pdf.

Drzewa Dziedzictwa
Trwałym i widocznym na lata znakiem 
obchodów jubileuszu 70-lecia PTTK staną 
się tzw. Drzewa Dziedzictwa, które posa-
dzone zostały podczas VII Międzypokole-
niowej Sztafety Turystycznej pod hasłem 
„Sadzimy drzewa dla przyszłych poko-
leń”. Wspomniana sztafeta zaplanowana 
została na 26 września br. czyli na sobotę 
poprzedzającą „Światowy Dzień Turysty-
ki” obchodzony corocznie 27 września. 
Jednak z uwagi na ograniczenia i wprowa-
dzanie różnego rodzaju obostrzeń zwią-
zanych z walką i przeciwdziałaniem roz-
przestrzenianiu się koronawirusa daty tej 
nie przestrzegaliśmy rygorystycznie. Stąd 
z symbolicznych 70 sadzonek drzew, po-
darowanych PTTK przez Lasy Państwowe, 

ostatecznie liczba prezentów do posa-
dzenia wzrosła do ok. 250 sztuk i mimo 
upływu przyjętego terminu wciąż mamy 
sygnały, że dosadzane są nowe.

Drzewa zostały zasadzone na terenie 
całej Polski przez jednostki PTTK: od-
działy, koła, kluby, SKKT, spółki i obiekty 
noclegowe, afiliowane ośrodki jeździec-
kie. Są to drzewka rodzime różnych ga-
tunków i rozmiarów, tak jak różne jest 
Nasze Towarzystwo. Drzewa Dziedzictwa 
stanowić mają symbol wieloletnich osią-
gnięć członków towarzystwa i wspólną 
płaszczyznę aktywizacji integracji lokal-
nych grup turystów i krajoznawców. Każ-
de z 70 najwcześniej zgłoszonych do akcji 
drzew otrzymało pamiątkową tabliczkę 
nawiązującą do tego wydarzenia.

Nasadzenia przeprowadzano w więk-
szych lub, ze względu na pandemię,  
w mniejszych delegacyjnych grupach.  
W ramach współpracy z Lasami Państwo-
wymi oprócz przekazania sadzonek prze-
widziano element edukacyjny w postaci 
prelekcji przyrodniczych, przeprowadzo-
nych przez przedstawicieli kadry progra-
mowej (Instruktorów Ochrony Przyrody 
PTTK, przewodników, przedstawicieli 
Lasów Państwowych itp.). Wszystkim 
osobom, które zgłosiły swój akces i wzięły 
na swoje barki trud organizacji tego wy-
darzenia oraz opieki nad drzewem pod-
czas pierwszych lat ich wzrostu jesteśmy 
bardzo wdzięczni.

Mamy nadzieję, że drzewka te będą 
swobodnie i bezpiecznie rosły, pod czuj-
nym okiem działaczy i sympatyków to-
warzystwa, przynosząc nie tylko tlen dla 

środowiska, schronienie dla ptaków i cień 
dla wypoczywających pod nimi, ale także 
wspomnienie tego jubileuszowego roku. 
Mimo że w pewnej odległości to jednak 
będą one ze sobą połączone nie tylko 
wspólną ideą, lecz także odwiedzinami 
turystów, którzy poprzez udostępnienie 
lokalizacji GPS miejsc nasadzeń oraz 
specjalnej aplikacji będą mogli je odna-
leźć i zdobyć odznakę, której powstanie 
planujemy w niedalekiej przyszłości. 
Zachęcamy więc, aby śledzić na stronie  
http://70lat.pttk.pl wszelkie informacje 
oraz relacje z przebiegu tegorocznej szta-
fety, które w związku z akcją „Sadzimy 
drzewa dla przyszłych pokoleń” będą się 
jeszcze pojawiały.

Ogólnopolskie konkursy
Poza celebracją tego kamiennego jubile-
uszu, mimo wprowadzenia wielu ogra-
niczeń związanych z pandemią PTTK 
podjęło i przeprowadziło XXVII edycję 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Kon-
kursu Krajoznawczego „Poznajemy Oj-
cowiznę”. Na etap centralny wpłynęły  
i zostały ocenione 63 prace. Finał tej 
edycji konkursu, który miał odbyć się  
w czerwcu w Nowym Tomyślu, niestety 
nie mógł być przeprowadzony. Po obra-
dach jury i ogłoszeniu wyników nadesła-
ne prace konkursowe, nagrody oraz dy-
plomy zostały wysłane pocztą.

Podobnie pod kątem logistycznym 
przeprowadzona została IX edycja Ogól-
nopolskiego Konkursu „Turystyczna  

Rodzinka”. Swój akces zgłosiło 396 ro-
dzin, a prace w postaci „Dzienniczków 
Wypraw Rodzinnych” przesłały osta-
tecznie 132. W prace nad dzienniczka-
mi zaangażowanych było 258 dzieci. Po 
obradach jury wyłoniło 30 rodzin, które 
w nagrodę otrzymały 3-dniowe pobyty 
w obiektach noclegowych PTTK, zgło-
szonych do akcji przez spółki PTTK. Po-
nadto zgodnie z regulaminem konkursu 
towarzystwo przekazało dla 6 rodzin na-
grody zastępcze w postaci noclegu z wy-
żywieniem, który zrealizuje Hotel PTTK 
Wyspiański w Krakowie.

Kolejną centralną akcją przeprowa-
dzoną w tym roku jest IX edycja Kon-
kursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom” 
w ocenie turystów kolarzy. Do konkursu 
przez przodowników turystyki kolarskiej 
i innych aktywnych rowerzystów zgło-
szonych zostało 29 gmin, które według 
zgłaszających zasługują na tytuł „Gminy 
Przyjaznej Rowerzystom”. Do drugie-
go etapu przystąpiło 19 gmin. Gminy te 
musiały potwierdzić swój akces w kon-
kursie i przedstawić szczegółowo opisa-
ne działania, jakie na rzecz społeczności 
rowerzystów podejmowały w okresie od  
1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Patronat nad konkursem objęli: Mi-
nisterstwo Rozwoju, Polska Organizacja 
Turystyczna, Związek Miast Polskich, 
Związek Powiatów Polskich, Związek 
Gmin Wiejskich RP. Patronat medialny 

nad konkursem objął MonitorUrzędowy.
PL. Wręczanie Grand Prix, certyfikatów  
i dyplomów laureatom przewidziane było 
podczas targów branżowych Kielce Bike-
-Expo, jednak w tym roku z powodu obo-
strzeń targi zmieniły swoją formę na zdal-
ną, wręczenie wyróżnień zostanie więc 
przeprowadzone również w takiej formie.

Następną przeprowadzoną akcją była 
II edycja Konkursu Fotograficznego 
Zdjęcie do Kalendarza ZG PTTK na 2021 
rok „Poznajemy Polskę z PTTK”. Na kon-
kurs wpłynęło 91 zdjęć, z czego do oceny 
jury zakwalifikowano 74 fotografie nade-
słane przez 21 fotografików.

Różnorodne inicjatywy
Ponadto z uwagi na różnorodność Na-
szego Towarzystwa zachęcaliśmy i zachę-
camy również wszystkie jednostki PTTK 
do lokalnego aktywnego włączenia się  
w świętowanie tego jubileuszu pod hasłem 
„Poznajmy Polskę z PTTK!”. Niestety rok 
2020 przyniósł nam i całemu społeczeń-
stwu pewne ograniczenia i zatrzymanie. 
W związku z wprowadzeniem wiosennego 
lockdownu zmuszeni byliśmy do nagłego 
ograniczenia swojej aktywności i pozosta-
nia w domach. Dla PTTK w jego 70-letniej 
tradycji jest to sytuacja bezprecedensowa, 
bo zamiast zachęcać, zapraszać, organizo-
wać jakieś aktywności turystyczne poza 
domem, musieliśmy nienaturalnie dla nas 
nawoływać do pozostania w domach.

W czasie tego zamknięcia zrodziły się 
dwie familijne gry planszowe o charakte-
rze edukacyjno-rozrywkowym, nawiązu-
jące do ogólnej działalności towarzystwa. 
Są one do pobrania dla chętnych na FB 
PTTK. Ponadto na stronie przewodni-
ków PTTK pokazywane były i opisywane 
przez nich atrakcje turystyczne naszego 
kraju. Celem tej akcji było i jest przybli-
żenie historii tych pięknych i ciekawych 
turystycznie miejsc, z propozycją ich 
późniejszego zobaczenia na żywo.

PTTK jak co roku podjęło się również 
odnowienia i wyznakowania szlaków 
turystycznych. Znakarze PTTK ruszyli  
w teren i dla turystów pieszych odnowili 
2163 km oraz stworzyli 30 km nowych 
szlaków. Nie zapomniano o innych dys-
cyplinach turystyki, dla nich również 
odnowiono 172 km szlaków rowerowych  
i 27 km szlaków kajakowych. Mamy na-
dzieję, że dzięki temu podróże turystycz-
ne po Polsce będą przyjemne i bezpieczne.

Wybiegając w przyszłość, Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego podjął uchwałę 
związaną z hasłem, które w następnych 
latach (2021‒2022) będzie pojawiało się 
przy okazji centralnych działań podejmo-
wanych przez towarzystwo. Będzie ono 
brzmiało „Kolej na PTTK!”. Ponieważ wie-
le imprez PTTK-owskich organizowanych 
jest z udziałem transportu zbiorowego,  
w tym kolei, oraz ze względu na fakt ogło-
szenia przez Unię Europejską roku 2021 
Europejskim Rokiem Kolei to właśnie tym 
hasłem będziemy chcieli m.in podkreślić 
nasze związki z tym rodzajem transportu.

Zachęcamy do zapoznawania się i ko-
rzystania z oferty, jaką poszczególne koła, 
kluby i oddziały PTTK przygotowują dla 
wszystkich, którzy przyjemnie, w zgodzie 
z naturą i często poza domem chcą spędzić 
aktywnie swój wolny czas. Tak więc „Kolej 
na PTTK!” i do zobaczenia na szlaku.

n JOANNA KOŚNIK

Zdjęcia nadesłane na konkurs 
fotograficzny PTTK prezentujemy także 

na 2. stronie okładki

Poznajmy Polskę 

z PTTK!
Wiele symboli obchodów kamiennego (70 lat) jubileuszu

Pilchowice. Most kolejowy z 1909 r. – zdjęcie nadesłane na konkurs PTTK Fot. Grzegorz Podbiał

Zbiory biura ZG PTTK: 
wizerunek odznaki  
„70 lat poznajemy  
Polskę z PTTK”
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Turnieje w ramach ID oraz IMS zo-
stały rozegrane na dystansie 11 rund, 
natomiast w ramach Licealiady został ro-
zegrany turniej eliminacyjny na dystansie  
7 rund i dodatkowe mecze w ramach fina-
łu A i B. Kilka ekip nie przyjechało na za-
wody, pomimo wcześniejszego zgłoszenia, 
ze względu na sytuację epidemiologiczną.

W wyniku przeprowadzonych turnie-
jów, na podstawie wyników poszczegól-
nych reprezentacji została opracowana 
klasyfikacja końcowa finałów.

W pracach organizacyjnych i przepro-
wadzeniu turniejów wspierały: UKS El-
tur SP3 Bogatynia, Klub Szachowy Stilon 
Gorzów i Agencja 64. Impreza dofinanso-
wana była ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Województwa Dolnośląskiego.

Lekkoatletyka
22‒23.09.2020 r. odbyła się kolejna im-
preza sportowa SZS ‒ Ogólnopolskie za-
wody w szkolnej lidze lekkoatletycznej 
dziewcząt i chłopców ze szkół ponad-
podstawowych o Puchar Ministra Sportu, 
zorganizowana przez Wojewódzki SZS  
w Szczecinie. Do Kołobrzegu przyjecha-
ło 16 reprezentacji dziewcząt i chłopców  
z szkół ponadpodstawowych z kraju.

Początek zawodów na kameralnym 
stadionie lekkoatletycznym w Kołobrzegu 

przy ul. Łopuskiego 
42-44 rozpoczął się 
krótkim otwarciem 
przez gospodarza 
imprezy, dyrektora 
I Liceum Ogólno-
kształcącego w Ko- 
łobrzegu Józefa 
Sk or upi ń s k i e g o 
oraz wiceprzewod- 
niczącego Woje-
wódzkiego Szkolne-
go Związku Sporto-
wego w Szczecinie 
Marcina Kuduka.

Młodzi lekko-
atleci rywalizowali 
wg następującego 
programu zawodów: 
100 m, 200 m, 400 
m, 800 m 1500 m, 
skok w dal, skok 

wzwyż, kula (dziewczęta: 3 kg, 4 kg, ju-
nior młodszy: 5 kg, junior: 6 kg, senior: 
7,26 kg), dysk (dziewczęta: 1 kg, chłop-
cy wg kategorii wiekowych: 1,5 kg, 1,75, 
2 kg), oszczep (dziewczęta: 500 g, 600 g, 
chłopcy: 700 g, 800 g, wg kategorii wie-
kowych) oraz sztafeta 4x100 m. Każdy 
zawodnik miał prawo startu w jednej 
konkurencji i w sztafecie, z wyłączeniem 
biegających na 800 m i 1500 m.

Kilkanaście minut po jedenastej roz-
poczęły się pierwsze konkurencje spor-
towe. Zawody przebiegały bez żadnych 
problemów, zgodnie z programem minu-
towym, który w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym, związanym z roz-
przestrzenianiem się koronawirusa SAR-
S-CoV-2 był wydłużony, aby w jednym 
czasie za dużo zawodniczek czy zawod-
ników nie przebywało na płycie stadionu. 
Imprez sportowa zakończyła się wręcze-
niem nagród dla wszystkich uczestników.

W zawodach wystartowało 7 repre-
zentacji dziewcząt i 9 reprezentacji chłop-
ców. W sumie w imprezie wzięły udział 
104 dziewczęta i 137 chłopców.

Impreza do-
finansowa-
na była ze 
środków Mi-
ni sterstwa 
Sportu oraz Województwa Zachodniopo-
morskiego –Urzędu Marszałkowskiego.

Szkolny Związek Sportowy oraz Woje-
wódzkie SZS we Wrocławiu i Szczecinie 
zorganizowały we wrześniu 2020 r. dwie 
ogólnopolskie imprezy sportowe dla dziew-
cząt i chłopców ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych w ramach Ogólno-

polskiego Współzawodnictwa Sportowego 
Szkół o Puchar Ministra Sportu.

Szachy drużynowe
13–19.09.2020 r. w Szklarskiej Porębie 

odbyły się Ogólnopolskie międzyszkolne 

zawody w szachach drużynowych w ra-
mach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej i Licealiady Młodzieży o Puchar 
Ministra Sportu, zorganizowane przez 
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” 
we Wrocławiu.

IGRZYSKA DZIECI – KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. MBch. Bch. vs+

1 5 ZSzP10 Rybnik 1825 19.0 34.5 206.00 253.50 14;15;4;2;8;12;13;9
2 4 ZSSO ‒ SP5 Skierniewice 1825 18.0 31.0 207.00 260.50 13;9;3;12;15;6;2;8
3 3 SP1 Bełchatów 1825 16.0 31.0 208.00 261.50 12;8;10;6;9;1;15
4 2 SP11 Jelenia Góra 1825 15.0 27.5 208.00 260.50 17;1;12;7;3;8
5 7 SP Chocianów 1750 13.0 24.0 214.00 264.00 16;15;11
6 12 SP Kościelec 1675 12.0 21.0 197.50 239.50 16;19;8;11;18
7 10 SP2 Nowy Tomyśl 1700 11.0 23.5 169.50 208.00 19;18
8 9 SP123 Kraków 1700 11.0 22.5 192.00 234.00 18;17;13;14;19
9 13 SP10 Łomża 1650 11.0 22.5 168.50 210.50 14;18;16;19

10 15 NSP NS Opole 1550 11.0 20.5 210.00 252.00 6;11;1;18
11 8 SP2 Dobczyce 1750 11.0 20.0 207.50 257.50 11;16;9;6;14
12 1 SP11 Suwałki 1850 10.0 21.5 214.00 266.50 10;17;11
13 6 SP71 Wrocław 1800 10.0 21.5 186.00 227.50 9;1;19
14 17 SPKP Łowicz 1500 10.0 19.5 153.50 188.50 18;14
15 11 SSP Żary 1700 9.0 21.5 164.50 199.50 18;13;16
16 14 ZSO Włoszakowice 1600 9.0 18.0 157.50 199.50 18;19;16
17 16 DLS Gdańsk 1500 7.0 17.0 156.50 186.50 18;19
18 19 SP5 Goleniów 1150 3.0 12.0 161.50 189.00
19 18 ZSP Szybowice 1213 3.0 9.0 163.50 190.50 19

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. MBch. Bch.

1 1 SP11 Suwalki 1875 18.0 31.0 158.00 202.50
2 3 SSP Białystok 1825 17.0 31.5 153.50 187.00
3 2 ZSSO ‒ SP5 Skierniewice 1875 17.0 30.5 158.50 203.00
4 5 SP1 Bełchatów 1750 14.0 27.5 162.00 196.00
5 4 SP Zbąszyń 1750 12.0 22.5 168.00 202.00
6 6 Parnas Wrocław 1600 10.0 20.0 149.00 183.00
7 7 ZSO Włoszakowice 1550 10.0 18.0 152.50 186.50
8 12 PSP Kopki 1275 8.0 15.0 149.50 185.00
9 8 SP76 Wrocław 1413 7.0 18.5 148.50 182.50

10 9 PSP20 Opole 1375 6.0 16.5 152.00 186.00
11 10 ZSP Przyprostynia 1350 6.0 14.5 130.00 163.50
12 11 SP Stare Grabie 1300 4.0 10.5 123.00 157.00
13 13 SP Leśniakowizna 1000 1.0 4.0 136.00 172.00

Zawody dzieci i młodzieży
Ogólnopolskie Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Ministra Sportu

Do udziału w imprezie zo-
stały zaproszone reprezentacje 
szkolne, które w ubiegłym roku 
szkolnym zdobyły medale pod-
czas Finałów Wojewódzkich. 
Na udział w imprezie zdecydo-
wało się: 19 reprezentacji szkol-
nych w ramach Igrzysk Dzie- 
ci (84 zawodników), 13 repre- 
zentacji w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej (54 zawod- 
ników) i 8 reprezentacji w ra-
mach Licealiady (33 zawod-
ników). Każda reprezentacja 
szkolna składała się z minimum  
1 dziewczynki i 3 chłopców.

Klasyfikacja drużynowa – dziewczęta
Miejsce Nazwa szkoły Punkty

1 Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie 1269
2 Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie 1106
3 Pub. Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu 1063
4 SMS Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim 1011
5 I Liceum Ogólnokształcące w Kołobrzegu 976
6 I Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy 820
7 Zespół Szkół nr 1 w Kołobrzegu 544

Klasyfikacja drużynowa – chłopcy
Miejsce Nazwa szkoły Punkty

1 Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie 1339
2 Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach             1256
3 SMS Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim 1246
4 Publ. Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu 1124
5 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 1061
6 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

w Jarosławiu
1024

7 Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie 987
8 I Liceum Ogólnokształcące w Kołobrzegu 934
9 Zespół Szkół nr 1 w Kołobrzegu 723

LICEALIADA MŁODZIEŻY – KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA FINAŁU A

M-ce Nr Nazwa drużyny Ran-
king

Duże 
punkty Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2

1 2 II LO Legnica 1000 5.0 7.5 3;4; 1.0 2.0
2 1 II LO Rzeszów 1000 5.0 7.0 4;3; 0.0 3.0
3 4 LO III Wrocław 1000 1.0 5.0 2.0 0.0
4 3 I LO Gorzów Wlkp. 1000 1.0 4.5 3.0 1.0

LICEALIADA MŁODZIEŻY – KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA FINAŁU B

M-ce Nr Nazwa drużyny Ran-
king

Duże 
punkty Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2

5 1 I LO Gliwice 1000 6.0 10.0 4;2;3; 3.0 3.0
6 2 ZSP Świecie 1000 4.0 7.5 3;4; 1.0 1.5
7 3 ZSO nr 2 w Jeleniej Górze 1000 1.0 4.0 2.0 0.0
8 4 I LO Nysa 1000 1.0 2.5 0.0 1.5
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W tegorocznym biuletynie zapraszam 
Państwa do zapoznania się z miejscem 
szczególnym, miejscem ważnym na ma-
pie całego kraju i Warszawy dla sportów 
intelektualnych, kultury i inicjatyw spo-
łecznych.

Warszawski Klub Szachowy Groteka

W centrum ewentowym „Mała Warsza-
wa” przy ul. Otwockiej 14 w Warszawie 
prowadzi działalność m.in. Warszawski 

Klub Szachowy Groteka, który wspólnie 
z Towarzystwem Miłośników Gier Umy-
słowych realizuje wydarzenia promujące 
królewską grę w szachy we wszystkich 
grupach wiekowych, niezależnie od po-
ziomu gry szachistek i szachistów. Są to 
imprezy międzynarodowe, ogólnokrajo-
we, regionalne i lokalne.

Klub dysponuje nowoczesnym 
sprzętem do gry i edukacji zawodni-
ków, trenerów, sędziów oraz działaczy, 
a także salami szkoleniowymi i dużymi 
przestrzeniami do organizowania profe-
sjonalnych turniejów szachowych (nawet 
do 500 graczy), wyposażonymi w szyb-
kie łącza internetowe. W siedzibie klubu 
znajduje się również specjalistyczna bi-
blioteka z zakresu gier i zabaw umysło-
wych, z pokaźnym działem szachowym, 
z literaturą z różnych stron świata. Kadrę 
klubu stanowią wysoko kwalifikowani, 
doświadczeni szachiści, trenerzy, działa-
cze oraz autorzy literatury szachowej.

Tylko w roku 2020 klub zorganizował 
i przeprowadził oraz transmitował me-
dialnie następujące imprezy szachowe:
n �Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza 

Juniorów 2020. Impreza organizowana 
wspólnie z Mazowieckim Związkiem 
Szachowym pod Patronatem Honoro-
wym Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika.

n �Warszawska Olimpiada Młodzie-
ży 2020. Impreza zorganizowana we 
współpracy ze Szkolnym Związkiem 
Sportowym i Mazowieckim Związkiem 
Szachowym.

n ��Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza 
Juniorów 2020. Impreza organizowana 
wspólnie z Mazowieckim Związkiem 
Szachowym pod Patronatem Honoro-
wym Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika.

n �Mistrzostwa Europy Juniorów Online. 
Reprezentacja Polski grała w siedzibie 
WKS Groteka. Organizacja wspólnie 
z Polskim Związkiem Szachowym.  
(8 reprezentantów Polski).

n �Turnieje kwalifikacyjne na wyższe ka-
tegorie szachowe.

Aktualnie Warszawski Klub Szachowy 
Groteka rozwija projekt: „Finansowanie 
zakupu 100 kompletów szachownic Re-
gium Classic Chess e-Board od amery-
kańskiej firmy Hightech Dynamic Inc. 
dla Fundacji Groteka” oraz prowadzi 
nabór do grup szkoleniowych „Pierw-
szy krok”. Planowane rozpoczęcie kursu  
1 marca 2021 r. W ramach projektu:
n �członkostwo w Warszawskim Klubie 

Szachowym Groteka,
n �rejestracja zawodnika w Polskim 

Związku Szachowym oraz FIDE i pro-
wadzenie kariery zawodniczej,

n �udostępnienie do treningów w domu 
interaktywnej szachownicy (na rok),

n �zajęcia online: instruktor + 4 uczestni-
ków, 1 h tygodniowo (Zoom),

n �zajęcia online: instruktor i wszyscy 
uczestnicy kursu, 5 h (stream Youtu-
be),��grupa zamknięta na FB,

n �dostęp do nagrań z wykładów,
n �czat i kontakt e-mail z trenerami,
n �liga klubowa na chess.com – 10 najlep-

szych zawodników następny rok tre-
nuje na koszt WKS Groteka i stanowi 
reprezentację klubu,

n �dostęp do biblioteki Groteki,
n ��dostęp do zbiorów Muzeum Gier.

Wszystkich zainteresowanych współ-
pracą z Warszawskim Klubem Szacho-
wym Groteka zapraszamy do kontaktu 
przez e-mail: fundacja@groteka.pl lub 
telefonicznie: 720 810 504.

Królewska gra w szachy

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza 
Juniorów 2020 (III liga)

16–17 lipca 2020 r.
Impreza pod Patronatem Honorowym 

Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika, zorganizowana przez 
Mazowiecki Związek Szachowy, Fundację 
Groteka i Towarzystwo Miłośników Gier 
Umysłowych. Sędzia główny: Robert 
Krysiewicz. Zawody rozegrano syste-
mem szwajcarskim na dystansie 7 rund, 
tempo gry: P’55  + 5 s na ruch.

Klasyfikacja końcowa:
1. UKS SP 321 Warszawa-Bemowo
2. TKKF Promyk Ciechanów
3. UKS Czternastka Warszawa III
4. UKS Caissa Warszwa
5.  UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Ma-

zowiecki
6. UKS Czternastka Warszawa IV
7. UKS TSz Zieloni Zielonka II
8. MLKS Nadnarwianka Pułtusk

  9. KSz Skoczek Siedlce
10. MTSz Mińsk Mazowiecki
11. UKS Czternastka Warszawa VI
12. CKR SSz Grójec
13. UKS SP 321 Warszawa-Bemowo II
14. UKS TSz Zieloni Zielonka III
15. UKS Czternastka Warszawa V
16. UKS TSz Zieloni Zielonka IV

Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza 
Juniorów 2020

30–31 lipca 2020 r.
Impreza pod Patronatem Honorowym 

Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika, zorganizowana przez 
Mazowiecki Związek Szachowy, Fundację 
Groteka i Towarzystwo Miłośników Gier 
Umysłowych. Sędzia główny: Robert 
Krysiewicz. Zawody rozegrano syste-
mem szwajcarskim na dystansie 7 rund, 
tempo gry: P’55  + 10 s na ruch. Czołowe 
miejsca w poszczególnych kategoriach 
zajęli zawodnicy:

Kategoria – do lat 9
1.  Mroczkowski Adam (KSz Polonia 

Warszawa), 7,0 p.
2.  Markowski Szymon (UKS Czternastka 

Warszawa), 5,0 p.
3.  Mielcuch Karol (KSz SzachMatek War-

szawa), 5,0 p.
4.  Ładoń Mateusz (UKS SP 321 Warsza-

wa-Bemowo), 5,0 p.
5.  Tkacz Katarzyna (Szachowy Uniwersy-

tet Warszawski), 4,5 p.
Startowało 23 zawodników.
Kategoria – do lat 11

1.  Nocek Dominik (KSz Polonia Warsza-
wa), 6,0 p.

2.  Dobosiewicz Dawid (MTSz Mińsk Ma-
zowiecki), 5,5 p.

3.  Kowalski Witold (KSz Polonia War-
szwa), 5,5 p.

4.  Lolea Hava (Szachowy Uniwersytet 
Warszawski), 4,5 p.

5.  Krogulski Maksymilian (UKS Czter-
nastka Warszawa), 4,5 p.
Startowało 21 zawodników.
Kategoria – do lat 13

1.  Więckowski Michał (UKS Czternastka 
Warszawa), 5,5 p.

2.  Zalewska Małgorzata (UKS Tsz Zieloni 
Zielonka), 5,0 p.

3.  Chałupa Filip (CKR SSz Grójec), 5,0 p.
4.  Ćwiek Stefan (UKS SP 321 Warszawa-

Bemowo), 4,5 p.
5.  Szymkiewicz Witold (UKS Caissa War-

szawa), 4,0 p.
Startowało 13 zawodników.
Kategoria – do lat 15

1.  Góral Jan (UKS Żagle Warszawa), 6,5 p.
2.  Wesołek Krzysztof (UKS Puszcza Ma-

riańska), 6,0 p.
3.  Ćwiek Ryszard (UKS SP 321 Warszawa 

Bemowo) 5,0 p.
4.  Bulge Maciej (KS Legion Legionowa) 

4,5 p.
5.  Smętek Michał (CRK SSz Grójec) 4,0 p.

Startowało 11 zawodników.
Kategoria – do lat 18

1.  Grodecka Filip (TKKF Ciechanów), 
6,0 p.

2.  Michałowski Patryk (UKS Szachowa 
Dwójka Grodzisk Mazowiecki), 5,0 p.

3.  Rutkowski Krzysztof (SSZ Modus War-
szawa), 4,5 p.

4.  Kakowski Wojciech (KSz Skoczek Sie-
dlce), 4,0 p.

5.  Wolny Dawid (MLKS Nadnarwianka 
Pułtusk), 4,0 p.
Startowało 12 zawodników.

 Warcaby. Sport intelektualny,  
dyscyplina nieolimpijska

Warcaby narodziły się w XII w. Ich ko-
lebką jest Egipt, gdzie 3000 lat p.n.e. 
znano grę planszową Senet. Warcaby  
w dzisiejszej postaci powstały na Półwy-
spie Iberyjskim, na przełomie XV i XVI 
w. W 1933 r. oficjalnym mistrzem świa-
ta został Polak, Maurycy Reichenbach. 
W 1947 r. powstała Światowa Federacja 
Warcabowa (FMJD).

Od 1972 r. odnotowujemy znaczący 
rozwój warcabów w Polsce. Wiodącą ich 
odmianą w naszym kraju jest gra na plan-
szy 100-polowej, grywamy także w war-
caby klasyczne 64-polowe oraz w warca-
by tureckie. W 1975 r. zostały rozegrane 
pierwsze oficjalne Drużynowe Mistrzo-
stwa Polski w Ełku. Do roku 1989 war-

Intrygujący świat 
sportów intelektualnych

Towarzystwo Miłośników 
Gier Umysłowych zostało wy-
różnione Kombatancką Od-
znaką Jubileuszową „Polska 
Niepodległa – 1918–2018”. Od- 
znaczenie za całokształt działal-
ności zostało przyznane przez 
Zarząd Główny Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej i By- 
łych Więźniów Politycznych. 
Uroczystego wręczenia dokonał 
płk. Sławomir Majszak.
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cabami zajmowała się Centralna Komisja 
Gry Warcabowej przy Radzie Głównej 
Ludowych Zespołów Sportowych.  
W 1989 r. powstało Polskie Towarzystwo 
Warcabowe, a w 2004 r. Polski Związek 
Warcabowy. W 2014 r. odbyły się pierw-
sze oficjalne Indywidualne Mistrzostwa 
Polski w warcabach tureckich. W 2017 r. 
mistrzynią świata w warcabach 100-po-
lowych została Polka, Natalia Sadowska.

II Mistrzostwa Polski  
Osób Niepełnosprawnych w warcabach 

100-polowych aktywnych 
17 listopada 2019 r., Warszawa

Organizatorami byli: Mazowieckie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej, Towarzystwo Miłośników Gier Umy-
słowych, Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich i Fundacja Groteka. Patronat 
honorowy objął Leszek Pętlicki – prezy-
dent Międzynarodowego Komitetu War-
cabowego Niepełnosprawnych (IDCD), 
a patronat medialny redakcja biuletynu 
„Sport dla wszystkich”. Rozgrywki prze-
prowadzono systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund, w tempie 15 min dla za-
wodnika. Sędzia główny zawodów: Edyta 
Suchecka.

W wyniku sportowej rywalizacji na-
stępujące osoby zdobyły miejsca:

Osoby z niedowładem kończyn dol-
nych i górnych oraz kręgosłupa, męż-
czyźni: 1. Piotr Kisiel (Orlęta Łuków),  
2. Leszek Pętlicki (Michalinowo), 3. Jaro-
sław Górski (DPS Bogurzyn)

Osoby niesłyszące, kobiety: 1. Kata-
rzyna Piechota (Wars Warszawa); męż-
czyźni: 1. Krzysztof Chęciak (Arkadia 
Otwock), 2. Łukasz Gliszczyński (Sprint 
Sławno), 3. Artur Piechota (Wars War-
szawa)

Osoby niedowidzące, kobiety: 1. Ma-
riola Maćkowiak (Łucznik Bydgoszcz); 
mężczyźni: 1. Dariusz Cholewiński  
(PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz)

Osoby niepełnosprawne intelektu-
alnie, kobiety: 1. Anna Grzelak (OSW 
Orzeł Chojna), 2. Dorota Raczyńska 
(Szydłowo); mężczyźni: 1. Paweł Racz-

kowski (Otwock),  
2. Jacek Gołuch 
(OSW Orzeł Choj-
na), 3. Zenon Miesz-
kowski (KS Pętelka 
Działdowo SWS)

Zwycięzcy zosta-
li obdarowani meda- 
lami, a wszyscy za-
wodnicy nagrodami 
rzeczowymi i pa-
miątkowymi dyplo-
mami. Zawody zo-
stały dofinansowane przez 
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

Zawody w 2020 r. zo-
stały odwołane ze względu 
na pandemię.

VI Mistrzostwa Polski  
w warcaby tureckie

14 grudnia 2019 r., Warszawa
Towarzystwo Miłośników Gier Umy-

słowych i Fundacja Groteka zorganizo-
wały z upoważnienia Polskiego Związku 
Warcabowego VI Mistrzostwa Polski  
w warcaby tureckie. Celem zawodów 
było wyłonienie najlepszych zawodników  
w 2019 r., podniesienie poziomu polskich 
graczy i integracja środowiska. Turniej 
odbył się systemem każdy z każdym 
dwukołowym. Sędzia główny zawodów: 
Artur Moczulski.

W wyniku sportowej rywalizacji czo-
łowe miejsca zajęli: 1. Paweł Agnieszczak 
(Łaskarzew), 2. Artur Moczulski (UKS 
Struga Marki), 3. Marian Seremak (Ła-
skarzew). Z awodnicy ci otrzymali meda-
le, puchary, nagrody pieniężne i dyplomy. 
Kolejni zawodnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe i dyplomy.

Dotychczasowi zwycięzcy Mistrzo- 
stw Polski w warcaby tureckie (w latach 
2014–2019):
n �I Mistrzostwa Polski, Warszawa, 2014 r.: 

1. Bartosz Socha (Zuch Rychlik), 2. Da- 
mian Jakubik (Lokator Gniezno), 3. Ma- 
gda Pawłowska (Roszada Lipno)

n �II Mistrzostwa Polski, Warszawa, 2015 r.: 
1. Damian Jakubik (Lokator Gniezno), 
2. Łukasz Kosobudzki (Mazovia Mińsk 
Mazowiecki), 3. Natalia Sadowska (Ma- 
zovia Mińsk Mazowiecki)

n �III Mistrzostwa Polski, Warszawa, 
2016 r.: 1. Błażej Galant (LKS Zuch Ry-
chlik), 2. Łukasz Kosobudzki (Mazovia 
Mińsk Mazowiecki), 3. Natalia Sadow-
ska (Mazovia Mińsk Mazowiecki)

n �IV Mistrzostwa Polski, Marki, 2017 r.: 
1. Bogdan Bogdan (UKS Struga Mar-
ki), 2. Łukasz Kosobudzki (Mazovia 
Mińsk Mazowiecki), 3. Paweł Agniesz-
czak (Łaskarzew)

n �V Mistrzostwa Polski, Szczecin, 2018 r.: 
1. Jacek Pawlicki (Admirał Szczecin),  
2. Kacper Kornas, 3. Magda Pawłowska 
(Roszada Lipno)

n �VI Mistrzostwa Polski, Warszawa, 
2019 r.: Paweł Agnieszczak (Łaska-
rzew), 2. Artur Moczulski (UKS Struga 
Marki), 3. Marian Seremak (Łaska-
rzew)

n CEZARY DOMIŃCZAK
n ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM TMGU 

Szachy dla 2, a może dla… 4 graczy

II MP w warcaby 100-polowe

W marcu 2020 r. została 
oddana do druku obszer-
na monografia o ringo 
obejmująca 60 ostat-
nich lat rozwoju ringo, 
podsumowująca pracę 
kilku pokoleń, zawartą 
na ponad 500 stronach, 
przeważnie kolorowo ilu- 
strowaną. Tej benedyk-
tyńskiej pracy podjął się 
prezydent Międzynaro-
dowej Federacji Ringo 
– prof. dr hab., dr h.c. 
Włodzimierz Starosta, który towarzy-
szył grze w ringo od początków jej po-
wstania w 1959 r. i był członkiem zało-
życielem Centralnej Komisji Ringo przy 
Zarządzie Głównym Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej w Warszawie.

W czasie 15 miesięcy zebrał obszerny 
materiał faktograficzny przy współpracy 
kilku zaledwie współautorów. Monografia 
zatytułowana „60 lat rozwoju gry spor-
towej dla każdego – ringo w Polsce i na 
świecie” ukazała się w znanej w świecie 
naukowym serii biblioteki International 
Association of Sport Kinetics jako tom 
45. Można ją zamówić w wysyłkowej Kra-
kowskiej Księgarni Kultury Fizycznej (pod  
adresem: agnieszkadobrzycka@op.pl).

XLVIII Mistrzostwa Polski w Ringo
Z powodu stanu epidemii koronawirusa 
(dalej – pandemii) odwoływano kolejne 
zawody sportowe, również ringo. I tak 
nie odbył się IV kolejny Turniej Asów 

w Goszczynie, kurs 
ringo dla nauczycieli 
wychowania fizycz-
nego oraz ogólno-
polskie zawody ringo  
w Jedliczu, Mogielni-
cy, Lelisie k. Ostrołę-
ki, Miłkach, Krako-
wie, a mistrzostwa 
Polski musiano po-
zbawić międzynaro-
dowości i przenieść 
z czerwca na koniec 
sierpnia, ze zmianą 

miejsca rozgrywania zawodów. Znaczna 
przerwa w treningach i zawodach spowo-
dowana epidemią wpłynęła niekorzystnie 
na stan gotowości psychofizycznej do 
zmagań sportowych i niemożność ustale-
nia rankingu zawodników.

Finalnie XLVIII Mistrzostwa Polski  
w Ringo odbyły się w Nowym Duninowie 
k. Płocka, z zachowaniem największych 
z możliwych obostrzeń sanitarno-epide-
miologicznych. Wprowadzono zraszanie 
płynem dezynfekującym przed każdym 
meczem rąk grających oraz kółek ringo. 
Dokonano zmian w sposobie sędzio-
wania, wykluczono dotyk dłońmi, za-
chowywano odstępy czasowe pomiędzy 
grającymi i dystans personalny pomiędzy 
obserwatorami, a jedynie podczas aktyw-
nej gry pozwalano na zdjęcie maseczek.

Te szczególne cechy naszych zmagań 
sportowych pozostaną w pamięci uczest-
ników jako wyjątkowo uciążliwe, ale nie- 
uniknione następstwa pandemii wiru-

sowej. Życzmy sobie, aby nigdy wię-
cej się nie powtórzyły i można było  
w sposób planowany przygotowywać for-
mę psychofizyczną zawodników do sezo-
nu rozgrywek.

Mistrzowie Polski 2020  
w poszczególnych  

kategoriach wiekowych
n �Żak: Maksimow Dominik, DKS Wisz-

nia Mała
n �Żaczka: Jenczyk Barbara, Wictoria 

Miłki
n �Młodzik: Godlewski Stanisław, WTR
n �Młodziczka: Szporko Anna, Wictoria 

Miłki
n �Kadet: Grzelak Dawid, Wictoria Miłki
n �Kadetka: Jenczyk Aleksandra, Wictoria 

Miłki
n �Junior: Leszczyński Michał, WTR
n �Otwarta mężczyzn: Trawczyński Do-

minik, UKS Mogielnica
n �Otwarta kobiet: Trawczyńska Ada, 

UKS Mogielnica
n �Old boy: Teklak Andrzej, UKS Mogiel-

nica
n �Seniorki: Godlewska Alicja, WTR
n �Weteran I: Wangryn Mariusz, UKS 

Goszczyn
n �Weteran II: Flejszar Ryszard, Legnica
n �Dwójki mieszane do lat 13: Zawadz-

ka Maja, Grabarczyk Marek, UKS 
Goszczyn

Dwójki dziewcząt do lat 16: Rydzewska 
Martyna, Szporko Anna, Wictoria Miłki
Dwójki mężczyzn: Trawczyński Dominik, 
Godlewski Cezary, UKS Mogielnica, WTR

Ringo 
– gra sportowa dla każdego
Rok podsumowań rozwoju ringo (1959–2020) i realizowania planu rozgrywek w warunkach epidemii 
COVID-19
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Dwójki kobiet: Trawczyńska Ada, Kunec-
ka Michalina, UKS Mogielnica, Legnica
Miksty: Kunecka Michalina, Pawlak 
Piotr, Legnica, Bartoszyce

XIX Memoriał  
Włodzimierza Strzyżewskiego
Drugą imprezą organizowaną przez PTR 
był XIX Memoriał Włodzimierza Strzy-
żewskiego, który odbył się 5 września 
2020 r. w Warszawie, na stadionie GKS 
Świt. Impreza jest już tradycją. Memo-
riał rokrocznie przyciąga duże grono  
zawodników, podobnie było i w tym roku. 
Zabrakło jedynie ringowców z zagranicy, 
którym start uniemożliwiła epidemia  
koronawirusa.

Zwycięzcy w kategorii weteran,  
w której ostatni raz startował twórca rin-
go w Zabrzu w 2000 r.: 1. Andrzej Osak 
(Słupsk), 2. Ryszard Flejszar (Legnica),  
3. Józef Leszek Krakowiak (Warszawa)

Zwycięzcy pozostałych rozgrywanych 
kategorii

n �Żaczki: Maja Orman, DKS Wisznia 
Mała 

n �Żacy: Dominik Maksimow, DKS 
Wisznia Mała

n �Młodziczki: Anna Szporko, KS Victo-
ria Miłki

n �Młodzicy: Sylwester Grycyk, DKS 
Wisznia Mała

n �Kadetki: Aleksandra Jenczyk, KS Vic-
toria Miłki

n �Kadeci: Dawid Grzelak, KS Victoria 
Miłki

n �Juniorki: Amelia Ziniewicz, WTR 
Warszawa

n �Juniorzy: Grzegorz Polak, PKS Jadwiga 
Kraków

n �Kategoria otwarta kobiet: Hanna Ga-
bryszewska, WTR Warszawa

n �Kategoria otwarta mężczyzn: Dominik 
Trawczyński, UKS Mogielnica

n �Seniorki: Dorota Janik, Słupsk
n �Seniorzy: Marek Gil, KS Victoria Miłki
n �Weteranki: Wanda Michalak, Legnica
n �Trójki mieszane do lat 13: Weroni-

ka Kornaha, Sylwester Grycan (DKS 
Wisznia Mała), Michał Tudaj (DAR 
Kryniczno)

n �Dwójki chłopców do lat 16: Dawid 
Grzelak (KS Victoria Miłki), Jakub Ja-
rosz (UKS Goszczyn)

n �Dwójki dziewcząt do lat 16: Martyna 
Rydzewska, Anna Szporko (KS Victo-
ria Miłki)

n �Dwójki mieszane w klasie otwartej: 
Piotr Pawlak (Bartoszyce), Michalina 
Kunecka (Legnica)

VIII Mistrzostwa Mazowsza
Jedyny w tym roku turniej ogólnopolski 
ringo VIII Mistrzostwa Mazowsza pod na-
zwą „Warszawska Syrenka” przeprowadziło 
Warszawskie Towarzystwo Ringo w War-
szawie 26 września na stadionie GKS Świt 
przy ul. Oświatowej 12. Pogoda sprzyjała 
sportowej rywalizacji i przy zachowaniu 
warunków utrzymywania specyficznej izo-
lacji oraz przepisów sanitarno-epidemio-
logicznych, jak na mistrzostwach Polski, 
rozegrano zawody w kategoriach indywi-
dualnych, dwójkowych i trójkowych.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii
n �Żaczki : Barbara Jenczyk, KS Victoria 

Miłki
n �Żacy: Marcel Grzywacz, DKS Wisznia 

Mała
n �Młodziczki: Anna Szporko, KS Victo-

ria Miłki
n �Młodzicy: Sylwester Grycyk, DKS 

Wisznia Mała
n �Kadetki: Martyna Rydzewska, KS Vic-

toria Miłki
n �Kadeci: Arek Połowczuk, DAR Kry-

niczno
n �Juniorki: Amelia Ziniewicz, WTR 

Warszawa
n �Juniorzy: Michał Leszczyński, WTR 

Warszawa

n �Kategoria otwarta kobiet: Michalina 
Kunecka, Legnica

n �Kategoria otwarta mężczyzn: Krzysztof 
Szajek, Legnica

n �Seniorki: Jolanta Lawrenz, DKS Wisz-
nia Mała

n �Seniorzy: Marek Gil, KS Victoria Miłki
n �Trójki mieszane do lat 13: Sylwester 

Grycyk, Weronika Kornaha, Wiktor 
Składanowski, DKS Wisznia Mała

n �Dwójki dziewcząt do lat 16: Anna 
Szporko, Martyna Rydzewska, KS Vic-
toria Miłki

n �Dwójki chłopców do lat 16: Jakub Ja-
rosz, Patryk Dąbrowski, UKS Goszczyn

n �Dwójki mężczyzn powyżej 16 lat: 
Grzegorz Majerski (Kraków), Krzysz-
tof Szajek (Legnica)

Pozostała działalność
30 czerwca 2020 r. odbyło się VI Walne 
Zgromadzenie Delegatów Krajowej Fede-
racji Sportu dla Wszystkich, której Pol-

skie Towarzystwo Ringo jest członkiem 
założycielem. Na podstawie wyników 
wyborów do władz KFSdW (na kadencję 
2020–2023) została wybrana ponownie 
Krystyna Anioł-Strzyżewska – prezes 
PTR, w charakterze członka Prezydium 
Zarządu i Mariusz Wangryn –  wicepre-
zes PTR w charakterze Sekretarza Komi-
sji Rewizyjnej.

Podjęta 4 lata temu wspaniała decy-
zja Mazowieckiego Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej (z siedzibą na 
Chomiczówce w Warszawie) o organizo-
waniu corocznie Warszawskiej Olimpia-
dy Seniorów – nie doczekała się w roku 
bieżącym realizacji z powodu pandemii. 
Wiadomo, że w warunkach epidemii 
dotyczącej układu oddechowego osoby 
starsze są atakowane jako pierwsze i to 
była słuszna decyzja o zaniechaniu orga-
nizowania w tym roku olimpiady. Należy 
jednak pamiętać, że poprzez aktywność 
fizyczną podnosi się odporność na wszel-

kiego typu zachorowania i dlatego nie re-
zygnujmy z kontynuowania tej pożytecz-
nej imprezy, w której ringo było każdego 
roku obecne.

Pożegnania
Seniorów mamy coraz mniej. Odchodzą 
na zawsze. W tym roku 22 lipca pożegna-
liśmy 97-letniego Emila Hliba, działacza 
Legnickiego Towarzystwa Ringo, meda-
listę mistrzostw Polski i wielu turniejów 
ogólnopolskich, wielokrotnie wyróżnia-
nego jako najstarszego uczestnika zawo-
dów. 14 września odszedł od nas Jan Steć 
(lat 87), członek Słupskiego Towarzystwa 
Ringo, nauczyciel i wychowawca wielu 
pokoleń sportowców, z 40-letnim stażem 
pracy w zawodzie, członek Sądu Koleżeń-
skiego PTR. Pozostaną w naszej pamięci 
– non omnis moriar.

n TEKST: KRYSTYNA  
ANIOŁ-STRZYŻEWSKA

n ZDJĘCIA: MARIUSZ WANGRYN

XIX Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego, dekoracja w kategorii weteranów II XIX Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego, dekoracja w kategorii żaków

XLVIII Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo,  
gry singlowe w kategorii młodziczek

XLVIII Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo.  
Cezary Godlewski w akcji obronnej

VIII Mistrzostwa Mazowsza, gry singlowe w kategorii juniorów XIX Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego, gry singlowe w kategorii żaków

XIX Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego,  
trofea dla zwycięzców
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Bieżący rok jest niezwykle ciężki, jeśli 
chodzi o organizację imprez sportowo-
-rekreacyjnych i turystycznych. Pande-
miczna rzeczywistość, która funkcjonuje 
z nami już od kilku miesięcy, oddziałuje 
nie tylko na sytuację organizacji poza-
rządowych, podobnych do naszej, ale 
także na niemal każdą dziedzinę życia 
społecznego w skali kraju, a nawet świa-
ta. Wszystkiemu winny koronawirus, 
niestety nieodłączny symbol i słowo, 
które zapisze się czarnymi zgłoskami  
w roku 2020.

Pomimo panującej przez większość 
roku pandemii koronawirusa, dzię-
ki wysiłkowi organizacyjnemu oraz 
przy zachowaniu reżimu sanitarnego 
i zasad bezpieczeństwa udało się zor-
ganizować większość imprez z Kalen-
darza ogólnopolskich imprez i zawodów  
w zakresie rekreacji fizycznej, turystyki  
i sportu Federacji Sportowej „Energetyk” 
na rok 2020. Dla Federacji Sportowej 
„Energetyk” rok 2020 upływał nie tylko 
pod znakiem pandemii koronawirusa, 
ale także zmian organizacyjnych, gdyż  
w połowie roku doszło do zmiany władz 
organizacji.

W ramach przyjętego kalendarza 
ogólnopolskich imprez i zawodów na rok 
2020 zaplanowano realizację 18 imprez. 
Ostatecznie 12 imprez udało się przepro-
wadzić, 6 zostało odwołanych z powo-
du pandemii. Zgodnie z zaplanowanym 
kalendarzem 2020 zorganizowano pięć 
ogólnopolskich imprez turystycznych, 
pięć ogólnopolskich imprez sportowych  
– Mistrzostwa Polski Energetyków  

i wreszcie dwie ogólnopolskie imprezy 
sportu powszechnego i rekreacji.

Największe imprezy z naszego ka-
lendarza, podobnie jak w roku poprzed-
nim, to LIV Zimowy Spływ Kajakowy 
na Brdzie, w którym udział wzięło 153 
kajakarzy (na 104 kajakach), a następnie 
XXI Mistrzostwa Polski Energetyków  
w Narciarstwie Alpejskim. Co charak-
terystyczne, te dwie imprezy, z najwięk-
szą frekwencją w skali roku, odbyły się  
w styczniu 2020 r., a więc jeszcze przed 
wybuchem pandemii.

Pozostałe imprezy były przeważnie 
kilkudniowe i odbywały się na terenie 
całej Polski. Federacja Sportowa „Energe-
tyk” planowała w 2020 r. organizację sze-
ściu imprez (w tym dwóch we współpra-
cy z innymi podmiotami), z czego cztery 
się odbyły. Warto podkreślić, że niestety 
zostały odwołane jedne z najstarszych 
w historii Federacji Sportowej „Energe-
tyk” zawodów sportowych, a mianowicie 
XLIII Mistrzostwa Polski Energetyków  
w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn.  
Mistrzostwa nie odbyły się, mimo że kil-
ka razy przekładano termin imprezy.

Narciarstwo alpejskie
Pierwszą imprezą organizowaną bezpo-
średnio przez Federację Sportową „Ener-
getyk” w 2020 r. były XXI Mistrzostwa 
Polski Energetyków w Narciarstwie 
Alpejskim, które odbywały się od 3 do 
6 stycznia. W mistrzostwach uczestni-
czyło 134 zawodników (31 kobiet i 103 
mężczyzn) reprezentujących 23 drużyny  
z 21 spółek i organizacji sektora ener-

getyki. Niestety, pogoda w tym roku nie 
dopisała, gdyż panowała raczej późno-
jesienna, a nie zimowa aura. Uczestnicy 
mistrzostw zakwaterowani byli w Nie-
dzicy, natomiast same zawody odbywały 
się w ośrodku narciarskim w pobliskich 
Kluszkowcach. Podobnie jak w poprzed-
nich latach również i w tym roku zawod-
nicy podzieleni byli (według kryterium 
wieku i płci) na 6 kategorii: K3, K2, K1, 
M3 (najliczniejsza), M2 i M1.

W sobotę 4 stycznia został przepro-
wadzony krótki (ze względu na warunki 
pogodowe) trening. Same zawody odby-
ły się natomiast w niedzielny poranek,  
5 stycznia. Warto podkreślić, że w tym 

roku organizatorzy przygotowali inną tra-
sę zjazdową niż w roku ubiegłym. Osta-
tecznie zawody ukończyło (uwzględniając 
czasy dwóch przejazdów) 124 zawodni-
ków i zawodniczek. Najlepszy czas prze-
jazdu wśród panów uzyskał, podobnie 
jak w zeszłym roku, Tomasz Żyła repre-
zentujący Energetyków z Taurona Dru-
żynę 1, zrzeszającą pracowników Tauron 
Wytwarzanie, Nowe Jaworzno GT i Tau-
ron. Wśród pań natomiast najlepszy czas 
przejazdu odnotowała Barbara Romik  
z ekipy Tauron Dystrybucja. W klasyfika-
cji drużynowej triumfowała ekipa Tauron 
Dystrybucja, za którą uplasowała się dru-
żyna Energetyków z Taurona w Drużyna 
1 pracownicy Tauron Wytwarzanie, Nowe 
Jaworzno GT i Tauron, a trzecie miejsce 
zajęła PGNiG Termika SA.

Beskid Śląski 2020
Kolejną imprezą organizowaną przez 
Federację Sportową „Energetyk” przy 
współpracy z Zakładem Wykonawstwa 
Sieci Elektrycznych Kraków SA był 
XXVI Ogólnopolski Zimowy Rajd Gór-
ski Energetyków „Beskid Śląski 2020” 
organizowany od 25 stycznia do 1 lutego 
na terenie Beskidu Śląskiego, z bazą noc-
legową w Brennej. Ostatni raz zimowy 
rajd w tym miejscu odbył się w 2008 r.

Komandorem rajdu, jak co roku, był 
Andrzej Kaszuba. Zgodnie z założenia-

mi uczestnicy mieli przejść wszystkie 
grzbiety górskie otaczające dolinę Bren-
nicy. Plan udało się zrealizować, gdyż 

piechurzy weszli m.in. na wielką Cisową, 
Błatnią, Klimczok, Kotarz, Grabową, trzy 
Kopce Wiślańskie, Orkową i Równicę. 
Wszystkie wycieczki odbywały się w peł-
nej scenerii zimowej. Ostatecznie w raj-
dzie udział wzięło 70 osób.

Tenis ziemny
W okresie letnim, od 18 do 21 czerwca 
2020 r., odbyły się XXXIII Mistrzostwa 
Polski Energetyków w Tenisie Ziem-
nym. Była to pierwsza impreza organi-
zowana bezpośrednio przez Federację 
Sportową „Energetyk” w dobie obowią-
zującego stanu epidemii COVID-19  
w Polsce, co niestety w sposób nega-
tywny odbiło się na frekwencji. Dodat-
kowym czynnikiem utrudniającym or-
ganizację mistrzostw byłą niekorzystna 
aura, czyli nieustannie padający deszcz.  
W związku z zalaniem znajdujących się  
w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyr-
ku kortów ziemnych turniej rozegrano 
na nawierzchni „sztuczna trawa”, na hali  
w Bielsku Białej.

W pierwszym dniu turnieju rozegrano 
mecze w singlu w dwóch kategoriach wie-
kowych. W kategorii M1 najlepszy okazał 
się Paweł Madeja z Tauron Dystrybucja 
SA Oddział we Wrocławiu, natomiast 
kategorię M2 wygrał Ireneusz Strzelec  
z PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko 
Kamienna. Kolejnego dnia mistrzostw  

w meczu finałowym o Puchar w kategorii 
Open wygrał Daniel Sierakowski z Tau-
ron Wytwarzanie SA. Najlepszym deblem 

turnieju okazała się natomiast para Paweł 
Madeja i Arkadiusz Paniczak z Tauron 
Dystrybucja SA.

Tatry Zachodnie 2020
Od 7 do 12 września w Tatrach Zachod-
nich (z bazą w Zakopanem) odbył się 
LIX Ogólnopolski Górski Rajd Pieszy 
Energetyków „Tatry Zachodnie 2020”.  
W imprezie startowało w sumie 114 osób 
(z 10 ekip), które wędrowały po sześciu 
trasach. Komandorem rajdu był wicepre-
zes zarządu Federacji Sportowej „Energe-
tyk” Marek Wardziak.

Nowy zarząd
29 czerwca 2020 r. w Warszawie odbyło 
się X Walne Zebranie Członków Federa-
cji Sportowej „Energetyk” (Sprawozdaw-
czo-Wyborcze). W posiedzeniu uczest-
niczyło 12 delegatów. W wyniku wyboru 
ukonstytuował się nowy zarząd Federacji 
Sportowej „Energetyk” w składzie: Marek 
Gralec – prezes, Marek Wardziak, Jerzy 
Ostojski – wiceprezesi oraz Jarosław 
Gromysz i Michał Napierała – członko-
wie zarządu. Wybór nowych członków 
nastąpił także w drugim organie – Komisji 
Rewizyjnej, do której weszli: Artur Gra-
bowski, Mirosław Biłowąs oraz Andrzej 
Motyliński. Z zasiadania we władzach 
Federacji Sportowej „Energetyk” zrezy-
gnowali długoletni i zasłużeni działacze: 
Stanisław Kacperek i Sławomir Kalina.

* * *
Warto wspomnieć, że kilka imprez 

organizowanych w 2020 r. objętych było 
dofinansowaniem Ministerstwa Sportu. 
Patronat honorowy nad XXI Mistrzostwa-
mi Polski Energetyków w Narciarstwie 
Alpejskim sprawował Polski Związek Nar-
ciarski, natomiast nad LIX Ogólnopolskim 
Górskim Rajdem Pieszym Energetyków 
„Tatry Zachodnie 2020” – Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

n ŁUKASZ BIGOSZEWSKI
n ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM  

ORGANIZATORÓW

Imprezy pełne  

energii
Federacja Sportowa „Energetyk”  
w roku pełnym wyzwań
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Tatry Zachodnie 2020
Zakopane przywitało nas we wrześniu 
piękną pogodą, jakby chciało powiedzieć: 
Zapraszamy w góry! W pierwszą noc bu-
rza z widowiskowymi fajerwerkami pio-
runów potwierdziła zaproszenie pięknym 
słonecznym porankiem. Ośrodek Konfe-
rencyjno-Rekreacyjny Geovita, położo-
ny w centrum miasta, został nasza bazą 
wypadową na trasy rajdu oraz miejscem 
odpoczynku, spotkań i zabawy po trudach 
codziennych wędrówek.

Na starcie LIX Ogólnopolskiego Gór-
skiego Rajdu Pieszego Energetyków 
„Tatry Zachodnie 2020” (rozgrywanego 
7–12.09.2020 r.) stanęło 10 ekip: Sekcja 
Sportowa Turystyki Pieszej PGNiG Ter-
mika, Elektrownia Turów, Kozienice, STG 
WATRA, PGE Oddział Elektrociepłownia 
Lublin Wrotków, PGE Otwock Dystry-
bucja, Tauron Legnica, ZE PAK SA, Koło 
PTTK nr 16 – Elektrownia Jaworzno III  
i Poznań. W sumie wystartowało 114 osób, 
dla których przygotowaliśmy do ustaleń  
i wyboru 6 tras rajdowych:
1. Siwa Polana – Dolina Chochołowska 
– Schroniska PTTK na Polanie Chocho-
łowskiej. Trzydniowiański Wierch – Sta-
rorobociański Wierch (2176 m). Zejście 
– Polana Trzydniówka – Doliną Chocho-
łowską na parking
2. Nędzówka – Przysłop Miętusi, Dolina 
Małej Łąki, Kondracka Przełęcz – Kopa 
Kondracka – Kasprowy Wierch – Kuźnice
3. Nędzówka – Przysłop Miętusi – Mało-
łączniak – Krzesanica – Ciemniak – Kiry

4. Ścieżka nad Reglami – Polana Kalatów-
ki, Czerwona Przełęcz – Polana Strążyska 
– Wielka Polana Małołącka – Wyżnia Kira 
Miętusia – Polana Huciska
5. Siwa Polana – Starorobociańska Dolina 
– Siwa Przełęcz – Ornak grzbiet – Iwa-
nicka Przełęcz – Schronisko na Ornaku 
– Kiry
6. Polana Huciska – Schronisko P. Cho-
chołowska – Grześ – Rakoń – Wołowiec 
– Polana Chochołowska

W rezultacie do realizacji wybrano tra-
sy: 1, 2, 4, 6. Po podzieleniu ekip na trzy 
grupy rajdowe, przydzieleniu profesjonal-
nych przewodników ze Stowarzyszenia 
Przewodników Tatrzańskich, zapozna-
niu z trasami, uczestnicy rajdu wyruszyli  
w góry. Dowozem na punkty wyjścio-
wego i mety tras zajmowała się firma 
Wojciecha Galicy. Przytaczając cytat  
z zaproszenia: „Tatry Zachodnie polecane 
są przez wszystkich znawców i wielbicieli 
górskich wędrówek tym, którzy zaczynają 
swoją przygodę z Tatrami. Ich dostępność 
pozwala na wędrowanie cały rok. Szczyty 
wymagające trochę wysiłku, a piękno do-
lin zapewnia niezapomniane doznania. 
Możemy tu oglądać wypas owiec, stare 
chaty bacowskie, a wiosną bajkowe kro-
kusowe kobierce. Strudzonych wędrówką 
zaprasza największe polskie schronisko na 
Polanie Chochołowskiej. Panoramy całych 
Tatr widoczne są z wielu miejsc na trasach 
wędrówek, możemy również odwiedzić 
miejsca kultu i pamięci narodowej, a od 
strony słowackiej obejrzeć urokliwe, lazu-

rowe stawy Jamnickie. Wszystkie szczyty 
zaliczane są do Turystycznej Korony Tatr 
Zachodnich”.

Przygotowanie tegorocznej imprezy 
przebiegało w czasie panującej epidemii. 
Specjalne zgody pracodawców na udział 
ich pracowników, wymogi sanitarne 
władz… Na szczęście obawy uczestników 
okazały się przedwczesne. Doskonale 
przygotowany ośrodek Geovita, obsługa 
starająca się zapewnić nam miłą atmosfe-
rę, smakowite wyżywienie oraz wrażenia  
z wędrówek zagwarantowały nam nieza-
pomniany pobyt. W naszej pamięci pozo-
staną wrażenia i myśl o powrocie w Tatry.

Impreza została dofinansowana ze 
środków Ministerstwa Sportu. Patronat 
honorowy nad imprezą sprawowało Pol-
skie Towarzystwo Turystyczno-Krajo-
znawcze.

Regaty żeglarskie
Po raz kolejny w kilkuletniej tradycji 
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystycz-
ne „Sekstant” było bezpośrednim orga-

nizatorem XII Ogólnopolskich Regat 
Żeglarskich w Klasie Ω – Memoriał 
Henryka Chrobaka. Regaty odbyły się 
17–19.09.2020 r. w miejscowości Ryn na 
Jeziorze Ryńskim. Żeglarzy gościł Ośro-
dek Sportów Wodnych i Rekreacji „Zo-
fiówka” SSM należący do Zespołu Szkół 
Zawodowych w Giżycku. Obsługa ośrod-
ka postarała się o wspaniałą, sportową at-
mosferę sprzyjającą przygotowaniom do 
regat. Wieczór przed regatami wypełniło 
tradycyjne szantowe spotkanie przy gita-
rze, przedłużone o pobyt w sąsiadującym 
ośrodku „ Bocianie Gniazdo” na koncer-
cie rockowym i tańcach.

Dzień regat przywitał nas piękną sło-
neczną pogodą, ale niestety bezwietrzną. 
Czas oczekiwania na wiatr wykorzystali-
śmy do przygotowania jachtów, omówienia 
regulaminu regat, losowania jachtów. Ca-
łość przygotowań poprowadził Mirosław 
Kowalski, licencjonowany sędzia II kl., 
sędzia główny regat, komandor sekcji że-
glarskiej „Hals” w Rynie. Po przygotowa-
niach nastąpiło uroczyste podniesienie 

bandery i załogi wezwano na keję. Nie-
stety, dalej musieliśmy poczekać na wiatr, 
wzrastający praktycznie od zera. Dopiero 

ok. godz. 12.00 udało się rozpocząć regaty. 
W regatach wystartowało pięć załóg.

Pod czujnym okiem komisji sędziow-
skiej i obsługi WOPR, po zaciętych kilku-
godzinnych zmaganiach, przy zmiennych 
wiatrach i zmienianych trasach wszystkie 
załogi, wykorzystując umiejętności na-
wigacyjne i techniczne, pomyślnie ukoń-
czyły regaty. Komisja sędziowska po pod-
sumowaniu wszystkich biegów ogłosiła 
wyniki załóg:
n �I miejsce – Veolia Energia Łódź SA, 

sternik: Paweł Majchrowski, załoga: An-
drzej Mikołajczyk i Piotr Błaszkiewicz

n �II miejsce – PGE GiEK SA ZE Byd-
goszcz, sternik: Sebastian Knasiecki, za-
łoga: Jacek Jabłoński i Mariusz Grycan

n �III miejsce – Tauron Wytwarzanie SA 
Elektrownia Jaworzno, sternik: Maciej 
Mrzygłód, załoga: Dariusz Starczyk  
i Kazimierz Rogólski

n �IV miejsce – Tauron Wytwarzanie SA 
Elektrownia Łaziska, sternik: Euge-
niusz Baron, załoga: Leszek Błażyca  
i Adam Janisz
n ��V miejsce – Mój Klimat Łódź, 

sternik: Lech Jończyk, załoga: Mi-
chał Grzejdziak i Jarosław Dróżdż
Na uroczystym wieczornym 

spotkaniu wręczono puchary i na-
grody. Gratulacje dla zwycięzców, 
podziękowania dla wszystkich za-
łóg za wspaniałe sportowe współ-
zawodnictwo. Specjalne podzię-
kowania dla sędziego głównego  
i obsługi WOPR.

Zakończenie sezonu 2020
Zegar pokazuje, że jeszcze powinno 
być widno, a wrzesień, że już zmierzch. 
Pierwsze liście opadają, ptaki pożegna-
ły jeziora. Wrzesień – czas żeglarskich 
pożegnań. Skromną 3-załogową obsadą 
wyruszyliśmy pożegnać sezon. Ekoma-
rina w Siemianach udostępniła nam no-
woczesne luksusowe jachty Skandynavia,  
a Jeziorak wbrew prognozom synopty-
ków zapraszał ciepłą wieczorną, zachod-
nią bryzą. Wyruszyliśmy w ostatni tego-
roczny rejs.

Piątkowy poranek przywitał nas pięk-
nym słońcem, ale i wzmagającym się za-
chodnim wiatrem. Po odprawie odbija-
my. Gdzieś za rufą został port, zaczęły się 
ostatnie, tegoroczne regaty. Trasa wyścigu 
regatowego kończyła się na mecie – kei 
Ekomariny w Iławie. Słońce przygrzewało, 
wiatr się wzmagał, a przed nami ok. 20 km 
żeglowania. Daliśmy radę i pod wieczór, 
przed zbliżająca się burzą dotarliśmy do 
celu. Zaplanowane ognisko, a tu deszcz po 
rozpaleniu. Ognisko zastąpiliśmy posił-
kiem, szantami i zabawą pod zadaszeniem 
– wiatą Ekomariny. Pomimo niepogody 
wspaniały żeglarski wieczór.

Poranek pełen nadziei na lepszą po-
godę. Płyniemy w promieniach prze-
bijającego się słońca, a wzmagający się 
dobry wiatr zanosi nas do Siemian.  
W doskonałych humorach spotykamy się 
w tawernie „Kurka Wodna”, gdzie czeka na 
nas pierożkowa kolacja i podsumowanie 
regat. Tradycyjnie puchary i upominki dla 
sterników, ciepło kocykowe upominki dla 
naszych odważnych załogantek, podzięko-
wania za sportową atmosferę dla załóg.

Klasyfikacja
n �I miejsce – sternik Krzysztof Siewruk  

z załogą Energa Gdańsk
n �II miejsce – sternik Maciej Sikora z za-

łogą Mercedes
n �III miejsce – sternik Marek Wardziak  

z załogą SKT
Po części oficjalnej i kolacji przecho-

dzimy do Ekomariny. Do późnej nocy 
szanty, tańce, wspomnienia. Tak że-
gnamy żeglarski rok 2020. W niedzielę 
część załóg przejeżdża do miejscowości 
Buczyniec i płynie statkiem po zabytko-
wych pochylniach, zaliczanych do cudów 
techniki. Statki przewożone są na specjal-
nych pochylniach pomiędzy jeziorami, 
pokonując różnicę poziomów ok. 90 m, 
bez budowy pracochłonnych i skompli-
kowanych śluz. Powszechnie przyjęła się 
nazwa tego sposobu transportu: Jazda 
statkiem po trawie. Żegnamy Jeziorak. 
Zapraszamy w 2021 r. Ahoj.

n MAREK WARDZIAK

Żeglarski rok: 
w górach  
i na wodzie

Różnorodna działalność  
Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego „Sekstant”

Zwycięzcy Memoriału Henryka Chrobaka

Uczestnicy Memoriału
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Ze względu na panującą epidemię CO-
VID-19 i związane z tym obostrzenia rok 
2020 nie był łatwy dla naszej organizacji. 
Staraliśmy się jednak w pełni realizo-
wać nasze cele statutowe, a więc przede 
wszystkim upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, a także rekreacji ru-
chowej oraz ochrony i promocji zdrowia. 
Cele te realizowaliśmy poprzez organizo-
wanie na terenie całego kraju zawodów, 
imprez sportowych, rekreacyjnych, tu-
rystycznych i krajoznawczych, zlotów, 
festynów, turniejów, lig, spartakiad, kon-
kursów, rajdów, spływów i innych imprez 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 
Realizując zadania zlecone przez Mini-
sterstwo Sportu, przeprowadziliśmy 
różnorodne imprezy.
1. W zakresie upowszechniania 
sportów zimowych „Sportowe zaję-
cia zimowe dla dzieci i młodzieży”  
w województwach: śląskim, łódz-
kim, wielkopolskim i mazowieckim.
2. Sportowe zajęcia z elementami 
gimnastyki korekcyjno-kompen-
sacyjnej „Sport leczy i zapobiega 
wadom postawy”: Siedlęcin, Wał-
brzych, Warszawa, Ka-
towice, Cedzyna, Dale-
szyce, Kielce, Poznań.
3. Ogólnopolska Kam-
pania Prozdrowotna 
„Miesiąc dla Zdrowia” 
w województwach: ku-
jawsko-pomorskim, lu-
belskim, małopolskim, 
mazowieckim, śląskim, 
świętokrzyskim i wiel-

kopolskim, w której łącznie uczestniczyło 
ok. 45 tys. osób.
4. Nordic Walking, pływanie i taniec 
formą terapii i aktywności fizycznej 
dla seniorów. Nordic Walking to sport  
dla seniora, nie wymaga zbyt dużego ob-
ciążania organizmu. Aktywność fizycz-
na, szczególnie na świeżym powietrzu 
poprawia krążenie, działanie układu od-
dechowego, kondycję fizyczną i ogólne 
zdrowie. Podobnie jest z tym sportem dla 
seniora. Inaczej niż przy zwykłym mar-
szu w nordic walking zaangażowane są 
także mięśnie górnej części ciała.

Nauka pływania „Aktywny Senior”. 
Pływanie zaliczane jest do najzdrowszych  

i najbardziej wszechstron-

nych ćwiczeń fizycznych, ma same za-
lety, a mianowicie pływając hartujemy  
i uodporniamy organizm na przeziębie-
nia, wzmacniamy mięśnie i stawy, do-
skonalimy układ krążenia i oddychania, 
kształtujemy prawidłową postawę. Ak-
tywność ruchowa w wodzie ma duże zna-
czenie relaksujące i zdrowotne. W wodzie 
ruch wykonuje się dużo łatwiej i dlatego 
osoby 50+, które często mają ograniczoną 
ruchomość kończyn, mogą usprawniać 
swoje narządy ruchu. Miejsca: Zagórze 
Śląskie, Legnica, Wałbrzych, Toruń, Biała 
Podlaska, Zielona Góra, Kraków, Warsza-
wa, Będzin, Kielce, Poznań.
5. Program aktywizacji i terapii rucho-
wej dla osób III wieku. Kontynuacja 

pracy w 19 ośrodkach 
w województwach: 
dolnośląskim, ku-
jawsko-pomorskim, 
lubelskim, łódzkim, 
małopolskim, mazo-
wieckim, opolskim, 
śląskim, świętokrzy-
skim, wielkopolskim.
6. Mazowiecka Spor-
towa Senioriada 2020 
„Aktywnie – Zdrowo 
– Sportowo”. Uczestni-
kami pikników sporto-
wych w Soczewce, Mro-
zach i Kozienicach byli 

miesz- kańcy województwa ma-
zowieckiego, kobiety i mężczyźnie 
55+. W imprezach brały udział 
zarówno osoby indywidualne, jak 
również grupy zorganizowane, 

Różne oblicza
aktywności ruchowej
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w 2020 r.

które dojeżdżały z ościennych po-
wiatów autokarami. W każdej imprezie 
uczestniczyło ponad 600 osób, a średnia 
ich wieku wyniosła ponad 60 lat.
7. ,,Światowy Dzień Marszu TAFISA 
2020”, impreza zorganizowana 1–4 paź-
dziernika 2020 r. przez TKKF w wojewódz-
twach: dolnośląskim, kujawsko-pomor-
skim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, 
mazowieckim, śląskim, wielkopolskim. 
Marsze odbyły się po wyznaczonych tra-
sach i każdy zakończył się festynem spor-
towo-rekreacyjnym. Uczestniczyły w nich 
całe rodziny: dzieci, młodzież, osoby doro-
słe, w tym także seniorzy.
8. X Ogólnopolski Rodzinny Wielopo-
koleniowy Festiwal Sportowy ,,O Memo-
riał Henryka Łasaka” 1–4 października 
2020 r. w Sierakowie.

9. W okresie wakacyjnym zorgani-
zowano obozy sportowe dla dzieci  
i młodzieży.
10. Ogólnopolskie sportowe impre-
zy TKKF „Aktywność fizyczna – ła-
twiejsze życie” o charakterze otwar-
tym. W 18 imprezach uczestniczyło 
ponad 3200 osób.

11. Cykl eventów „Od Malu-
cha do Seniora Sprawniejsze-
go”, w których uczestniczyło 
ponad 1200 osób (4 wydarze-

nia).
12. Aktywność fizyczna przez 
całe życie „Masz wybór” – kam-

pania prozdrowotna realizowa-
na w województwie kujawsko-
-pomorskim i na terenie miasta  

Torunia.
Ze względu na obostrzenia sa-

nitarne w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa uczestników zmody-

fikowano terminy oraz regulaminy 
imprez. Podczas imprez była mie-
rzona temperatura, dbano o de-
zynfekcję rąk oraz zasłanianie nosa  
i ust. Uczestnicy niektórych imprez 
otrzymywali pakiety składające się 
z maseczki, rękawiczek i płynu 
dezynfekującego.

14 czerwca 2020 r. w Warszawie 
odbył się XVIII Krajowy Zjazd Delega-
tów Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, który dokonał wyboru władz: 
Zarządu Głównego i Głównej Komisji 
Rewizyjnej.

Oferta dla seniorów
Od wielu lat TKKF prowadzi Ośrodki Te-
rapii Ruchowej dla osób III wieku, oferu-
jąc seniorom zajęcia, które wspomagają 
ich sprawność fizyczną. Z powodzeniem 
zachęcamy i przekonujemy seniorów do 
aktywności ruchowej proponując zajęcia 
dostosowane do wieku i możliwości osób 
60+. Podczas zajęć prezentujemy różne 
formy ćwiczeń, przekazujemy wiedzę, jak 
te formy stosować zgodnie z potrzebami, 
upodobaniami i możliwościami. Organi-
zujemy różnego rodzaju zajęcia uspraw-

niające w sali gimnastycznej, czyli zajęcia 
fitness w nieco lżejszej formie, uwzględ-
niając możliwości i predyspozycje osób 
starszych. Zainteresowaniem cieszą się 
zajęcia usprawniające prowadzone na 
basenach: aqua fitness, czyli poprawa 
kondycji i sprawności fizycznej poprzez 
gimnastykę w wodzie. Inna oferta, któ-
rą seniorzy lubią szczególnie, to Nordic 
Walking – bardzo popularna i atrakcyjna 
forma rekreacji ruchowej w terenie.

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe „Rytm, 
muzyka, taniec” przeznaczone są dla 
osób, które mają poczucie rytmu, lubią 
dobrą zabawę przy muzyce i chcą nauczyć 
się m.in. podstawowych kroków tanecz-
nych. Ruch przy muzyce jest ulubioną 
formą zajęć dla większości, ponieważ po-
zwala odreagować napięcia, a jednocze-
śnie jest gimnastyką ciała, poprawiającą 
kondycję i samopoczucie.

Aktualnie TKKF prowadzi prawie 
300 zespołów ćwiczących dla osób III 
wieku na terenie całego kraju, w których 
regularnie ćwiczy ponad 6000 osób. Za-
interesowanie tymi formami aktywności 
fizycznej oferowanymi przez TKKF daje 
możliwość zwiększenia liczby zespołów 
oraz liczby uczestników w przyszłości.

Podejmujemy walkę z coraz częściej 
występującymi tzw. chorobami cywiliza-
cyjnymi, jak nerwica, nadciśnienie tętni-
cze, schorzenia narządów ruchu i inne, 
spowodowane przez prowadzenie nie-
zdrowego, głównie siedzącego trybu ży-
cia. Dzięki takim spotkaniom następuje 
zmniejszenie stresu, napięć nerwowych, 
lęku. Ćwiczenia dają zauważalną popra-
wę stanu zdrowia, podnoszą samoocenę 
i w niestresujący sposób przyczyniają się 
do utraty zbędnych kilogramów.

Uczestnicy całorocznych zajęć mają 
możliwość uczestniczenia w imprezach 
sportowych ‒ senioriadach, które speł-
niają rolę sprawdzianów ich wydolności 
fizycznej, ale również rywalizacji z rówie-
śnikami.

n JACEK BĄCZKOWSKI,  
PREZES ZG TKKF 

n ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM ZG TKKF

Zajęcia Ośrodka Terapii Ruchowej dla osób III wieku w Warszawie

X Ogólnopolski Rodzinny Wielopokoleniowy Festiwal Sportowy  

,,O Memoriał Henryka Łasaka” w Sierakowie

Mazowiecka Sportowa Senioriada 2020  „Aktywnie – Zdrowo – Sportowo” w Kozienicach

X Ogólnopolski Rodzinny Wielopokoleniowy Festiwal Sportowy  
,,O Memoriał Henryka Łasaka” w Sierakowie

X Ogólnopolski Rodzinny Wielopokoleniowy Festiwal Sportowy  

,,O Memoriał Henryka Łasaka” w Sierakowie
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Mistrzostwa MTKKF o Puchar Prezydenta  
m. Krakowa. 26.09.2020 r.

Po XVIII Wojewódzkim Zwyczajnym 
Zjeździe Delegatów Małopolskiego 
TKKF, wobec sygnalizowanych wcześniej 
w miarę pozytywnych wyników działal-
ności w roku 2019, mimo wciąż ograni-
czanych środków finansowych, z nowymi 
nadziejami, ale i obawami na realizację 
zadań programowych (przynajmniej  
w dotychczasowych warunkach) weszli-
śmy w rok 2020. Nic wtedy jeszcze nie 
wskazywało, że czeka nas tak trudny czas, 
że wkrótce nasze życie przysłonią „czarne 
chmury”.

Początek roku 2020 rozpoczęliśmy 
obiecująco. 25 stycznia w siedzibie Cen-
trum Aktywności Seniora „Optymista” 

odbył się XIII Noworoczny Turniej Sza-
chowy ‒ Memoriał Józefa Szczuckiego  
o „Puchar Prezesa Ogniska TKKF „RAJ”.

W okresie od 27.01 do 9.02.2020 r.  
w programie „Akcji Zima 2020 na Spor-
towo” dla dzieci i młodzieży pozostającej  
w okresie ferii zimowych w mieście zna-

czący udział miały wymienione ogniska 
oraz Zarząd Wojewódzki Małopolskiego 
TKKF:

‒ Ognisko TKKF „Wiarus” Niepoło-
mice, prowadzące treningi strzeleckie, 
zakończone pod koniec ferii zimowych 
zawodami,

‒ Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Nowym Sączu i osiedlowe Kluby „Baj-
ka” oraz „Alf ”, przy współudziale Ogniska 
TKKF „Halny”, które zapewniły dzieciom 
liczne zajęcia sportowo-rekreacyjne, edu-
kacyjne i kulturalno-oświatowe,

‒ Ognisko TKKF „Apollo” przy SM 
„Mistrzejowice-Północ” w Nowej Hu-
cie, prowadzące w oparciu o placówki 

szkolne z rejonu 
tej spółdzielni wie-
le ciekawych zajęć 
rekreacyjno-rekre-
acyjnych i zaba-
wowych. Ponadto 
8‒9 lutego siatkar-
ki TKKF „Apollo” 
wzięły udział w XV 
Turnieju Siatkówki 
w Krzeszowicach, 
zajmując w gro-
nie 11 zespołów  
I miejsce,

‒ Ognisko 
TKKF „Przyja-
ciel Konika”, które 

w okresie ferii zimowych codziennie 
prowadziło zajęcia rekreacji konnej dla 
dzieci i młodzieży w szkółce jeździeckiej 
oraz w grupie dla osób zaawansowanych.

29 lutego w hali sportowej KS „Bro-
nowianka” odbył się Turniej Tenisa Stoło-
wego z Cyklu „Grand Prix” Małopolskie-

go TKKF ‒ Zima 2020, z udziałem 121 
zawodniczek i zawodników terenu całej 
Małopolski.

Te nasze dobre nastroje nie trwały jed-
nak długo. Z uwagi na sytuację epidemio-
logiczną odwołaliśmy wszelkie imprezy 
sportowe i posiedzenia władz wojewódz-
kich Małopolskiego TKKF. Większość 
imprez została przeniesiona na jesień.  
W tym trudnym czasie łącznikiem  
w kontaktach z członkami i działaczami 
TKKF starała się być redakcja „Kuriera 
Małopolskiego TKKF”, w imię społecz-
nej misji i roli, do jakiej ją powołano. Na 
łamach „Kuriera” z koleżeńskim apelem  
o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, 
dziękując za dobrą pracę, do działaczy 
i pracowników Małopolskiego TKKF 
zwrócił się także prezes Leszek Tytko.

W tym czasie zdalnie pracowało biuro 
zarządu, w ograniczonym zakresie praco-
wała też księgowa, a prezes Leszek Tytko  
i wiceprezes Karol Oleksy mieli pełne 
ręce roboty, gdyż wszelkich rozliczeń  
i dokumentów wciąż było mnóstwo.

W wyniku pandemii Małopolskie 
TKKF znalazło się w trudnej sytuacji fi-
nansowej. Zarząd Wojewódzki Małopol-
skiego TKKF wystąpił z pismem o udzie-
lenie pomocy do władz województwa 
małopolskiego oraz o wsparcie finansowe 
(w formie dotacji) z Narodowego Fun-
duszu Wolności, jednak ze skutkiem ne-
gatywnym. W tym trudnym czasie dużą 
aktywność wykazała sekcja szachowa 
„Dominik” w TKKF Dobczyce, przeno-
sząc swoją działalność ze świata realnego 
do wirtualnego, organizując w okresie 
wiosenno-letnim kilka udanych imprez 
szachowych.

Akcje letnie
30 czerwca na boiskach do siat-
kówki plażowej KS „Wanda” 
rozpoczął się cykl turniejów eli-
minacyjnych XVII Mistrzostw 
Małopolskiego TKKF w Siat-
kówce Plażowej strefy Kraków. 
Zakończono też przerwane roz-
grywki Amatorskiej Ligi Siatków-
ki sezonu 2019/2020. Uroczyste 
zakończenie i podsumowanie 
ligi odbyło się 9 sierpnia 2020 
r., podczas eliminacji głównych 
XVII Mistrzostw Małopolskiego TKKF 
w Siatkówce Plażowej strefy Kraków, z 
udziałem Telewizji Kraków.

7 lipca na obiektach SP 89 zainaugu-
rowano „Akcję Lato na Sportowo” dla 
dzieci i młodzieży z Mistrzejowic. Or-
ganizatorem „Akcji” była rada i zarząd 
tej dzielnicy, Ognisko TKKF „Apollo”  
i nowohuckie Szkoły Nr: 77, 85, 89, 126, 
130, 144. 4 sierpnia na kortach KS „Bro-
nowianka” Ognisko „Raj” zorganizowało 
Turniej Tenisa Ziemnego o „Puchar Lata 
‒ 2020”.

22 sierpnia na boisku wielofunkcyj-
nym Szkoły Podstawowej Nr 89 w No-
wej Hucie rozegrano turniej siatkówki 
„Dzielnicowy Volleyball ‒ 2020”, orga-
nizowany przez Zarząd Wojewódzki 
MTKKF i TKKF „Apollo” przy SM „Mi-
strzejowice-Północ”.

30 sierpnia na boiskach do siatkówki 
plażowej KS „Wanda” odbyły się finały 
XVII Otwartych Mistrzostw Małopol-
skiego TKKF w Siatkówce Plażowej Ko-

biet i Mężczyzn, 
z udziałem dwu-
nastu drużyn 
męskich i czte-
rech zespołów 
kobiet. 31 sierp-
nia na betono-
wych stołach 
przeprowadzo-

no „Finał Pucharu Lata 2020” w tenisie 
stołowym dla dzieci i młodzieży z osiedli 
spółdzielczych Mistrzejowic. Turniejem 
tym zakończono „Akcję Lato na Sportowo  
‒ 2020” Małopolskiego TKKF.

Aktywna jesień
20 września odbył się Rodzinny Rajd 
Rowerowy w Wadowicach, organizowa-
ny przez TKKF „Leskowiec” Wadowice. 
Współorganizatorem rajdu był Zarząd 
Wojewódzki Małopolskiego TKKF. 22 
września na obiektach sportowych Szko-
ły Podstawowej Nr 144 i na terenie Par-
ku Mistrzejowickiego w Nowej Hucie 
odbyła się coroczna impreza „Familiada 
– Żyj zdrowo i wesoło”. 26 września prze-
prowadzono XII Otwarte Mistrzostwa 
Krakowa w Siatkówce Kobiet i Mężczyzn  
o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”, 
organizowane przez Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego TKKF.

4 października w Dobczycach roze-
grano XV Mistrzostwa Małopolskiego 

TKKF w Szachach o „Krakowskiego Laj-
konika”. 11 października w hali sportowej 
KS „Bronowianka” odbyły się XXVIII 
Mistrzostwa Małopolskiego TKKF  
w Tenisie Stołowym z udziałem 88 za-
wodniczek i zawodników w grach poje-
dynczych i deblu.

17 października w Zielonkach odby-
ły się XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa  

M a ł o p o l s k i e g o 
TKKF w Wycis- 
kaniu Leżąc Kla-
sycznym i VI Mi- 
strzostwa w Trój-
boju Siłowym Kla-
sycznym. W impre-
zie udział wzięło  
77 zawodników  
z 11 klubów. 7 li-
stopada przeprowa- 
dzono Ogólnopol-
ski Turniej Siat- 
kówki „Wawelskie-
go Smoka” Kobiet  
i Mężczyzn. W za- 
wodach kobiet 

udział wzięło 7 zespołów, natomiast  
w turnieju mężczyzn 12 drużyn.

W planach
Jeśli sytuacja zdrowotna pozwoli, pra-
gniemy jeszcze zorganizować m.in.: XXI 
Otwarte Mistrzostwa MTKKF w Krę-
glach, XIX Otwarte Mistrzostwa MTKKF 
w Badmintonie o „Złotą Rakietkę”, Wo-
jewódzki Finał Małopolskiej Ligi TKKF  
w Halowej Piłce Nożnej, Finał Małopol-
skiej Ligi TKKF w Siatkówce, Turniej 
Tenisa Stołowego „Jesień 2020” i Finał 
Wojewódzki „Grand Prix” w tenisie 
stołowym. Ponadto planujemy zorga-
nizować odwołane wcześniej z powodu 
wzrostu zagrożenia epidemiologiczne-
go posiedzenie władz wojewódzkich 
Małopolskiego TKKF.

nWŁADYSŁAW ŁOPATKA,  
W IMIENIU ZESPOŁU  

REDAKCYJNEGO  
„KURIERA MAŁOPOLSKIEGO TKKF”

Rok 2020 
w opłotkach Małopolskiego TKKF

Ogólnopolskie Mistrzostwa MTKKF w Konkurencjach Siłowych. 18.10.2020 r.

Akcja Lato 2020 na terenie SP 89 w Nowej Hucie. Konkurencję zbieranie piłeczek  
obsługuje wiceprezes ZW MTKKF. Lipiec 2020 r.
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Celem Towarzystw Krzewienia Kultury 
Fizycznej jest dbanie o zdrowie i dobrą 
kondycję mieszkańców w całym kraju. 
Od ponad 15 lat Toruński Związek TKKF 
wraz z prowadzonym Ośrodkiem Terapii 
Ruchowej przygotowuje wyjątkową ofertę 
i przeprowadza liczne kampanie prozdro-
wotne, przedstawiając mieszkańcom sze-

reg zajęć sportowo-rekreacyjnych. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie – i najmłodsi,  
i ci najstarsi, a także osoby niepełno-
sprawne. I co najważniejsze – mieszkańcy 
Torunia przyzwyczaili się już do współ-
pracy z nami i chętnie każdego roku 
pracują z naszymi instruktorami nad 
poprawą swojego zdrowia, zachowaniem 
dobrej kondycji, a przez to nad poprawą 
samopoczucia.

Ruch na świeżym powietrzu
Od wielu lat zapraszamy amatorów ru-
chu na świeżym powietrzu na zajęcia z 
instruktorem na siłowniach zewnętrz-
nych lub na spacer z kijkami w więk-
szej grupie. Rok 2020 to czas pandemii,  

zamkniętych siłowni, klubów fitness  
i basenów. I to właśnie te zajęcia dla wielu 
osób były jedyną możliwą formą aktyw-
ności. W wielu siłowniach zewnętrznych 
w Toruniu nasi instruktorzy uczyli, jak 
prawidłowo ćwiczyć, wykorzystując do-
stępne urządzenia. Jak korzystać z nich, 
aby było to korzystne dla zdrowia i przede 

wszystkim bezpieczne, 
instruowali, jak ćwiczyć 
odpowiednio do wieku.  
Z zajęć na siłowniach 
korzystało bardzo wielu 
mieszkańców naszego mia-
sta, a odpowiednio przy-
gotowani przez naszych 
instruktorów korzystają z si- 
łowni zewnętrznych nadal, 
wiedząc już, jak to robić, 
żeby było to korzystne dla 
ich zdrowia i kondycji.

Także zajęcia nordic 
walking były bardzo oble-

gane przez uczestników. Cotygodniowe 
marsze z kijkami, a w okresie wiosenno-
-letnim realizowane nawet 2 razy w tygo-
dniu pozwoliły naszym mieszkańcom na 
ruch na świeżym powietrzu pod okiem 
instruktora. Każdy uczestnik został od-
powiednio przeszkolony – jak prawidło-
wo maszerować z kijkami, jak oddychać 
podczas marszu. Marsz z kijkami na 
świeżym powietrzu był w okresie wio-
sennym jedyną możliwą formą ruchu dla 
wielu z nas. Zapewniał zrzucenie zbęd-
nych kilogramów, które gromadziły się 
podczas siedzenia w domu. Taki marsz 
doskonale rozluźnia mięśnie i stawy po-
przez ich odciążenie, poprawia postawę  
i kondycję ruchową.

Zajęcia na basenie
Ale rok 2020 to przecież nie tylko rok 
zamkniętych basenów, siłowni i klubów 
fitness. W pozostałym okresie TKKF re-
alizował wszystkie zaplanowanie zadania. 
Osoby, które szczególnie lubią basen lub 
nie mogą uprawiać innej formy aktyw-
ności – korzystają z naszych zajęć gimna-

stycznych na dwóch toruńskich basenach. 
To zajęcia dla młodszych i starszych,  
a także dla osób niepełnosprawnych, dla 
których zajęcia stanowiły formę uzupeł-
nienia codziennych ćwiczeń rehabilita-
cyjnych. Podczas zajęć instruktor wyko-
rzystuje różne formy ćwiczeń w wodzie, 
takie jak ćwiczenia gimnastyczne, ogól-
norozwojowe, oddechowe i gibkościowe.

Kolejny raz zrealizowaliśmy także 
zajęcia nauki pływania dla toruńskich 
seniorów i kolejne grupy spełniły w mi-
nionym roku swoje marzenie – pokona-
ły lęk przed wodą i nauczyły się pływać. 
Ponieważ są to zajęcia nieodpłatne lub 
opłata za nie jest symboliczna, z tej formy 
aktywności korzysta wielu mniej zamoż-
nych mieszkańców naszego miasta, które 
nie mogą sobie pozwolić na zakup biletu 
na basen, siłownię czy fitness.

Na sali gimnastycznej
Dla amatorów ćwiczeń grupowych, gim-
nastyki na sali gimnastycznej w naszej 
ofercie znalazło się szereg zajęć. Dla ama-
torów tańca kolejny już rok poprowadzi-
liśmy zajęcia Rytm – muzyka – taniec. 
To oferta dla tych, dla których taniec 
jest ogromną przyjemnością. Oczywi-
ście zajęcia prowadzone są pod okiem 
instruktora, a że korzysta z nich bardzo 
wielu naszych toruńskich seniorów – są 

dostosowane do ich wieku i sprawności 
fizycznej.

Kontynuowaliśmy również zajęcia 
na sali gimnastycznej z zakresu profi-
laktyki schorzeń kręgosłupa pod nazwą 
„Zdrowy kręgosłup dla każdego”. Ich 
uczestnicy pod okiem naszych instruk-
torów uczyli się prawidłowo ćwiczyć, aby 
było to zdrowe dla pleców. Pokazaliśmy 
im, jakie ćwiczenia mogą wykonywać  
w domu. Podczas zajęć z instruktorem 
w formie spokojnych ćwiczeń uczestnicy 
mogli wzmocnić swoje plecy, rozciągnąć 
mięśnie przykręgosłupowe. Regularne 
ćwiczenia przyczyniły się do likwidacji 
napięć mięśniowych, poprawy sylwetki  
i co najważniejsze – zmniejszenia dolegli-
wości bólowych. Ponadto dzięki nabytej 
wiedzy i umiejętnościom właściwego wy-
konywania ćwiczeń w okresie pandemii  
i lockdownu uczestnicy mogli we wła-
snym zakresie kontynuować 
te zajęcia w domu.

Ponadto w naszej ofercie 
pojawiło się wiele innych 
zajęć o różnej intensywności 
ćwiczeń – zajęcia wyciszają-
ce, relaksacyjne, ale też po-
prawiające sylwetkę czy po-
zwalające spalić dużą ilość 
zbędnych kalorii w krótkim 
czasie. Dla amatorów spo-
kojniejszych zajęć cały czas 
prowadzimy zajęcia z jogi 
czy pilates. Dla tych, którzy 
zdecydowanie wolą szybkie rytmy mamy 
grupę taneczną – latino mix oraz bardzo 
intensywne i spalające ogromne ilości ka-
lorii – zajęcia fitness na trampolinach.

Terapia tańcem i ruchem
W roku 2019 w naszej ofercie pojawiła 
się nowość – Zumba dla dzieci auty-
stycznych i z zespołem Aspergera. Zaję-
cia te spotkały się z bardzo pozytywnym 
odbiorem zarówno rodziców, jak i dzie-
ci, więc na ich prośbę, również w roku 
bieżącym wprowadziliśmy je do naszej 
oferty. Taka forma zajęć ma na celu roz-
winąć własną równowagę i równowagę 

psychiczną dzieci autystycznych. Dzięki 
własnej aktywności dzieci autystyczne 
stopniowo poznają fizyczne możliwości 
własnego ciała, uczą się panowania nad 
swoimi czynami, emocjami czy gestami. 
Lepiej koncentrują swoją uwagę, łatwiej 
im skupić się na wykonywanych czynno-
ściach. Podczas takich zajęć dzieci uczą 
się współdziałania w grupie. Nabierają 
pewności siebie, poprawiają koordynację 
i sprawniej się poruszają.

Terapia tańcem i ruchem znana jest 
powszechnie pod nazwą „choreoterapia”. 
Uznaje się, że psychoterapeutyczne wy-
korzystanie ruchu zwiększa psychiczną  
i fizyczną integrację człowieka. Powszech-
nie docenia się ogromną wartość tańca 
dla osób mających problemy emocjonal-
ne. Terapia tańcem pozytywnie wpływa 
na poprawę relacji z otoczeniem, w tym 
również z osobami bliskimi. Jest to bardzo 

istotne w przypadku dzieci autystycznych. 
Taniec zapobiega gromadzeniu napięć, 
blokowaniu energii, zmęczeniu.

Zajęcia online
Rok 2020 był i jest niewątpliwie rokiem 
innym, trudniejszym z powodu trwającej 
na świecie pandemii. Wielotygodniowe 
zamknięcie basenów, siłowni i klubów 
fitness niekorzystnie odbiło się na takich 
instytucjach jak TKKF – nie tylko w To-
runiu, ale i w całym kraju. Rok 2020 to 
rok wyzwań i wielu zmian. Dzięki naszej 
szerokiej ofercie udało nam się przetrzy-
mać wiosenne zamknięcie, a nasi instruk-

torzy wykazali się ogromną determinacją 
i troską o uczestników, prowadząc część 
zajęć przez Internet. Zajęcia online spo-
tkały się z pozytywnym odbiorem i cie-
szyły dużym zainteresowaniem uczestni-
ków wcześniejszych zajęć stacjonarnych. 
Po otwarciu klubów fitness zajęcia były 
kontynuowane w tradycyjnej formie.

Teraz, kiedy znów zetknęliśmy się  
z lockdownem w naszej branży, wróci-
liśmy do zajęć online i znów zachęcamy 
mieszkańców do wspólnych ćwiczeń  
z nami przed komputerem. Nie potrze-
ba tu żadnych superprzyrządów. Hantle  
z powodzeniem można zastąpić butel-
kami z wodą, matę – kocykiem. Naj-
ważniejsze – nie tracić chęci. My jako 
TKKF, mając szeroką ofertę, staramy się 
zachęcać mieszkańców miast do aktyw-
ności fizycznej, a utrzymując ciągłość 
zajęć – pomagamy im nie zaniechać wło-

żonej wcześniej pracy i ułatwić powrót 
do ćwiczeń na sali. Bo przecież nie jest 
już dzisiaj żadną tajemnicą, że człowiek  
aktywny jest zdrowszy, ma więcej ener-
gii i sił do działania, a ruch skutecznie  
pozwala zapobiegać wielu chorobom  
i poprawia naszą jakość życia.

n KATARZYNA PIÓRKOWSKA,  
ZASTĘPCA DYREKTORA  

KRAJOWEGO OŚRODKA  
METODYCZNO-SZKOLENIOWEGO TKKF

Zdjęcia otrzymane od Toruńskiego TKKF  
prezentujemy także na str. 57

TKKF w czasie pandemii 
– czyli rok 2020
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Kalendarz pracy Stowarzyszenia Mło-
dych Wielkopolan w roku 2020 za-
powiadał się obiecująco. Tradycyjnie  
w lutym rozpoczęliśmy realizację imprez 
sportowo-rekreacyjnych organizacją XXI 
Regionalnych Zawodów Samorządow-
ców o puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w Tenisie Stołowym  
w Witkowie.

Wydarzenie to było pierwszą impre-
zą w ramach współzawodnictwa spor-
towo-turystycznego powiatów o puchar 
Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go. Dotychczasowi współorganizatorzy 
‒ Urząd Gminy i Miasta Witkowo oraz 
Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Pol-
skiego ‒ nie zawiedli. W sportowych zma-
ganiach wzięło udział 160 uczestników, 

w tym 120 samorządowców, repre-
zentujących 26 gmin i 14 powiatów 
województwa wielkopolskiego.

W trakcie zmagań tenisowych 
odbyły się również VII Otwarte 
Zawody Strzeleckie z Karabinka 
Pneumatycznego „O Puchar Het-
mana Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Witkowie”. W zmaganiach 
strzeleckich rywalizowało ponad 
100 zawodników i zawodniczek. 
Podobnie jak w roku poprzednim 
najlepsi zawodnicy w kategorii ko-
biet i mężczyzn brali udział w poje-

dynku strzeleckim o „Statuetkę Bractwa 
Kurkowego Krzysztofa Szkudlarka”, którą 
w tym roku wywalczył Krzysztof Choło-
decki z gminy Witkowo.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
indywidualnych i zespołowych otrzyma-
li pamiątkowe puchary, medale i statu-
etki. Wręczono również ‒ ufundowane 
przez przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Witkowie ‒ statuetki im. Henryka Mu-
chy dla „najstarszego” i „najmłodszego” 
uczestnika zawodów. W kategorii gmin 

na podium znaleźli się przedstawiciele 
Śmigiela, Goliny, Kórnika, zaś w klasyfi-
kacji powiatów przedstawiciele powiatu 
kościańskiego, konińskiego oraz po-
znańskiego.

Cały turniej upłynął w bardzo miłej 
atmosferze, był także okazją do integra-
cji oraz wymiany poglądów i doświad-
czeń samorządowych w obszarze sportu. 
Cieszy nas duża liczba uczestników, co 
świadczy o chęci sportowej rywaliza-
cji oraz popularności tenisa stołowego  
i strzelectwa sportowego wśród wielko-
polskich samorządowców.

Półkolonie „Dajmy Szansę 2020”
Przygotowania do kolejnych imprez 
przerwała pandemia COVID-19.Ten 
trudny dla wszystkich środowisk czas 
udało nam się przetrwać i w czerwcu ze 
zdwojoną siłą przystąpiliśmy do reali-
zacji projektu związanego z organizacją 
wypoczynku w miejscu zamieszkania 
dla 60 uczestników ‒ dzieci i młodzie-
ży (7‒14 lat) z terenu miasta Gniezna. 
Półkolonie zorganizowano pod hasłem 

„Dajmy Szansę 2020”. 
W trakcie wypoczyn-
ku uczestnicy nie tyl-
ko świetnie się bawili, 
ale również zdobywali 
przydatne informacje 
z zakresu profilaktyki.

Liczne atrakcje zorganizowane pod-
czas dziesięciodniowych półkolonii, ta-
kie jak: basen, kręgle, kino, wycieczka 
do ZOO, gra miejska, udział w spekta-
klu teatralnym czy wycieczka do Zau-
rolandii – Rodzinnego Parku Rozrywki  
w Rogowie – wywołały wiele pozytyw-
nych emocji i sprawiły, że czas szybko 
płynął. Szczególnym wydarzeniem był 
Półkolonijny Dzień Profilaktyki, w trak-
cie którego odbyły się zajęcia warsztatowe 
ze specjalistami profilaktyki oraz spotka-
nie z przedstawicielami policji, straży 
pożarnej, straży miejskiej i innych jed-
nostek. Nie zabrakło również sportowej 
rywalizacji. Podczas Spartakiady Sporto-
wo-Rekreacyjnej Półkolonii „Mały Sport 
– Wielka Radość” uczestnicy zdobywali 
pamiątkowe medale.

XVI Jesienne Grzybobranie
Wraz z nadejściem złotej polskiej jesieni 
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

zorganizowało spotkanie integracyjne 
„XVI Jesienne Grzybobranie”. 40-osobo-
wa grupa miłośników zbierania grzybów 
spotkała się w Nadleśnictwie Gołąbki, by 
odpoczywać na łonie natury i korzystać  
z darów lasu. Uczestnicy przez trzy godzi-
ny zbierali grzyby, a następnie w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Jutrzenka” w Gołąb- 
kach w ramach integracji rozegrano konku- 
rencje sportowo-rekreacyjne: rzut ringo, 
rzut woreczkami do punktowanej tarczy 
oraz wyrzucanie kości. Zwycięzcy konku-
rencji otrzymali pamiątkowe medale.

W trakcie spotkania nastąpiło także 
ważenie grzybów oraz ocena ich przy-
datności do spożycia przez klasyfikatora 
grzybów z Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Gnieź-
nie. I miejsce – puchar 
Tadeusza Tomaszew-
skiego, posła na Sejm 
RP za największą ilość 
zebranych grzybów 
(5,45 kg) zdobył Ma-
riusz Pomorski z Go-
rzowa Wlkp., II miejsce 
– puchar Jacka Ko-
walskiego, wiceprze-
wodniczącego Rady 
Powiatu Gnieźnieńskiego zdobył Rado-
sław Kubisz z Pszczyny k. Bielska-Białej  
(5,15 kg) i III miejsce – puchar Stowarzy-
szenia Młodych Wielkopolan wywalczyła 
Renata Małolepsza (1,40 kg) z Jelitowa. 
Statuetkę „największego grzyba”, ufun-

dowaną przez radnego 
miasta Gniezna Mar-
cina Jagodzińskiego 
zdobył Mariusz Po-
morski z Gorzowa 
Wielkopolskiego.

Upominki rzeczo- 
we otrzymali: najmłod- 
szy uczestnik grzybo- 
brania Sebastian No-
wak (7 lat) i najstarsi 
uczestnicy: wśród pań 
Janina Bilicka (85 lat), 
wśród panów Jerzy 

Kabziński (77 lat). Spotkaniu towarzy-
szyła miła atmosfera i rozmowy o leśnych 
grzybowych zdobyczach przy kawce, 
herbatce, ciasteczkach i przepysznej gro-
chówce.

Sport receptą na zdrowie
W październiku 2020 r., na boisku sporto-
wym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gnieź-
nie, pod patronatem prezydenta Miasta 
Gniezna odbył się XIV Festyn Sportowo-
-Rekreacyjny dla Seniorów „Sport recep-
tą na zdrowie”. W tej integracyjnej formie 

spotkania udział wzięło 100 uczestników 
– przedstawicieli organizacji społecznych 
i środowisk lokalnych Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Sto-
warzyszenia „Promyk”, Polskiego Związ-
ku Niewidomych, Stowarzyszenia Dzieci 
Wojny, Wielkopolskiego Związku Inwali-
dów Narządu Ruchu, Klubu Seniora „Ra-
dość” (działającego przy gnieźnieńskim 
MOK) i Klubu Seniora „Winiary”.

Uczestnicy zmagali się w indywi-
dualnych konkurencjach sportowo-re-
kreacyjnych, takich jak: quiz wiedzy 
sportowo-turystycznej, rzut ringo, rzut 
woreczkami do kosza, rzut woreczkami 
do punktowanej tarczy (stojącej), rzut 
lotką, rzut woreczkami do punktowa-
nej tarczy (leżącej), wyrzucanie kości. 
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji 
indywidualnych otrzymali pamiątkowe 
medale, zaś wszystkie drużyny okolicz-
nościowe puchary. W klasyfikacji dru-
żynowej zwyciężyła drużyna Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów – koło nr 8 w Gnieźnie przed Pol-
skim Związkiem Niewidomych i Stowa-
rzyszeniem Rehabilitacyjno-Kulturalnym 
„Promyk”.

* * *
Rok podsumujemy cyklem sparta-
kiad „Integracja na sportowo i świą-
tecznie” przygotowywanych dla 1800 
uczestników.

n ANNA STANOWSKA, LAURA FILIPIAK

Daliśmy szansę 
2020
 Imprezy SMW to okazja do integracji, wymiany poglądów i doświadczeń
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Naszą bazę założyliśmy w miejscowo-
ści Gwda Wielka, na kempingu nad je-
ziorem Wielimie. Na kolejne etapy spły-
wu dojeżdżaliśmy wynajętym busem,  
a sprzęt pływający zapewnił nam szef 
kempingu z własnej wypożyczalni kaja-
ków. W spływie wzięły udział dwadzie-
ścia dwie osoby praktycznie z całej Polski, 
od Krynicy Górskiej po Międzyzdroje,  
w tym dziewięcioro dzieci, którym  
ta impreza była głównie dedykowana.

Pływanie rozpoczęliśmy w sobotę,  
8 sierpnia. Na wodę zeszliśmy w miejsco-
wości Drężno, położonej nad jeziorem  
o tej samej nazwie, na terenie harcerskie-
go ośrodka wodniac-
kiego, skąd dalej przez 
jezioro Wierzchowo  
i początkowy odcinek 
Gwdy dopłynęliśmy do 
miejscowości Spore. 
Pogoda na tym etapie 
dopisywała aż do prze-
sady. Z nieba po pro-
sty „lał się żar”, a z nas 
„siódme poty”, ale pięk-
no rzeki, która na tym 
odcinku jest bardzo cie-
kawa i urokliwa, wyna-
grodziło nam ten trud.

Po 14 km zakończyliśmy pierwszy 
etap spływu w Sporem, również poło-
żonym nad jeziorem o tej samej nazwie.  
W Sporem czekała nas jeszcze jedna 
atrakcja w postaci wspinaczki na szczyt 
przeciwpożarowej wieży obserwacyjnej, 
najwyższej w Nadleśnictwie Szczecinek. 

Widoki były naprawdę wspaniałe, war-
te pokonania 244 stopni. Po powrocie 
na kemping i zjedzeniu obiadokolacji 
odbyło się jeszcze ognisko integracyjne,  
ze śpiewaniem 
szant i piosenek 
turystycznych.

Następne-
go dnia start  
w miejscowości 
Spore i po 12 
km płynięcia, 
w tym 7 km 
przez jezioro 
Wielimie, do-

płynęliśmy do kempingu z naszym miej-
scem zakwaterowania. Początkowo trasa 
wiodła rzeką, miejscami dość uciążliwą, 
wymagającą pokonywania zwalonych 
drzew, ale bardzo urokliwą. Po wypły-
nięciu na jezioro urządziliśmy długi po-
pas na ładnej plaży, połączony z kąpielą. 

Jezioro Wielimie okazało się jednak dość 
nieprzyjemne do płynięcia, płytkie i za-
mulone. Do tego zanosiło się na zapo-
wiadaną tego dnia burzę. Dlatego dalszą 

część etapu pokonaliśmy dość 
szybko, bez zatrzymywania się, 
aby bezpiecznie zdążyć przed 
burzą. Wieczór spędziliśmy na 
zabawach pod dachem, wyko-
rzystując do tego celu stołówkę.

W poniedziałek i wtorek 
(10 i 11 sierpnia) wszyscy peł-
ni werwy i pogody ducha wy-
płynęli na kolejne etapy spły-

wu. Pierwszego dnia przepłynęliśmy 
do mostu w Gołębiewie, a drugiego do 
przystani w Lubnicy. Przez dwa dni po-
konaliśmy odcinek tylko 27 km samą 
rzeką, na tym odcinku bowiem Gwda 
okazała się bardzo wymagająca, szcze-
gólnie dla mniej doświadczonych kaja-

Urokliwa Gwda, 
malownicza Czernica
7–15 sierpnia 2020 r. na Pojezierzu Szczecineckim odbył się spływ kajakowy rzekami Gwdą i Czernicą, 
zorganizowany przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich, dofinansowany przez Ministerstwo Sportu

karzy. Na wielu przeszkodach trzeba się 
było mocno nagimnastykować, żeby je 
pokonać. Każdego dnia mniej więcej po 
5–6 godzinach wiosłowania, z krótkimi 
odpoczynkami na posiłek, dopływali-
śmy do mety. W ten sposób pokonali-
śmy odcinek rzeki wiodący przez rezer-
wat „Dolina Gwdy”, czyli najciekawszy, 
ale całkowicie nieuporządkowany przez 
człowieka. Czekał nas jeszcze powrót na 
kemping busem i wieczorne spotkania 
przy turystycznym ognisku.

W środę 12 sierpnia odbyła się wy-
cieczka autokarowa ze zwiedzaniem 
Szczecinka i Bornego Sulinowa. Żeby 
wszystko poszło sprawnie, a czas był 
maksymalnie i z pożytkiem wykorzysta-
ny, skorzystaliśmy z usług licencjonowa-
nego przewodnika PTTK ze Szczecinka. 
Zwiedzanie Szczecinka rozpoczęło się 
od zwiedzenia na północno-zachodnich 
obrzeżach miasta kościoła pw. św. Rozalii 
z Palermo, z bardzo ciekawą szczecinec-
ką drogą krzyżową wokół niego. Obej-
rzeliśmy też umocnienia przebiegającego  
w tym miejscu Wału Pomorskiego.

Po powrocie do centrum Szczecinka 
udało się zwiedzić w zabytkowej części 
miasta m.in. siedemnastowieczny spi-
chlerz, wieżę św. Mikołaja, dawny „Dom 
dyrektorów” i kościół Mariacki oraz po-
spacerować po Parku Miejskim. Można 
było skorzystać z lokalnej atrakcji i po-
płynąć tramwajem wodnym w rejs po je-
ziorze Trzesiecko. Zwiedzanie Szczecinka 

zakończyliśmy na Placu Wolności, pod 
zabytkowym Ratuszem.

Na zwiedzanie Bornego Sulinowa 
pozostało niewiele czasu. Ograniczyli-
śmy się więc do spaceru po miasteczku, 
podczas którego udało się obejrzeć m.in. 
pozostałości po willi Heinza Guderiana, 
ostatniego niemieckiego dowódcy garni-
zonu. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni 
wrażeń uczestnicy wrócili wieczorem do 
bazy w Gwdzie Wielkiej.

Następnego dnia, czyli 13 sierpnia, 
start z przystani w Lubnicy do ostatnie-
go zaplanowanego etapu Gwdą – 16 km 
do Węgorzewa Szczecineckiego. Rzeka na 
tym odcinku okazała się łatwa i przyjem-
na, bardzo ładna i ciekawa. Uporaliśmy 
się z tym zadaniem w 3 godziny. Ponie-
waż na etap zaplanowane było jak zawsze 

pięć godzin, 
pozostało więc 
mnóstwo czasu 
na spławianie 
się z nurtem 
rzeki, opalanie 
na wodzie i po-
pas na brzegu. 
Prawdziwy wy-
poczynek. Na 
tym zakończył 
się spływ Gwdą. 
Po powrocie na 
kemping i po-
siłku czekał nas 

konkurs ze zdobytej poprzedniego dnia 
wiedzy o Pomorzu Zachodnim w for-
mie zawodów: dzieci kontra dziadkowie.  
Organizatorami i jurorami byli rodzice.

W piątek, 14 sierpnia, ostatniego dnia 
pobytu przepłynęliśmy krótki, 14-kilo-
metrowy etap dolnym odcinkiem rzeki 
Czernica, lewego dopływu Gwdy. Start 
z miejscowości Czarne i dopłynięcie do 
ujścia rzeki w Lubnicy. Rzeka na tym 
odcinku okazała się dość malownicza, 
ale – pomimo leśnego charakteru – dość 
łatwa technicznie. Po trzech godzinach 
relaksowego płynięcia, głównie przez 
zacieniony las, zakończyliśmy etap przy 
ostatnim moście w Lubnicy, już na rze-
ce Gwda. Tam, na lewym brzegu rzeki, 
przede wszystkim na dzieci, ale nie tylko, 
czekała niespodzianka w postaci Parku 
Owadów, miejscowej atrakcji, analogicz-
nej w sposobie organizacji i ekspozycji 
jak Jura Park.

Wieczorem, po powrocie do bazy 
zorganizowaliśmy pożegnalne ognisko, 
podczas którego uroczyście, oficjalnie  
został zakończony spływ „Gwda – Czer-
nica 2020”.

n LESZEK GRĘBECKI  
– KOMANDOR SPŁYWU

n ZDJĘCIA: JACEK SZYMAŃSKI  
I ARKADIUSZ TROSZCZYŃSKI

Zdjęcia prezentujemy także  
na 3. stronie okładki
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Radosław Podsiadły: ‒ Musimy jesz-
cze poćwiczyć nazwę nowej funkcji, bo 
jest znacznie dłuższa w zupełnie w no-
wym  resorcie. Pewnie również nowe 
obowiązki w związku z tym…

Anna Krupka: ‒ Przede wszystkim, 
jako sekretarz stanu w Ministerstwie Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
będę nadzorowała cały sport. Powstanie 
Narodowe Centrum Sportu, które będę 
nadzorowała i także podejmowała decy-
zje związane z wszelkimi rekomendacja-
mi NCS.

RP: ‒ Nowy resort łączy kilka różnych 
dziedzin, które do tej pory funkcjono-
wały osobno. Podobnie jak w innych 
przypadkach, rekonstrukcji innych mi-
nisterstw, chodzi o lepszą komunikację, 
lepsze zarządzanie…

AK: ‒ Chodzi o lepsze zarządzanie i 
usprawnienie procesu decyzji. Rekon-
strukcja rządu miała na celu przede 
wszystkim zmiany w strukturze rządu, 
tak aby ta struktura uległa uproszczeniu 
i aby było szybsze podejmowanie decy-
zji. Ministrem konstytucyjnym od spraw 
sportu jest pan profesor Piotr Gliński,  
w randze wicepremiera. Sport w Polsce 
nigdy nie miał tak wysoko umocowane-
go w rządzie ministra konstytucyjnego, 
a także ja jako sekretarz stanu jestem 
jedyną osobą, która ten sport będzie 
nadzorowała. Więc kompetencji będzie 
zdecydowanie więcej, posiadam duże 
doświadczenie w zarządzaniu sportem. 
Będę nadal reprezentowała woj. świę-
tokrzyskie w rządzie ‒ jako poseł Ziemi 
Świętokrzyskiej i jedyny członek rządu  
z tej ziemi, który jest jednocześnie człon-
kiem Prawa i Sprawiedliwości.

RP: ‒ Resort sportu dotychczas bar-
dzo mocno stawiał na rozwój infra-
struktury sportowej i to nie tylko tej dla 
zawodowych sportowców, ale głównie  
dla szkół, dla młodzieży. Czy coś zmieni 
się w priorytetach zarządzanego przez 
panią resortu?

AK: ‒ Oczywiście będziemy stawiać 
na rozwój infrastruktury sportowej, bę-
dziemy popierać także rozwój sportu 
powszechnego. Jeżeli chodzi o infra- 
strukturę sportową, to stawiamy na zrów-
noważony rozwój, wyrównujemy szanse, 
realizujemy rokrocznie program Sporto-
wa Polska ‒ program, który ma za zadanie 
rozwój lokalnej infrastruktury sportowej, 
a także program strategiczny, czyli in-
westycje o strategicznym znaczeniu dla 
sportu, mające znaczenie przede wszyst-
kim dla sportu wyczynowego. W latach, 
od kiedy jestem wiceministrem sportu, 
obecnie wiceministrem kultury, dziedzic-
twa narodowego i sportu do wojewódz-
twa świętokrzyskiego ze środków także 
przeznaczonych na rozwój infrastruktury 
lokalnej sportowej, a także tej strategicz-
nej trafia bardzo dużo środków, bo wo-

jewództwo świętokrzyskie jest najbliższe 
mojemu sercu.

RP: ‒ Mówimy o pieniądzach, a tutaj 
wróciły czerwone i żółte strefy. To zła 
wiadomość ograniczająca organizowanie 
imprez sportowych. Branża sportowa 
przeżyła już bardzo pierwszy lockdown. 
Zapowiada się, że będzie powtórka. Wte-
dy, niestety, trzeba będzie pomagać spor-
towcom wyczynowym.

AK: ‒ Oczywiście, po pierwsze bez-
pieczeństwo. Po pierwsze zdrowie, dla-
tego dostosowujemy strategię walki  
z koronawirusem do dynamicznie zmie-
niającej się rzeczywistości. Natomiast, 
jeżeli będzie tylko taka potrzeba i kiedy 
będzie tylko taka możliwość, powrócimy 
do tego dynamicznego rozwoju sportu. 
Te obostrzenia są po prostu wymogami 
bezpieczeństwa. My, także jako rząd PiS, 
rząd premiera Mateusza Morawieckiego 
udowodniliśmy, że potrafimy wspierać 
sportowców i kluby sportowe. Klu-
by sportowe były także uwzględnione 
w tych działaniach antykryzysowych, 
które prowadzimy od wiosny. Przypo-
mnę, że podjęliśmy je błyskawicznie, bo 
pierwsza tarcza antykryzysowa została 
zaprezentowana tak naprawdę w dwa ty-
godnie, po ‒ można powiedzieć ‒ pierw-
szych obostrzeniach. Zrobiliśmy to, aby 
utrzymać jak najwięcej miejsc pracy.  
I aby później ratować także firmy, by 
później i teraz Polska powróciła jak naj-
szybciej na ścieżkę rozwoju.

RP: ‒ Sejm przyjął założenia przy-
szłorocznego budżetu, przyjął również 
zmiany w budżecie 2020. Te zmiany są 
bardzo niekorzystne. Budżet miał być 

Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Źródło: https://www.gov.pl

Rozmowa Dnia w Radio Kielce

zrównoważony, miało nie być deficytu, 
po raz pierwszy w historii wolnej Polski. 
Tymczasem, niestety, deficyt się pojawił 
i to właśnie pandemia spowodowała, że 
109 mld zł w budżecie zabraknie…

AK: ‒ Ten budżet jest wypadkową 
wielu czynników, ale przede wszyst-
kim ma za zadanie chronić miejsca 
pracy, ratować polskie firmy, polskich 
przedsiębiorców, stąd deficyt na tym 
poziomie, ale jednocześnie te działania, 
które podejmowaliśmy i podejmujemy 
sprawiają, że jak na razie udaje nam się 
skutecznie walczyć z tymi skutkami eko-
nomicznymi pandemii koronawirusa. 

Jesteśmy jako państwo oceniani przez 
różne agencje, także ratingowe jako jed-
no z tych państw, które na ten moment 
wprowadziło dobre rozwiązania i do-
brze radzi sobie ze skutkami pandemii. 
Oczywiście celem budżetu jest pomoc 
przedsiębiorcom, aby ratować miejsca 
pracy. Na ten cel rząd od wiosny prze-
znaczył 139 mld zł. Ten budżet jest oczy-
wiście pewnego rodzaju budżetem także 
stabilizacji. Cały czas będziemy realizo-
wali programy społeczne. Utrzymamy 
je. Środki przeznaczone na te programy 
zostaną utrzymane, a także oczywiście 
bardzo ważne znaczenie w tym budżecie 

mają środki przeznaczane na ochronę 
zdrowia. To będzie ponad 5% PKB.

W wywiadzie minister Anna Krupka 
wyjawiła, że jest fanką tenisa. Uważa bo-
wiem, że ta dyscyplina sportu cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem wśród 
Polaków, którzy będą ten sport uprawiać, 
aktywnie spędzając czas. – To jest istotne 
zawsze, bo przecież sport to zdrowie – 
powiedziała minister Anna Krupka.

Wywiad przeprowadzony został 9 paź-
dziernika 2020 r. i Radio Kiece wyraziło 
zgodę na jego opublikowanie na łamach 
„Sportu dla wszystkich”.

Z Anną Krupką, sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
rozmawiał redaktor Radosław Podsiadły

III Igrzyska Europejskie 
Kraków-Małopolska 
2023
Wicepremier Jacek Sasin mianowany został pełnomoc-
nikiem rządu ds. III Igrzysk Europejskich Kraków-Ma-
łopolska 2023. W Ministerstwie Aktywów Państwo-
wych powstało Biuro Koordynacji tej imprezy. Decyzję 
o przyznaniu Krakowowi i Małopolsce roli gospodarza 
III Igrzysk Europejskich podjęli 22 czerwca 2019 r.  
w Mińsku, który był wtedy organizatorem drugiej edy-
cji tej imprezy, przedstawiciele narodowych komitetów 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Komitetów Olimpijskich 
Europy (EOC).

Gospodarzem pierwszych igrzysk w 2015 r. była 
stolica Azerbejdżanu Baku. W Mińsku o medale rywa-
lizowało 3660 sportowców z 50 krajów. Reprezentanci 
Polski (startowało 151 biało-czerwonych) wywalczyli 
czternaście medali: trzy złote, jeden srebrny i dziesięć 
brązowych.

Posiedzenie EOC w Rzymie we wrześniu 2020 r. za-
twierdziło wstępny program imprezy w Krakowie i Mało-
polsce. Znalazły się w nim 23 dyscypliny sportu: badmin-
ton, biegi górskie, gimnastyka, judo, kajakarstwo (slalom 
i sprint), karate, kolarstwo (MTB i szosowe), koszyków-
ka 3x3, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, piłka ręczna 
plażowa, pływanie artystyczne, podnoszenie ciężarów, 
rugby (7-osobowe), siatkówka (halowa i plażowa), skoki 
narciarskie na igelicie, strzelectwo sportowe, szermier-
ka, taniec sportowy – breaking, tenis stołowy, triathlon, 
wspinaczka sportowa i zapasy.

Piotr Gliński ministrem  
kultury, dziedzictwa 
narodowego i sportu
6 października 2020 r. prezydent RP Andrzej Duda wręczył 
profesorowi Piotrowi Glińskiemu nominację na ministra kul-
tury, dziedzictwa narodowego i sportu. Sprawami sportu zaj-
mie się specjalny urząd – Narodowe Centrum Sportu – pod-
legający ministrowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Zmarła  
Krystyna Łybacka
21 kwietnia 2020 r. w Poznaniu, w wie-
ku 74 lat zmarła była minister eduka-
cji narodowej i sportu, wielka dama 
polskiej polityki Krystyna Łybacka. 
Z wykształcenia była doktorem nauk 
matematycznych, w latach 1968–2014 
była pracownikiem naukowo-dydak-
tycznym w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej, 
a w latach 1968–1991 sekretarzem technicznym i naukowym 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W 1991 r. po raz pierwszy została posłem do sejmu. Man-
dat sprawowała nieprzerwanie do 2014 r., zasiadając w Sejmie 
I, II, III, IV, V VI i VII kadencji. W 2001 r. została ministrem 
edukacji narodowej i sportu, a resortem kierowała do 2 maja 
2004 r. W latach 2014–2019 zasiadała w Parlamencie Euro-
pejskim. W 2019 r. wybrana została najlepszym europosłem 
w kategorii – Edukacja, Kultura i Media w konkursie zorgani-
zowanym przez „The Parliament Magazin
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Koronawirus zaatakował Europę w mar-
cu tego roku. W tej sytuacji lekkoatleci  
z niepełnosprawnością intelektualną 
mogą mówić o wielkim szczęściu, że  
w ostatnich dniach lutego mogli starto-
wać w halowych mistrzostwach świata 
Międzynarodowej Federacji Sportowej 
Virtus, które odbyły się w Arenie Toruń.

Ważną osobistością ceremonii otwar-
cia mistrzostw świata był zastępca prezy-
denta Torunia Andrzej Rakowicz, który 
gorąco i serdecznie powitał najlepszych 
lekkoatletów, reprezentujących dwana-
ście państw wszystkich kontynentów, 
życząc im miłego pobytu w mieście Ko-
pernika i sukcesów sportowych.

Wszyscy zachwycali się wspaniałą 
halą, jej zapleczem i hotelem. – Nikt nie 
wierzył, że ją zbudujemy, a jednak udało 
się i 10 sierpnia 2014 r. nastąpiło uroczy-
ste otwarcie Areny. Z pewnością dobrze 
zapamięta Toruń i naszą halę Szwed  
Armando Duplantis, który podczas  
Mityngu Orlen Copernikus Cup pobił  
rekord świata w skoku o tyczce (6,17). 
Teraz Toruń zakochany w żużlu, gości  
w Arenie najlepszych lekkoatletów Fede-
racji Virtus – mówił zastępca prezydenta 
Torunia, Andrzej Rakowicz.

Gościem specjalnym mistrzostw był 
nowy prezydent Federacji Virtus Francuz 
Marc Truffaut, który serdecznie podzię-
kował władzom Torunia oraz działaczom 
Stowarzyszenia „Sprawni – Razem” za 
znakomitą organizację mistrzostw, które 
na długo pozostaną w pamięci ich uczest-
ników. Toruń przejdzie do historii jako 
miasto, w którym po raz pierwszy odbyły 

się mistrzostwa świata nowej Między-
narodowej Federacji Sportowej Virtus 
(dawna nazwa INAS).

Mieliśmy doskonałą okazję, żeby poroz-
mawiać z sympatycznym gościem z Francji 
także o najważniejszych problemach zwią-
zanych z igrzyskami paraolimpijskimi.

Kiedy narciarstwo biegowe i gry ze-
społowe powrócą do rodziny sportów 
paraolimpijskich? Ostatni raz narciarze 
biegowi walczyli o medale na zimowej 
paraolimpiadzie w Nagano (1998),  
a koszykarze w Sydney (2000).

– Organizatorem igrzysk jest Między-
narodowy Komitet Paraolimpijski, a my 
możemy tylko wnioskować i prosić. Jest 
pewna nadzieja, że narciarstwo biegowe 
wróci do programu następnych igrzysk 
paraolimpijskich. Myślimy także o grach 
zespołowych, pewne szanse ma jednak 
futsal, bo można go przeprowadzić na let-
niej, ale także zimowej paraolimpiadzie.

Delegatem Komisji Lekkoatletycznej 
Międzynarodowego Komitetu Paraolim-
pijskiego na mistrzostwa w Toruniu był 
znany fiński działacz sportowy Harri 
Lahmi, który także gratulował Polakom 
bardzo dobrej organizacji wielkiej im-
prezy lekkoatletycznej. Wśród państw 
zrzeszonych w Federacji Vitrus lek-
koatletyka jest niezwykle popularna, 
można nawet powiedzieć: jest sportem 
numer jeden.

Na letnich igrzyskach paraolimpij-
skich w Sydney nasi zawodnicy walczyli 
o medale w siedmiu konkurencjach,  
a na dwóch ostatnich igrzyskach tylko  

w czterech (400 i 1500 m, skok w dal 
oraz pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn). 
W Tokio nic się nie zmieni?

– Nie tylko Virtus chce więcej konku-
rencji, o to samo walczą federacje które 
zajmują się niepełnosprawnymi z uszko-
dzeniem narządu ruchu i wzroku, a moż-
liwości organizatorów są też ograniczone. 
Widzę duże możliwości waszych lekko-
atletów i będę wnioskował o dodatkową 
piątą konkurencję na letnie igrzyska,  
o sztafetę mieszaną 4 x 400 metrów  
(2 kobiety, 2 mężczyzn), która mam na-
dzieję rozegrana zostanie na następnej 
paraolimpiadzie – wyjaśniał Harri Lahmi.

Największymi gwiazdami nie tylko re-
prezentacji Polski, ale i całych mistrzostw 
świata w Toruniu były nasze znakomite 
lekkoatletki: Barbara Bieganowska i Ka-
rolina Kucharczyk. Obie zawodniczki 
podczas mistrzostw świata IPC w Dubaju 
wywalczyły już prawo startu na paraolim-
piadzie w Tokio. W Emiratach Arabskich 
Karolina Kucharczyk nie tylko zdoby-
ła złoty medal w skoku w dal, ale także 
pobiła rekord świata (6,24). W Toruniu 
Barbara Bieganowska wywalczyła złoty 
medal na koronnym dystansie 1500 m.

Jak przygotowania do igrzysk w To-
kio, obiecałaś zdobyć tam złoty medal 
córce Viktorii? – Jestem zdrowa, a to 
najważniejsze i normalnie trenuję. Myślę, 
że Viktorię ucieszy każdy medal w Tokio, 
najbardziej jednak złoty – deklaruje Bar-
bara Bieganowska.

Karolina Kucharczyk dwukrotnie 
stawała w Toruniu na najwyższym stop-
niu podium, wywalczyła złote medale  

Halowe  
mistrzostwa świata 
Virtus
Polscy działacze uratowali mistrzostwa świata  
– prezydent Międzynarodowej Federacji Virtus,  
Marc Truffaut

Nowy prezydent Virtus Marc Truffaut gratulował Polakom  
znakomitej organizacji mistrzostw świata

MINISTERSTWO SPORTU  
– niezbędne numery telefoniczne
(dane z 25 listopada 2020 r.)

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

Kierownictwo ministerstwa
Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów,  
Minister Kultury, Dziedzictwa  
Narodowego i Sportu,  
przewodniczący Komitetu  
ds. Pożytku Publicznego

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
Krzysztof Przygoda
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: Mariusz Czapski
zastępca dyrektora:  
Filip Cieszkowski
tel. 22 244 32 69,  
22 244 31 67, 22 244 31 61, 22 244 31 11
biuroprasowe@msport.gov.pl

Rzecznik prasowy Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Anna Bocian
rzecznik@mkidn.gov.pl

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

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

Departament Sportu Wyczynowego
dyrektor: Angelika Głowienka
zastępca dyrektora: Marta Szulińska
tel. 22 244 31 46, faks 22 244 32 56
dsw@msport.gov.pl

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

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

Departament Prawny
dyrektor: Joanna Olszewska
zastępca dyrektora: Piotr Gałązka
tel. 22 244 31 49, faks 22 244 32 57
dp@msport.gov.pl

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

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

Infolinia
tel. 22 244 32 64

Infolinia dla obywatela
tel. 22 250 01 38
Czynna w dni robocze w godzinach 
8:15‒16:15

Informacja dla obywatela 
infolinia centralna 
tel. 22 250 01 15 
pn. – pt. 8:15‒16:15
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w skoku w dal, gdzie pobiła halowy rekord 
świata i w biegu na 60 m przez płotki.

Gratulujemy kolejnych medali. Po-
dobno do mistrzostw przygotowywałaś 
się na zgrupowaniu w Spale?

– W Rawiczu, gdzie mieszkam, 
nie ma specjalistycznej hali lekko-

atletycznej, dlatego dwa tygodnie treno-
wałam w Spale. Podczas zwodów trochę 
bolało mnie ścięgno Achillesa, na szczę-
ście w nodze, z której się nie odbijam  
w skoku w dal. Po powrocie do Rawicza 
muszę wyleczyć nogę, by kontynuować 
przygotowania do igrzysk w Tokio – od-
powiada Karolina Kucharczyk.

Gringerbread – dobry pomysł 
organizatorów
To angielska nazwa pierników, z których 
Toruń słynie nie w tylko w Polsce. W 
dniu wolnym od treningów organizato-
rzy mistrzostw zaprosili wszystkie ekipy 
na Stare Miasto do Muzeum Piernika. 
Pod okiem znakomitych kucharzy nasi 
goście przeszli szybki kurs przygotowa-
nia i pieczenia pierników. Była to nie 
tylko doskonała zabawa, ale także cenna 
nauka. I tak nasz egzotyczny lekkoatleta, 
reprezentant Republiki Zielonego Przy-

lądka Gracielino Barbosa został pierw-
szym kucharzem w swoim kraju, który 
zdobył w Toruniu papiery na produkcję 
pierników.

Zaproszenie na Wyspy 
Zielonego Przylądka

Większość ekip zagranicznych mieszka-
ła w Toruniu, w pobliżu Starego Miasta,  
w Hotelu B&B, w tym jedyny repre-
zentant Republiki Zielonego Przylądka 
Gracielino Barbosa, który dawał sobie 
znakomicie radę we wszystkich spra-
wach organizacyjnych, znał perfekt an-
gielski. Grejs – bo tak nasz egzotyczny 
gość prosił, by go nazywać, był niezwy-
kle szczęśliwy, zdobył dwa złote meda-
le, grano mu dwa razy hymn Republiki 
Zielonego Przylądka. Zaprosił nawet 
kadrę polskich lekkoatletów na wspólne 
treningi na Zielone Wyspy. Czy macie 
tam odpowiednie warunki treningowe, 
zapytałem Barbosę?

– Stolica Republiki Praia (150 tys. 
mieszkańców) na wyspie Santiago ma 
dobry stadion tartanowy, gdzie często 
trenujemy z moim przyjacielem, znanym  
reprezentantem Portugalii  Lenine Kun-
ha. U nas cały rok jest ciepło, w lutym 

około 22 st. C. Najcieplej w lipcu i sierpniu 
(30 st. C) – wyjaśnia Gracielino Barbosa.

Republika Zielonego Przylądka od 
roku 1975 (dawniej kolonia i prowincja 

Portugalii) znajdu-
je się na 10 wyspach  
i 16 wysepkach. Na 
środkowym Oceanie 
Atlantyckim, 450 km 
na zachód od wy-
brzeży Afryki. Zna-
komite warunki dla 
turystów, prawdziwy 
raj dla amatorów 
sportów wodnych. 
Oprócz wyspy San-
tiago, gdzie znajduje 
się największy port 

morski i lotnisko, bardzo popularne są 
wyspy Boa Vista i Sal, które także najchęt-
niej odwiedzają turyści z Anglii, Francji 
i Belgii, by korzystać z ciepła, słońca  
i pięknych plaż z piaskiem, jak u nas na 
Helu. A ceny, jak mówi Barbosa, przy-
stępne: dobry obiad można zjeść w re-
stauracji za 15 euro, litr wody kosztuje  
1 euro. Restauracje serwują owoce morza. 
Grejs poleca langustę, a z ryb tuńczyka.

W Toruniu byłem zaskoczony, że 
Barbosa doskonale porozumiewał się po 
francusku z Markiem Truffaut. Okazuje 
się, że w szkołach na wyspach francuski 
jest językiem obowiązkowym. Językiem 
urzędowym jest portugalski. Nasz eg-
zotyczny lekkoatleta jeszcze raz mnie 
zaskoczył – podczas rejestracji w hotelu 
pokazał trzy dyplomatyczne paszporty. 
Okazało się, że może z nich korzystać, 
jest bowiem sportowym ambasadorem 
Republiki Zielonego Przylądka.

nWITOLD KUBICKI

Działające prężnie z dużymi sukcesami 
od roku 1992 Stowarzyszenie „Sprawni 
– Razem” przygotowało bardzo cieka-

wy program na rok 2020 dla młodzieży  
z niepełnosprawnością intelektualną.  
Co z tego programu udało się zrealizo-

wać, pytamy prezesa Związku Stowarzy-
szeń Sportowych „Sprawni – Razem”,  
Dariusza Mosakowskiego?

24 października 2020 r. w Ciechanowie, 
na terenach rekreacyjnych dzielnicy 
Krubin odbyły się Mistrzostwa Polski  
w Biegach Przełajowych, zorganizowane 
przez Związek Stowarzyszeń Sportowych 
„Sprawni – Razem”. Zawody były współ-
finansowane ze środków Ministerstwa 
Sportu. Honorowy Patronat nad mistrzo-
stwami objął prezydent Miasta Ciecha-
nów Krzysztof Kosiński. Mistrzostwa 
miały charakter integracyjny. Obok za-

wodników z niepełnosprawnością in-
telektualną w poszczególnych biegach 
uczestniczyli zawodnicy z klubów 
biegaczy z Jednorożca i Ciechanowa. 
Nie zawiedli faworyci w kategoriach 
kobiet i mężczyzn. Wygrali reprezen-
tanci Polski, zawodnicy kadry Anna 
Budziony i Mateusz Klebanowski. 
Medale, puchary i nagrody rzeczo-
we ufundowane przez prezydenta 
Miasta Ciechanów i Polski Komitet 

Bardzo trudny rok sportu niepełnosprawnych

Jesienne biegi przełajowe w Ciechanowie

– W ofercie mieliśmy 18 bardzo cie-
kawych imprez sportowych rangi mi-
strzostw Polski w dyscyplinach objętych 
programem igrzysk paraolimpijskich: 
lekkoatletyce, tenisie stołowym i pływa-
niu, a także w innych popularnych w na-
szym środowisku sportach: piłce nożnej, 
narciarstwie i tenisie. Zanim koronawirus 
zaatakował Polskę, udało się nam zorga-
nizować w lutym halowe mistrzostwa 
świata w lekkoatletyce Międzynarodo-
wej Federacji Virtus w Toruniu. Dzięki 
pomocy i wsparciu Ministerstwa Sportu, 
władz miasta Torunia, Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, darczyńców i sponsorów 
była to wspaniała, profesjonalnie zorga-
nizowana impreza sportowa najwyższej 
rangi. W marcu odbyły się także mistrzo-
stwa Polski w narciarstwie w Zakopanem.

Już od marca zaczął się bardzo trudny 
czas dla całego polskiego sportu, a szcze-
gólnie dla sportu osób niepełnospraw-
nych, bo zgodnie z zaleceniami władz 
musieliśmy wiele imprez odwołać, a nie-
które przełożyć na inny termin. Zacho-
wując pełne procedury bezpieczeństwa, 
udało się nam jednak zorganizować let-
nie obozy sportowe dla młodzieży z woje-
wództw: małopolskiego, mazowieckiego, 
zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. 
Kadra narodowa trenowała bez więk-
szych trudności na obozach sportowych 
m.in. w Zakopanem, Pucku, Suwałkach.

Mamy nadzieję, że do końca roku uda 
nam się zorganizować jeszcze kilka imprez 

sportowych, choćby mistrzostwa 
Polski w lekkoatletyce w Bydgosz-
czy czy ogólnopolski turniej tenisa 
stołowego w Ośrodku Andrzeja 
Grubby w Gdańsku. Liczymy tak-
że, że w nowym roku szkolnym 
nasi działacze, nauczyciele wycho-
wania fizycznego będą mogli prze-
prowadzić dodatkowe zajęcia spor-
towe, na które posiadamy środki 
finansowe.

Po igrzyskach paraolimpijskich naj-
ważniejszą imprezą dla sportowców  
z niepełnosprawnością intelektualną 
są Igrzyska Światowe Global Games 
organizowane przez Międzynarodową 
Federację Sportową Virtus. Jej odmianą 
są Europejskie Igrzyska Global Games, 
których organizację przyznano w roku 
2022 Polsce. Czy już wiadomo, gdzie  
ta bardzo ważna impreza międzynaro-
dowa odbędzie się w naszym kraju?

– Jesteśmy już po bardzo owocnych 
rozmowach z władzami Krakowa i zde-
cydowaliśmy wspólnie, że Europej-
skie Igrzyska Global Games odbędą się  
w Grodzie Kraka w czerwcu 2022 r. Do 
Komitetu Honorowego chcemy zapro-
sić wiele znanych osobistości, prezesów  
i działaczy sportowych. Przeprowadzi-
liśmy już wstępne rozmowy. Jako jeden  
z pierwszych zgodę na udział w Komi-
tecie Honorowym wyraził dr Janusz 
Czerwiński, honorowy prezes Związku 

Piłki Ręcznej w Polsce. Były rektor AWF  
w Gdańsku Oliwie, znakomity trener, 
pod jego kierownictwem męska repre-
zentacja piłkarzy ręcznych wywalczyła 
brązowy medal na igrzyskach olimpij-
skich w Montrealu i był to jedyny medal, 
jaki Polacy wywalczyli w dotychczasowej 
historii olimpiad.

W grudniu nasze Stowarzyszenie cze-
ka Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wybor-
czy, gdzie podsumujemy dotychczasową 
czteroletnią działalność i będziemy szu-
kać konstruktywnych metod i sposobów, 
jak dalej popularyzować sport wśród 
naszej młodzieży, zapewniając jej pełną 
integrację i funkcjonowanie w normal-
nym społeczeństwie. Wybrany w grudniu 
Zarząd Główny i Komisję Rewizyjną cze-
kają bardzo trudne zadania kierowania 
Związkiem Stowarzyszeń Sportowych 
„Sprawni – Razem” w nowej rzeczywisto-
ści pandemii, która jest szczególnie uciąż-
liwa dla sportu osób niepełnosprawnych.

 
n ROZMAWIAŁ WITOLD KUBICKI
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Paraolimpijski wręczali: Aleksandra 
Nowacka z Instytut Sportu w Warsza-
wie oraz prezes Związku Stowarzyszeń 
Sportowych „Sprawni – Razem” Dariusz 
Mosakowski.

Zawody w Ciechanowie mogły się 
odbyć dzięki wysiłkowi organizacyjnemu 
działaczy związku, pracownikom MOSiR 
Ciechanów oraz członkom Ciechanow-
skiego Klubu Biegacza. Sędzią głównym 

zawodów był znany ciechanowski biegacz 
i maratończyk Zenon Lewandowski.

Dziewczęta 1000 m
1. Aleksandra Ziembiecka – Piaseczno
2.  Lena Chełchowska – Maków Mazo-

wiecki
3. Weronika Piorun – Piaseczno

Chłopcy 1500 m
1. Brajan Umiński – Maków Mazowiecki
2. Sebastian Ziemiecki – Piaseczno

3. Kacper Ządełek – Piaseczno
Kobiety 1500 m

1. Anna Budziony – Nowy Sącz
2. Agata Pitura – Lublin
3. Paulina Tarkowska – Puławy

Mężczyźni 3000 m
1. Mateusz Klebanowski – Łosice
2. Karol Kluziak – Puławy
3. Oskar Drabik – Lublin

n DARIUSZ MOSAKOWSKI

Świętokrzyskie: rzecznik ds. osób z niepełnosprawnościami
Reprezentant Polski w koszykówce na wózkach Piotr Pawełko został powołany na stanowisko rzecznika ds. osób z niepełno-
sprawnościami w województwie świętokrzyskim. Do jego zadań będzie należeć m.in. rozwiązywanie problemów osób niepeł-
nosprawnych, inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających tym 
osobom funkcjonowanie w społeczeństwie.

– Celem rzecznika będzie wzmocnienie głosu osób niepełnosprawnych podczas kształtowania polityki społecznej przez za-
rząd Województwa Świętokrzyskiego – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

Piotr Pawełko to absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość. Związany jest 
z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, gdzie jako instruktor udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w aktywizacji spo-
łecznej bezpośrednio po wypadkach. Jest również reprezentantem Polski w koszykówce na wózkach, wielokrotnym mistrzem 
kraju oraz uczestnikiem wielu turniejów, m.in. mistrzostw świata i Europy. Pracuje w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego.

Polscy pływacy w berlińskim Pucharze Świata
Podczas parapływackich zawodów Pucharu Świata w Berlinie polska reprezentacja seniorów i juniorów zdobyła 23 medale. 
Impreza w stolicy Niemiec była pierwszymi międzynarodowymi zmaganiami pływackimi od 8 miesięcy. Startowali w niej 
zawodnicy z 11 krajów.

Zawody, które pierwotnie miały odbyć się w czerwcu 2020 r., ze względu na pandemię zostały przełożone na październik. 
Polskę reprezentowało 16 zawodników. Nie zabrakło wśród nich Oliwii Jabłońskiej, wicemistrzyni paraolimpijskiej z Londynu  
i brązowej medalistki igrzysk w Rio de Janeiro. Oliwia Jabłońska (Start Wrocław) nie zawiodła i zdobyła komplet medali: złoto na 
400 m stylem dowolnym, srebro na 200 m zmiennym i brąz na 100 m motylem.

– Mamy szczególnie pod górkę – podkreśla wicemistrzyni paraolimpijska z Londynu. Na razie trenujemy, ale jak długo – nie 
wiadomo. Nie wiemy, czy za chwilę nie zamkną nam basenów. Na świecie dla grup sportowych baseny są niemal cały czas czyn-
ne, mimo że zakażeń jest bardzo dużo. Wszyscy trenują, we Włoszech, w Hiszpanii też. I w Berlinie było widać, że Hiszpanie są  
w bardzo dobrej formie, zdobyli dużo medali i widać, że trenowali. Brakowało mi zawodów i cieszę się, że mogłam wystartować. 
Potrzebne mi było to pobudzenie startowe, teraz najważniejsze, żeby baseny były otwarte. Jestem na dobrej drodze, by w przy-
szłości osiągać wyniki sprzed kwarantanny, która trochę mnie wybiła z rytmu. Nadrabiam, a te zawody zmotywowały do dalszej 
ciężkiej pracy – mówi Oliwia Jabłońska.

O tym, że pływacy bez basenu czują się jak ryby bez wody, nikogo nie trzeba przekonywać. Jednak mimo trudności wynikają-
cych z obostrzeń związanych z pandemią Polacy dobrze zaprezentowali się na berlińskiej arenie. Swojego zadowolenia nie kryje 
trener kadry Wojciech Seidel.

– Było dużo medali, a ja jestem podwójnie zadowolony, bo najwięcej medali w sumie zdobyli zawodnicy klubu Start Wrocław, 
czyli Oliwia Jabłońska, Alan Ogorzałek oraz Igor Hrehorowicz – nie kryje radości Wojciech Seidel. – Oprócz tego bardzo cieszą 
medale w finałach młodzieżowych. Świetnie spisały się młode dziewczyny, Nadia Kardasz i Zuzanna Boruszewska. Nasz narybek 
i młody potencjał wypadł dobrze. W przyszłości na pewno będą walczyć o dobre wyniki. Padły rekordy Polski i życiowe.

Michał Golus zrobił „życiówkę” na 50 m dowolnym, a Kamil Rzetelski na 50 m i 100 m dowolnym. Największym tryumfa-
torem był zawodnik klubu Start Wrocław (na co dzień trenujący z pełnosprawnymi zawodnikami w SMS Wrocław) Alan Ogo-
rzałek, który zdobył w sumie 6 krążków, w tym 2 złote medale. Jak sam przyznaje, w Berlinie był w życiowej formie. Dla młodego 
17-latka ten wyjątkowo udany start to także możliwość marzenia o igrzyskach paraolimpijskich w Tokio.

– Na tych zawodach osiągnąłem formę życia. Bardzo mocno się przygotowałem. Najbardziej jestem zadowolony z 400 m 
kraulem, bo zrobiłem minimum na Tokio. Ale z każdego startu jestem „mega” zadowolony. Mam 5 złotych wśród juniorów, 
seniorski brąz na 100 m kraulem. We 
wszystkich startach zrobiłem „życiówki”. 
To mój najlepszy start w historii, ale nie 
zamierzam na tym poprzestać. To był start 
życia, ale na pewno będą lepsze – mówi 
Alan Ogorzałek.

W tej chwili trudno jednak stwierdzić, 
kiedy odbędą się kolejne międzynarodo-
we zawody. Przyszłość pływaków stoi pod 
dużym znakiem zapytania. Przyszły rok to 
igrzyska paraolimpijskie. Daty kolejnych 
zawodów poprzedzających najważniejszą 
imprezę czterolecia nie są jeszcze znane.

Nowy członek zwyczajny PKPar
Działający od 2019 r. Polski Związek Rugby na Wózkach został członkiem zwyczajnym Polskiego Komitetu Paraolimpijskie-
go. Dotychczas członkami PKPar były: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Związek Stowarzyszeń Sportowych 
„Sprawni – Razem”, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Stowarzyszenie „Cross”, Związek Kultury Fizycznej OLIMP oraz 
Polska Federacja Bocci.

Nowy sekretarz generalny PKPar
Paulina Malinowska-Kowalczyk została powołana na utworzone stanowisko sekreta-
rza generalnego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Dotychczas piastowała funkcję 
rzecznika prasowego tej organizacji.

Urodzona 6 lutego 1973 r. w Bielsku-Białej Paulina Malinowska-Kowalczyk jest ab-
solwentką Katedry Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomo-
wych Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk na kierunku Komunikacja 
społeczna i media. Przez piętnaście lat, do 2017 r. związana była z Telewizją Polską.  
W czasie zimowych igrzysk paraolimpijskich w Soczi w roku 2014 była attaché pra-
sowym reprezentacji biało-czerwonych. Komentowała igrzyska paraolimpijskie  
w Atenach, Pekinie, Vancouver, Londynie, Soczi, Rio de Janeiro i w Pjongczangu.

Prowadziła i współtworzyła w Telewizji Polskiej programy związane z problematyką 
społeczną i sportem osób z niepełnosprawnościami: Spróbujmy razem, Droga do Aten, 
Ekspres Paraolimpijski, Studio Pekin 2008, Człowiek wśród ludzi i Kronika paraolim-
pijska Soczi 2014.

Jej dotychczasowa praca została doceniona przez wiele organizacji. W 2013 r. została laureatką tytułu Lady D. imienia Krystyny 
Bochenek w kategorii życie zawodowe. Cztery lata później Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji umieściło jej nazwisko na Liście 
mocy – 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością. W 2019 r. Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu LO-
DOŁAMACZE przyznała jej wyróżnienie w kategorii – Dziennikarze bez granic, natomiast Polski Komitet Olimpijski uhonorował ją 
Medalem 100-lecia tej organizacji. W tym samym roku otrzymała Nagrodę Specjalną 17. edycji gali konkursu „Człowiek bez barier”.

8 marca 2020 r. Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski uhonorował ją nagrodą „IPC 2020 International Women’s Day  
Recognition” przyznawaną kobietom za szczególny wpływ na rozwój ruchu paraolimpijskiego. Od 30 października 2020 r. zasiada 
w Społecznej Radzie Sportu Kobiet. Funkcję prezesa PKPar w kolejnej kadencji sprawować będzie nadal Łukasz Szeliga.

Sekretarz generalny PKPar  
Paulina Malinowska-Kowalczyk

Fot. Adrian Stykowski

Fot. PZSN „Start”
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No i stało się. Stało się to, czego eks-
perci od aktywności fizycznej nie 
przewidzieli. Dwa lata temu 
podstawą piramidy zdrowia 
stała się aktywność ruchowa 
bez względu na płeć, wiek i kolor 
skóry czy inne różnice społecz-
ne. Cały świat medyczny uznał, że 
podstawą zdrowia jest to, co ogólnie 
nazywamy sportem.

Mój dziadek pamiętający zabo-
ry, okres międzywojenny i powojen-
ny mówił zawsze, że się „sportował  
i sportuje”. Przyjmowałem to z uśmie-
chem i często poprawiałem dziadka, 
że „ćwiczyłeś, gimnastykowałeś się, 
biegałeś”, a on poważnie odpowiadał:  
„nie synku, ja się SPORTOWAŁEM”.

Dziś, gdy dotknęła nas pandemia, 
stajemy przed ogromnym dylematem: 
izolować się, siedzieć w domu, nie spo-
tykać się z nikim (bo takie przesłanie 
śle nam rząd, minister zdrowia, leka-
rze, epidemiolodzy – podkreślając, że 
to pozwoli nam utrzymać zdrowie) 
czy – zgodnie z dotychczasowa logiką, 
wynikającą chociażby ze wspomnianej 
piramidy zdrowia – uprawiać ruch, być 
aktywnym fizycznie, „sportować się”, 
aby być odpornym na choroby, w tym 
także na koronawirusa.

Od marca trochę się zasiedzieliśmy 
za biurkami, przy komputerach, w fo-
telach i na kanapach, no i jeszcze obo-
wiązkowo w maseczce, podobno też 
dla zdrowia. Na szczęście z tej sytuacji 
wynikło także coś pozytywnego. Wielu  
z nas zauważyło, że bezruch sprzyja 
przybywaniu kilogramów, pogorsze-
niu samopoczucia, wiotczeniu mięśni, 
braku chęci do wykonywania wielu 
czynności, które dotychczas przynosiły  

 
satysfakcję. Mam świadomość, że każ-
da rada będzie banalna, będzie klasyką 
„Wujek dobra rada”. Ale może w pande-
mii spróbujmy inaczej.

Definicja zdrowia obejmuje trzy ele-
menty: dobrostan fizyczny, społeczny  
i psychiczny. Pamiętajmy o tym ostat-
nim składniku – nie zapominajmy, jak 
ważny jest uśmiech. Jak obliczyli na-
ukowcy, kilkanaście sekund śmiechu 
„z całego serca” daje taki sam efekt jak 

przebiegnięcie trzech kilometrów. 
Śmiejmy się jak najwięcej! Wstając 

rano, spojrzyjmy w lustro i uśmiech-
nijmy się do siebie ‒ to wpłynie pozy-
tywnie na cały nasz dzień. Uśmiechaj-
my się też do innych. Śmiechoterapia  
to jest to!

Codzienne ćwiczenia
1.  Uśmiechaj się do siebie rano przed 

lustrem.
2.  Witaj się serdecznie z najbliższymi.
3.  Zbieraj zabawne obrazki z gazet i In-

ternetu.
4.  Kupuj książeczki z dowcipami.
5.  Oglądaj dużo komedii i seriali kome-

diowych.
6.  Spędzaj czas w towarzystwie ludzi  

z dużym poczuciem humoru.
7.  Praw innym szczere komplementy.
8.  Ciesz się drobnostkami.
9.  Naucz się śmiać z samego siebie.

n UŚMIECHNIĘTY RYSZARD KOWALSKI
n ZDJĘCIA: Z TORUŃSKIEGO  

ZWIĄZKU TKKF

Śmiechoterapia w koronawirusie
Spróbuj trzymać formę

n�Informacje na str. 54-56 przygotował JERZY JAKOBSCHE

Zuzanna Boruszewska (UKS SP 149 Łódź)
– 200 m stylem zmiennym – I miejsce w finale młodzieżowym
–  100 m stylem klasycznym – I miejsce w finale młodzieżo-

wym
– 50 m stylem dowolnym – III miejsce w finale młodzieżowym
– 50 m stylem klasycznym – I miejsce w finale młodzieżowym
Igor Hrehorowicz (Start Wrocław)
– 400 m stylem dowolnym – III miejsce w finale A
– 100 m stylem motylkowym – III miejsce w finale A
Alan Ogorzałek (Start Wrocław)
– 200 m stylem zmiennym – I miejsce w finale młodzieżowym
–  100 m stylem grzbietowym – I miejsce w finale młodzieżo-

wym
–  100 m stylem motylkowym – I miejsce w finale młodzieżo-

wym
–  100 m stylem dowolnym – I miejsce w finale młodzieżowym 

i III w finale A
– 400 m stylem dowolnym – I miejsce w finale młodzieżowym
Oliwia Jabłońska (Start Wrocław)
– 200 m stylem zmiennym – II miejsce w finale A

– 400 m stylem dowolnym – I miejsce w finale A
– 100 m stylem motylkowym – III miejsce w finale A
Nadia Kardasz (Szansa Start Gdańsk)
–  100 m stylem klasycznym – II miejsce w finale młodzieżo-

wym
– 50 m stylem klasycznym – II miejsce w finale młodzieżowym
Gabriel Kowalski (Swim Płock)
–  50 m stylem motylkowym – II miejsce w finale młodzieżo-

wym
–  100 m stylem dowolnym – II miejsce w finale młodzieżo-

wym
–  50 m stylem dowolnym – I miejsce w finale młodzieżowym
–  50 m stylem klasycznym – III miejsce w finale młodzieżo-

wym
–  50 m stylem grzbietowym – II miejsce w finale młodzieżo-

wym
Juliusz Trochimczuk (PSSON Start Białystok)
–  150 m stylem zmiennym – II miejsce w finale A
Puchar świata w Berlinie

Medaliści Pucharu Świata w Berlinie

„Polish Wings” na Ultra Mirage El Djerid 100k
Zespół biegaczy „Polish Wings” wygrał morderczy bieg Ultra Mirage El Djerid 100k, czyli 100 km przez Saharę. To pierwsza 
polska drużyna, która tego dokonała. Celem działania było wsparcie chorującego paraolimpijczyka Jacka Gaworskiego. Polska 
drużyna składała się z sześciu uczestników: Dariusz Wojda (kapitan), Karolina Warchulska, Piotr Błoński, „Kristo” Krzysztof 
Talarczyk, Kazimierz Zawiślak i Zenon Olszak.

– Chęć pomocy Jackowi i jego wiara w nas – to pomogło przetrwać – powiedziała po ukończeniu biegu Karolina Warchulska.
W Ultra Mirage wystartowało 13 drużyn. Drużyna „Polish Wings” postanowiła pobiec i wygrać, by zwrócić uwagę na zbiórkę  

pieniędzy na rzecz szermierza Jacka Gaworskiego. Utytuło-
wany florecista, wicemistrz paraolimpijski z Rio de Janeiro 
choruje na nieuleczalną chorobę. Najpierw w 2004 r. zdiagno-
zowano u niego stwardnienie rozsiane, a w roku 2012 rozpo-
znano nowotwór mnogi rdzenia. Koszt leku, który musi teraz 
codziennie przyjmować, by żyć i w miarę normalnie funkcjo-
nować to 5500 zł miesięcznie.

Celem zbiórki jest zebranie 300 tys. zł, w czasie biegu 
Ultra Mirage zebrana kwota przekroczyła 200 tys. zł. Polski 
Komitet Paraolimpijski objął przedsięwzięcie drużyny „Po-
lish Wings” swoim patronatem. Planowana jest jeszcze aukcja 
przedmiotów przekazanych przez znane osoby, które wspar-
ły akcję, m.in. Roberta Kubicę, Otylię Jędrzejczak, Natalię 
Partykę, Grzegorza Markowskiego i Maję Włoszczowską. Fot. „Polish Wings”
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WF możliwy dzięki  
e-platformie
Polski Komitet Olimpijski objął patronat 
nad nową odsłoną projektu „Kinder Joy of 
moving Alternatywne lekcje WF”, realizo-
wanego przez Fundację Moniki Pyrek. Jego 
dotychczasowa formuła – stacjonarne zajęcia 
sportowe w szkołach podstawowych – zostały 
z uwagi na pandemię koronawirusa przenie-
sione do Internetu.
– E-platforma jest miejscem, w którym po-
kazujemy dzieciom, jak bawić się sportem. 
To miejsce spotkań online, baza wiedzy, mo-
tywacji i inspiracji. To połączenie sportu, za-
bawy i edukacji w jednym – uważa Monika 
Pyrek, czterokrotna olimpijka i medalistka 
mistrzostw świata w skoku o tyczce.
E-platforma jest interaktywna, otwarta, dar-
mowa – każdy może z niej korzystać w spo-
sób nieograniczony. Są na niej dostępne spor-
towe materiały wideo, podcasty, konkursy  
i quizy, również aktywujące i sprawnościowe. 
To skarbnica wiedzy – w tym także z zakresu 
tematyki olimpijskiej – praktycznych wska-
zówek, ale też ogrom motywacji i inspiracji  
w różnej formie. – Wszystko po to, żeby do-
trzeć do odbiorców z każdej strony: do jed-
nych może łatwiej dotrze dźwięk, do drugich 
obraz, do reszty tekst – podkreślają autorzy.
E-platforma to też wyjście naprzeciw ocze-
kiwaniom i potrzebom nauczycieli, którzy 
szukają narzędzi do kreatywnego działania  
z dziećmi i młodzieżą. Co ważne, nie kła-
dzie się tu dużego nacisku na rywalizację, ale 
na rozwój osobisty młodych ludzi. Dla nich 
sport może stać się źródłem radości i zabawy, 
sposobem na odstresowanie się, zbudowanie 
relacji z rówieśnikami oraz nabranie pewno-
ści siebie. Także rodzice znajdą tu sposoby 
na wspólne spędzanie czasu z dziećmi oraz 
sprawdzanie, jak zachowują się w rożnych  
sytuacjach.
Projekt Alternatywne Lekcje WF e-platforma 
wpisuje się w misję edukacji olimpijskiej Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego. Każda forma 
wsparcia w sytuacji nauczania zdalnego bądź 
hybrydowego jest przyjmowana z dużym  
entuzjazmem.

Prezes PKOl  
członkiem zarządu WADA
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki został 
nominowany do Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (World 
Anti-Doping Agency – WADA). Członkiem zarządu zostanie 1 stycznia 
2021 r., będzie drugim Polakiem w obecnych władzach agencji. Światowa 
Agencja Antydopingowa jest główną instytucją stanowiącą przepisy 
antydopingowe. Jej szefem od 1 stycznia 2020 r. jest Polak Witold Bańka 
– minister sportu i turystyki w latach 2015–2019.
Prezes PKOl będzie reprezentował w WADA Stowarzyszenie Narodo-
wych Komitetów Olimpijskich (ANOC). Od 2018 r. aktywnie działa w tej 
organizacji, jako członek Rady Wykonawczej ANOC.
– Bardzo cieszę się z tej nominacji i zaufania. Razem z prezydentem 
WADA Witoldem Bańką i innymi członkami zarządu dołożę wszelkich 
starań, by skutecznie zapobiegać zjawisku dopingu w sporcie. Naszym 
wspólnym celem jest rozwój sportu opartego na zasadach czystej gry. 
Każdy sportowiec, trener, działacz sportowy musi być świadomy, jakie 
preparaty i produkty są zakazane oraz jakie konsekwencje – zdrowotne, 
sportowe i prawne – niesie stosowanie środków niedozwolonych. Wierzę, 
że tylko czysta i uczciwa rywalizacja ma sens i oddaje prawdziwy wymiar 
sportu – powiedział szef polskiego ruchu olimpijskiego.
Światowa Agencja Antydopingowa została założona w 1999 r. w Lozan-
nie, jej główną siedzibą jest Montreal (Kanada). WADA koordynuje Świa-
towy Program Zwalczania Dopingu, którego najważniejszym elementem 
jest Światowy Kodeks Antydopingowy. Stronami Kodeksu, które tworzą 
własne przepisy antydopingowe są Federacje Międzynarodowe, organi-
zatorzy najważniejszych imprez sportowych oraz Narodowe Organizacje 
Antydopingowe. Do nich należy Polska Agencja Antydopingowa (POLA-
DA), która ustala obowiązujące polskie przepisy antydopingowe. Ponadto 
w Polsce, podobnie jak w wielu innych państwach, obowiązuje odrębna 
ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie.
WADA prowadzi też działalność edukacyjną, wdraża procedury badań 
oraz publikuje listę zakazanych substancji i metod, których stosowanie 
jest zabronione we współzawodnictwie sportowym.
Światowa Agencja Antydopingowa ma dwa organy zarządzające: 38-oso-
bowy zarząd, który jest najwyższym organem decyzyjnym i 12-osobo- 
wy Komitet Wykonawczy, będący organem odpowiedzialnym za 
kształtowanie bieżącej polityki WADA. Oba składają się w równej części  
z przedstawicieli ruchu olimpijskiego i rządów.
Zarząd, którego członkiem od przyszłego roku będzie prezes Andrzej 
Kraśnicki, składa się z 18 reprezentantów ruchu sportowego i środowiska 
zawodników, 18 przedstawicieli rządów, a także niezależnego prezydenta 
i wiceprezydenta. Organ ten odpowiada za wszystkie, nieznajdujące się 
w kompetencji Komitetu Wykonawczego, kwestie związane z funkcjo-
nowaniem WADA. Do obowiązków zarządu należy m.in. przyjmowanie 
standardów międzynarodowych (z wyjątkiem listy substancji i metod za-
bronionych), np. międzynarodowego standardu dla laboratoriów, uchwa-
lanie budżetu, przyjmowanie zmian w Światowym Kodeksie Antydopin-
gowym oraz wybór prezydenta i wiceprezydenta agencji.

Nowy dyrektor Muzeum  
Sportu i Turystyki w Warszawie
Zarząd Województwa Mazowieckiego mianował na funkcję dyrektora Muzeum Sportu i Tury-
styki w Warszawie 51-letniego Sławomira Majchera.
Nowy dyrektor jest z wykształcenia dziennikarzem, menedżerem i muzealnikiem. Wiedzę zdo-
bywał na uniwersytetach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskim i Marie Skłodowskiej-
Curie w Lublinie. Przez ponad 20 lat był związany jako redaktor i publicysta z Telewizją Polską. 
W latach 2011–2016 był redaktorem naczelnym i dyrektorem TVP 3 Warszawa. Od 2017 do 
2019 r. szefował Działowi Ekspozycji i Wystaw Czasowych Stacji Muzeum w Warszawie.
Stołeczne muzeum, należące do elitarnego grona Olympic Museums Network, jest jedną z naj-
starszych placówek muzealnych o profilu sportowym na świecie. Powstało na początku lat 50. XX 
w., a od 2005 r. ma siedzibę w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II na warszawskim Żoliborzu. 
Jego zbiory liczą ponad 65 tys. eksponatów. Posiada m.in. kolekcję medali i pochodni olimpij-
skich, ponad 56 tys. fotografii, 37 tys. książek i czasopism oraz tysiące dokumentów i archiwaliów.

Wybory w Światowym Stowarzyszeniu  
Olimpijczyków
Brązowy medalista olimpijski z Los Angeles 1984 w drużynie pięcioboistów nowocze-
snych, 64-letni Francuz Joel Bouzou wybrany został ponownie na przewodniczącego 
Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (WOA). Stowarzyszenie zostało powołane 
do życia w Muzeum Olimpijskim w Lozannie 21 listopada 1995 r. przez 25 członków 
założycieli.
– Jestem zaszczycony ponownym wyborem na szefa WOA. Ostatnie dwie kadencje  
w życiu tej organizacji były niezwykle satysfakcjonujące, umocniliśmy miejsce w świato-
wym ruchu olimpijskim. Dzisiaj, w tych niepewnych czasach, jesteśmy latarnią nadziei  
w czasie pandemii COVID-19, docierając do swoich społeczności i utrzymując przy ży-
ciu dziedzictwo i ducha igrzysk – powiedział Joel Bouzou po wyborze.
Słowa uznania pod adresem organizacji skierował przewodniczący Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego i zarazem honorowy przewodniczący WOA, złoty medalista  
w turnieju drużynowym florecistów w Montrealu 1976, Niemiec Thomas Bach.
– Potrzebujemy naszych wspólnych wartości: doskonałości, przyjaźni, szacunku i soli-
darności. Wy, olimpijczycy uosabiacie te wartości olimpijskie w najlepszy sposób. Daje 
mi to możliwość wyrażenia podziwu dla sposobu, w jaki olimpijczycy na całym świecie 
zareagowali na ten kryzys. Swoim wsparciem i inspirującymi pomysłami pokazaliście, 
że solidarność jest silna w naszej społeczności olimpijskiej. To Zgromadzenie Ogólne 
wysyła ważne przesłanie: sport, sportowcy i, co ważne, olimpijczycy są gotowi przyczy-
nić się do odbudowy bardziej integracyjnego społeczeństwa – powiedział Thomas Bach.
Pierwszym przewodniczącym WOA był australijski waterpolista Peter Montgome-
ry, który sprawował tę funkcję w latach 1995–1999. Po nim szefem olimpijczyków był 
węgierski szermierz Pal Schmitt, późniejszy prezydent Węgier. W kadencji 2007–2011 
organizacji przewodniczył prekursor stylu flop w skoku wzwyż Amerykanin Richard 
Douglas Fosbury. Po nim na przewodniczącego w 2011 r. wybrano specjalistę pięciobo-
ju nowoczesnego Joela Bouzou.
Ostatni kongres WOA odbył się w Moskwie w 2015 r. Olimpijska społeczność na całym 
świecie liczy ponad 100 tys. osób. Wybory ze względu na pandemię koronawirusa prze-
prowadzono drogą internetową.

Upamiętniono  
Halinę Konopacką 
i Ignacego  
Matuszewskiego
14 sierpnia 2020 r. w War-
szawie, przy ul. Filtrowej 69, 
odsłonięta została tablica po-
święcona pierwszej polskiej 
złotej medalistce olimpijskiej, 
triumfatorce konkursu rzutu 
dyskiem igrzysk olimpijskich 
w Amsterdamie w 1928 r. Ha-
linie Konopackiej oraz jej mę-
żowi, politykowi, dyplomacie 
i publicyście – pułkownikowi 
dyplomowanemu Ignacemu 
Matuszewskiemu.
Filtrowa 69 to ostatni warszaw-
ski adres obojga. Mieszkali na 
Ochocie do 5 września. Igna-
cy Matuszewski we wrześniu 
1939 r. dołączył do konwoju 
polskiego złota i razem z ma-
jorem Henrykiem Floyar-Raj-
chmanem i żoną przetrans-
portował je do Francji, aby nie 
wpadło w ręce Niemców, któ-
rzy atakiem 1 września 1939 r. 
na Westerplatte wywołali II 
wojnę światową.

Dyrektor Muzeum Sportu  
i Turystyki – Sławomir Majcher  

(z prawej) z Grzegorzem Skrzeczem
Fot. Muzeum Sportu i Turystyki
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Attaché prasowy  
XXXII Igrzysk Olimpijskich  
– Tokio 2021
Podczas spotkania „Na rok 
przed” poinformowano, że 
Zarząd Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego jednogłośnie 
powierzył funkcję attaché pra-
sowego (czyli de facto rzecz-
nika) reprezentacji Polski na 
igrzyska w stolicy Japonii re-
daktorowi Jerzemu Jakobsche, 
członkowi zarządu PKOl i dłu- 
goletniemu dziennikarzowi 
Redakcji Sportowej Polskiej 
Agencji Prasowej. Igrzyska 
XXXII Olimpiady odbędą się 
od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 r. 
w Tokio.

Życzenia z okazji  
Dnia Dziennikarza Sportowego
– W czasie gdy sport wraca do życia po przerwie związanej z koronawirusem, większa niż dotychczas rzesza kibiców będzie po-
legała na Państwa pracy – napisała w przesłaniu do dziennikarzy sportowych z okazji ich święta, przypadającego każdego roku 
2 lipca, minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.
Zdaniem szefowej polskiego sportu praca dziennikarzy sportowych będzie pozwalała  w pełni przeżywać emocje tysiącom 
Polaków.
– Państwa zawód wymaga nie tylko pasji do sportu i dziennikarskiego kunsztu, lecz także podporządkowania życia terminarzo-
wi imprez sportowych. W pełni oddany pracy był Lesław Skinder. Ze smutkiem przyjęłam informację o jego śmierci w ostatnich 
dniach czerwca. Ten wybitny dziennikarz Polskiego Radia relacjonował wydarzenia z najważniejszych imprez sportowych – let-
nich i zimowych igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata i Europy w lekkiej atletyce. Za „wspaniałą umiejętność malowa-
nia słowem relacji sportowych” otrzymał wyróżnienia – Złoty Mikrofon. Jego relacje współtworzyły historię polskiego sportu  
i pozostają przykładem dla pokoleń młodych dziennikarzy – napisała Danuta Dmowska-Andrzejuk.
Tradycyjnie życzenia dziennikarskiej braci złożył prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. – W dniu Wa-
szego święta chciałbym przekazać wszystkim Państwu życzenia i podziękowania za Państwa codzienną pracę – relacje z wy-
darzeń sportowych, wywiady ze sportowcami oraz prezentowanie sportu jako istotnej i fascynującej dziedziny życia. Robią  
to Państwo z prawdziwą pasją i zaangażowaniem. Jest to dla nas niezwykle budujące i cenne. Dzięki Waszym relacjom jesteśmy 
świadkami wielkich emocji, sportowej rywalizacji, walki do końca wspaniałych zwycięstw. Dziękuję też za prezentowanie sportu 
w kontekście olimpijskich wartości – rywalizacji fair play, dążenia do doskonałości oraz szacunku dla przeciwnika i każdego 
człowieka. Tym samym – jako dziennikarze sportowi – realizujecie Państwo edukacyjną misję, za co serdecznie dziękuję – napi-
sał w liście gratulacyjnym prezes polskiego ruchu olimpijskiego.
Święto obchodzone jest już po raz 26. Życzenia polskim dziennikarzom prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych, 
freelancerom i fotoreporterom przesłał również prezydent AIPS, Włoch Gianni Merlo.

Związek Organizatorów 
Sportu Masowego
W lipcu 2020 r. organizatorzy imprez masowych 
oraz przedstawiciele firm działających na rzecz 
branży zjednoczyli siły, uznając, że nadszedł najwyż-
szy czas, aby powołać Związek Organizatorów Spor-
tu Masowego. W jego skład, oprócz 20 organizato-
rów imprez masowych, weszli także przedstawiciele 
firm pracujących na rzecz branży, takich jak: firmy 
świadczące usługi pomiaru czasu, odlewnie medali, 
szwalnie, agencje ochrony oraz firmy specjalizujące 
się w zabezpieczeniu medycznym imprez.
3 sierpnia 2020 r. powołano Zarząd Związku Or-
ganizatorów Sportu Masowego. W jego skład na 
2-letnią kadencję wybrani zostali: Michał Drelich 
(Sport Evolution), Marcin Florek (Labosport), 
Grzegorz Kuczyński (Fundacja Białystok Biega), 
Marek Łagódka (Martombike), Szymon Syrzistie 
(Joy Ride Events) oraz Marek Tronina (Fundacja 
Maraton Warszawski).

Fot. Agnieszka Niedziałek

Polska 2021 – 6 imprez rangi mistrzowskiej  
motorowodniaków
Dobre wieści napłynęły z Międzynarodowej Unii Motorowodnej (UIM). W roku 2021 w Polsce odbędą się motorowodne  
mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata w aż sześciu klasach. Areną zmagań szybkich motorowodniaków światowej czołówki  
i szybkich łodzi będą Trzcianka, Chodzież, Augustów i Rogoźno.
– Dziękujemy władzom UIM za zaufanie. Teraz wspólnie z lokalnymi partnerami i organizatorami wykonawczymi musimy 
zrobić wszystko, by w tych niełatwych czasach, zawody doszły do skutku i zostały bezpiecznie przeprowadzone – powiedział se-
kretarz generalny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Paweł Szabelewski. – W 2020 r. udowodniliśmy, 
że jesteśmy w stanie zorganizować imprezy sportowe w reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.  
W takich nadzwyczajnych warunkach udało nam się przeprowadzić łącznie kilka eliminacji mistrzostw Polski w sporcie moto-
rowodnym i skuterach wodnych, a także mistrzostwa Europy skuterów wodnych. Przedstawiciele UIM bardzo wysoko ocenili 
organizację tych zawodów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że przede wszystkim musimy dostosowywać swoje plany do sytuacji 
związanej z panującą epidemią i w razie potrzeby stosownie reagować.
Kalendarz motorowodnych ME i MŚ przyznanych PZMWiNW
– ME w klasie GT-30, 8–9.05.2021 r. – Trzcianka
– ME w Formule 250 i Formule 500, 19–20.06.2021 r. – Chodzież
– MŚ Łodzi Wytrzymałościowych, 9–11.07.2021 r. – Augustów
– ME w kasie OSY400 i Formule 125, 25–26.09.2021 r. – Rogoźno

32 tablice w Alei Gwiazd w Szelmencie
W Alei Gwiazd w Szelmencie k. Suwałk odsłoniętych zostało 12 tablic z nazwiskami 
słynnych sportowców. Po uroczystości 14 września 2020 r. liczba upamiętnionych 
wzrosła do 32. Inicjatorem Alei Gwiazd jest złoty medalista zimowych igrzysk olim-
pijskich w Sapporo w 1972 r., w konkursie na dużej skoczni Wojciech Fortuna.
Tablice, wokół których posadzono dęby, mają od 14.09.2020 r.: piłkarze Jan Domar-
ski, Kazimierz Kmiecik i Andrzej Szarmach, bokserzy Jerzy Kulej, Janusz Zaren-
kiewicz i Henryk Petrich, łyżwiarka szybka Elwira Seroczyńska, skoczek narciar-

ski Stanisław Gąsienica-Daniel, 
pięcioboista nowoczesny Janusz  
Pyciak-Peciak, kulomiotka Kry-
styna Danilczyk-Zabawska oraz 
strongmani Konrad Paszkiewicz  
i Grzegorz Skowroński.
W ośrodku WOSIR Szelment stanął 
także obelisk upamiętniający trene-
ra Janusza Forteckiego, którego 
nauczycielem skoków był legendar-
ny „Dziadek” Stanisław Marusarz. 
Z kolei Janusz Fortecki był szkole-
niowcem Wojciecha Fortuny, który 
od 2 marca 2020 r. decyzją Rady 
Miasta jest honorowym obywate-
lem Suwałk.

Wojciech Fortuna też ma gwiazdę w Szelmencie
Fot. Agnieszka Jakobsche

Wojciech Fortuna i tegoroczny „gwiazdor”  
– mistrz olimpijski w pięcioboju  
nowoczesnym z Montrealu 1976  
– Janusz Gerard Pyciak-Peciak

Fot. Agnieszka Jakobsche
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Rondo Polskich Olimpijczyków  
w Suwałkach
14 września 2020 r. na rondzie przy ulicy Sportowej w Suwałkach na maszt wciągnięta 
została flaga Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a rondo otrzymało nazwę Polskich Olim-
pijczyków. Z inicjatywą upamiętnienia ich w ten sposób wystąpił radny Kamil Klimek.
– Mamy już w mieście sportowe przedszkole, Osiedle Olimpijskie Ogrody, Szkoła Podsta-
wowa nr 10 nosi imię Polskich Olimpijczyków, a teraz pojawiło się Rondo Polskich Olim-
pijczyków. W mieście o bogatej infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej działa w 34 dys-
cyplinach sportu 49 klubów i stowarzyszeń – powiedział podczas uroczystości prezydent 
liczącego prawie 70 tys. mieszkańców miasta Czesław Renkiewicz.

Mural Kazimierza Deyny  
na warszawskim Ursynowie
Jeden z najsłynniejszych polskich piłkarzy w historii, zdobywca złotego (1972) 
i srebrnego medalu olimpijskiego (1976) oraz brązowy medalista mundialu  
w 1974 r. Kazimierz Deyna uhonorowany został muralem na warszawskim  
Ursynowie.
Mural o powierzchni ponad 420 m kw. na ścianie budynku przy ulicy Kazury 
16 został namalowany specjalną farbą antysmogową. Autorem muralu przed-
stawiającego sylwetkę piłkarza, opatrzoną napisami „Deyna” i „Szacunek”, jest 
małżeństwo Zuzanna i Bartosz Podlewscy.
Paweł Lisowski, autor projektu EcoEvolution, mówił podczas ceremonii od-
słonięcia muralu, że szacunek jest ważny, także szacunek dla środowiska czło-
wieka. 300 m kw. muralu pomalowano farbą oczyszczającą powietrze, która nie 
tylko ozdabia murale, ale pracuje dla środowiska. Pod wpływem promieni sło-
necznych uruchamia się reakcja chemiczna, która najbardziej szkodliwe zanie-
czyszczenie przekształca w mniej szkodliwe substancje. Można sobie wyobrazić, 
że 300 m kw. muralu to odpowiednik parku z 300 drzewami.
Deyna urodził się 23 października 1947 r. w Starogardzie Gdańskim. W tamtejszym klubie Włókniarz występował w latach 
1958–1966. Potem grał krótko w ŁKS Łódź (1966), by związać się na lata z Legią Warszawa (1966–1978). Z klubem z Łazien-
kowskiej zdobył dwukrotnie tytuł mistrza kraju (1969, 1970) i Puchar Polski (1973). W Legii rozegrał 304 mecze, strzelając  
94 gole – w obu klubowych klasyfikacjach ustępuje tylko Lucjanowi Brychczemu.
97 razy wystąpił w oficjalnych spotkaniach reprezentacji Polski. Debiutował 24 kwietnia 1968 r. w meczu z Turcją. Był kluczo-
wym zawodnikiem „złotej” drużyny Kazimierza Górskiego. Zdobył dwie bramki w finałowym meczu turnieju olimpijskiego  
w Monachium w 1972 r., wygranym z Węgrami 2:1.
Kazimierz Deyna zginął 1 września 1989 r. na autostradzie pod kalifornijskim San Diego, gdy prowadzony przez niego samo-
chód z dużą prędkością najechał na tył stojącej ciężarówki. W maju 2012 r. prochy sportowca zostały przywiezione do Polski  
i 6 czerwca 2012 r., po uroczystości pogrzebowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, spoczęły w Alei Zasłużonych na Cmen-
tarzu Wojskowym na Powązkach. Tego samego dnia przy stadionie Legii odsłonięto brązową rzeźbę przedstawiającą piłkarza  
w dynamicznej pozie, podczas boiskowej akcji z piłką przy nodze.
W 2001 r. Kazimierz Deyna wybrany został przez kibiców i 27-osobową kapitułę do dwudziestki najlepszych polskich spor-
towców XX w. Jego nazwisko znalazło się 12 czerwca 2018 r. wśród innych siedmiu polskich piłkarskich znakomitości w Alei 
Gwiazd Piłki Nożnej okalającej stołeczny PGE Narodowy. Wybrano go też do jedenastki stulecia, której skład ogłoszono podczas 
jubileuszowej gali Polskiego Związku Piłki Nożnej 6 grudnia 2019 r.

Tenisowy turniej wielkoszlemowy French Open
19-letnia Iga Świątek dokonała sztuki niebywałej. Jako pierwsza Polka odniosła zwycięstwo w tenisowym turnieju wielkoszle-
mowym, wygrywając w Paryżu na kortach im. Rolanda Garrosa zawody French Open. Swoją grą wzbudziła zachwyt kibiców  
i ekspertów tenisa na całym świecie.
Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Igę Świątek po paryskim sukcesie Złotym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia i promocję 
kraju. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz promocji rozwoju sportu, otrzy-
mał ojciec zawodniczki Tomasz Świątek, wioślarz, olimpijczyk z Seulu w 1988 r.
Po sukcesie Igi Światek minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński podjął decyzję o przeznaczeniu dodatko-
wych 2 mln zł na uruchomienie programu „Tenisowa zima”. Jeden milion zł trafi do kadry seniorów, 1 mln zł przeznaczony zosta-
nie na zimowe finansowanie szkolenia kadr młodzieżowych. Przed sukcesem Polki w Paryżu Ministerstwo Sportu dofinansowało 
budowę Akademii Tenisowej Tenis Kozerki – Centrum Szkoleniowego Polskiego Związku Tenisowego kwotą blisko 11,5 mln zł.

Polak wiceprezydentem World Sailing
Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera wybrany został 
na wiceprezydenta Światowej Federacji Żeglarskiej (World Sailing). Na Po-
laka zagłosowało 102 przedstawicieli narodowych związków żeglarskich, 
otrzymał największą liczbę głosów spośród piętnastu kandydatów. Cha-
mera jest drugim Polakiem na tej funkcji, pierwszym był Tomasz Holz.  
W programie wyborczym wskazał trzy najważniejsze cele: strategię roz-
woju żeglarstwa olimpijskiego, aktywizację krajów rozwijających się oraz 
poprawę efektywności World Sailing w zakresie współpracy międzynaro-
dowej, finansów i procedur.

Malwina Wojtulewicz-Sobierajska trenerką 2019
W plebiscycie Polskiego Komitetu Olimpijskiego na trenerkę roku 2019 zwyciężyła Malwina Wojtulewicz-Sobierajska, spe-
cjalizującą się w rzucie młotem. Jej podopieczny Wojciech Nowicki został w 2019 r. brązowym medalistą mistrzostw świata.  
To drugi sukces trenerki w plebiscycie. Poprzednio uhonorowano ją tym zaszczytnym tytułem w 2016 r., kiedy doceniono jej  
trenerską opiekę nad Nowickim, zdobywcą brązu w mistrzostwach świata w Pekinie w 2015 r. oraz medalu w tym samym kolo-
rze w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro 2016.
Laureaci pozostałych nagród:
– Jakub Urban (wioślarstwo) – za osiągnięcia w pracy z zawodniczkami
– Eulalia Rolińska – za całokształt pracy w strzelectwie sportowym
– Jadwiga Ślawska-Szalewicz – za promowanie sportu kobiet
Dwa wyróżnienia w kategorii „promowanie sportu kobiet w mediach, pracach naukowych, podczas wydarzeń sportowych  
i innych” otrzymały: Dagmara Gerasimuk – była sekretarz generalna Polskiego Związku Biathlonu i prezes tej organizacji przez 
sześć lat, obecnie dyrektor ds. rozwoju dyscypliny w Międzynarodowej Unii Biathlonu oraz Hanna Fidusiewicz – założycielka 
pierwszego fitness klubu w Polsce, autorka programu ćwiczeń, instruktor rekreacji ruchowej fitness-gimnastyka.

Mistrz Polski w warcabach stupolowych
Karol Cichocki (LKS Olymp Błonie) zdobył w Sanoku tytuł mistrza Polski w warcabach stupolowych. Zgromadził 16 punktów  
i wyprzedził broniącą tytułu i dwukrotną mistrzynię świata Natalię Sadowską (Admirał Pcbest Szczecin) – 15 pkt. oraz kilku-
krotnego mistrza kraju Damiana Reszkę (Lokator Gniezno) – 14 pkt. Impreza została zorganizowana po raz 24.
Mistrz Polski 2020 w grudniu skończył 21 lat. Pochodzi z Iłowa w powiecie działdowskim. Studiuje finanse i rachunkowość  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Triumf Salama Al Khalediaha 
w Mediolanie
Pierwsze zwycięstwo na zagranicznym torze 
odniósł trenowany przez Macieja Kacprzy-
ka ogier Salam Al Khalediah. Okazał się 
najlepszy w gonitwie Premio Milano Jockey 
Club na 1800 m. Młody trener czekał na za-
graniczny sukces kilka lat, w tym czasie jego 
konie kilkakrotnie zajmowały czołowe miej-
sca w gonitwach Pattern.

Fot. Agnieszka Jakobsche 

Fot. Wojciech Choina
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OLIMPIJKI
Na kartach książki „Olimpijki” jej autorka Anna Sulińska, badaczka i reporterka, absolwentka socjolo-
gii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Szkoły Reportażu i stypendystka 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego opisuje „od kuchni” przebieg kariery czołowych polskich 
zawodniczek.

Opisuje w niej m.in., jak kajakarka Daniela Walkowiak, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich  
w Rzymie w 1960 r., w ostatniej chwili dotarła na linię startu, bo polska ekipa odjechała z wioski olim-
pijskiej bez niej. Na tych samych igrzyskach nieoczekiwanie srebrny medal w skoku wzwyż przypadł 
Jarosławie Jóźwiakowskiej – nikt nie wierzył w jej sukces, chyba tylko ona. Mierząca 167 cm wzrostu olimpijska udowodni-
ła, że rzeczy niemożliwe są czasami możliwe.

„Olimpijki” to wspaniały reportaż o determinacji zawodniczek, walce z własnymi słabościami i z polityką przed rokiem 
1989. To właśnie one, bez profesjonalnego sprzętu i wsparcia potrafiły dokonać rzeczy niemożliwych i przetarły szlaki  
kolejnym pokoleniom polskich sportsmenek. (JJ)

IRENA SZEWIŃSKA
Sympatycy sportu otrzymali kolejną książkę opisującą karie-
rę zmarłej w 2018 r. siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej  
w lekkoatletyce – Ireny Szewińskiej. Autorem publikacji o Ire-
nissimie jest znany dziennikarz Stefan Szczepłek. Nad wybo-
rem zdjęć czuwała, redakcję i opiekę merytoryczną sprawo-

wała brązowa medalistka olimpijska 
z Atlanty 1996 w rywalizacji druży-
nowej łuczniczek – Iwona Marcin-
kiewicz.

Książka ze zdjęciem Ireny – trium- 
fującej po wygraniu biegu na 400 m 
igrzysk olimpijskich w Montre-
alu (w czasie rekordu świata) – na 
okładce to druga pozycja z serii 
„Medaliści” wydawnictwa Bosz. 

Otworzyła ją książka „Janusz Kusocińki”, o zwycięzcy biegu 
na 10 000 m igrzysk w Los Angeles w 1932 r., zamordowanym 
przez Niemców w podwarszawskich Palmirach w czerwcu 
1940 r. Autor, także Stefan Szczepłek, zaprezentował ją 31 lip-
ca 2019 r., w rocznicę wywalczenia olimpijskiego złota – na 
spotkaniu w warszawskich Łazienkach, w których tak bardzo 
lubił trenować Kusy. (JJ)

KOLEJNE TOMY 
„IGRZYSK 
LEKKOATLETÓW”
Daniel Grinberg oraz Adam 
Parczewski w kolejnych 
trzech tomach prezen-
tują przebieg rywalizacji 
lekkoatletów na trzech 
igrzyskach olimpijskich. 
W pierwszym tomie opi-
sali pierwsze igrzyska no-
wożytne, które w 1896 r. 
gościły Ateny. Teraz kon-
centrują się na trzech na-
stępnych, rozegranych w Pa- 
ryżu, St. Louis i Londynie. 

Dodali do nich także zawo-
dy w Atenach w roku 1906, 
uważane przez Międzynaro-
dowy Komitet Olimpijski za 
pomostowe lub inaczej mó-
wiąc – wtrącone. (JJ)

XXX-LECIE POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI MASTERS 1990-2020
To kompendium wiedzy o lekkiej atletyce starszych wiekiem pań i panów. Podsumowanie 30 lat dzia-
łalności PZLAM. Początki ruchu weterańskiego na świecie, w Europie, w Polsce. Mistrzostwa świata, 
Europy, Polski – halowe i na stadionie. Uroczysta Gala 30-lecia. Sylwetki zasłużonych działaczy oraz 
najlepszych zawodników minionych 30 lat. Halowe Mistrzostwa Świata i Europy w Toruniu. Mnóstwo 
zdjęć, wyników i zestawień.  (JN)

Mistrzynie Polski w polo z Bukszy
W sobotę 19 września złożyłem wizytę w klubie Buk-
sza w gminie Góra Kalwaria (powiat piaseczyński), 
znanym i cenionym klubie polo, który przed 18 laty za-
łożył sympatyk tego pięknego sportu Paweł Olbrych. 
Z czasem polo w Bukszy stało się sportem rodzinnym, 
syn Pawła – Maciej został czołowym graczem repre-
zentacji Polski i cenionym trenerem, córka Marianna 
jest jedną z liderek grupy młodzieżowej, a kuzyn Jakub 
Kubicki wyróżnia się w szkolonej od lat grupie dzie-
cięcej. W ubiegłym roku pisaliśmy o planach klubu na 
rok 2020. Dzisiaj wiemy, że przez koronawirusa wiele 
imprez i zajęć sportowych zostało odwołanych.
‒ Zdajemy sobie doskonale sprawę z zagrożenia, 
które niesie pandemia, ale zachowując wszelkie 
procedury bezpieczeństwa, udało nam się zorga- 
nizować dwa zgrupowania szkoleniowe dla na-
szych graczy, a nawet finały mistrzostw Polski ko-
biet, które odbyły się w sierpniu. Jako gospodarze mistrzostw mogliśmy wystawić dwie drużyny, obie spisały się zna-
komicie. Pierwsza drużyna Bukszy wywalczyła mistrzostwo Polski, występując w składzie: Marta Mirka, Marianna 
Olbrych, Maja Olbrych i Marta Zawada, dzieląca pozycję z Dorotą Kowalską – wyjaśnia Maciej Olbrych. ‒ Bardzo do-
brze spisała się także druga drużyna z Bukszy, która w turnieju finałowym zajęła II miejsce. W mistrzostwach trady-
cyjnie wyróżniono także najlepszego konia. Został nim Clavito, koń argentyńskiej hodowli, którego właścicielem jest 
wychowanek naszego klubu, Jakub Kubicki. Mówiąc o tegorocznym sezonie, który dobiega końca, muszę wspomnieć  
o udziale naszej klubowej drużyny w finale mistrzostw Polski, które odbyły się w Sowińcu pod Poznaniem pod koniec wrze-
śnia, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce, występując w składzie: Marta Mirka, David Moullie, Paweł Olbrych i Maciej Olbrych.
 nWITOLD KUBICKI

Nagroda specjalna DEMES
Podczas 16. Gali Nagród Biznesu Sportowego Polski Związek Teniso-
wy otrzymał nagrodę w kategorii specjalnej – Polski Związek Sportowy  
2019 r. Statuetkę odebrali prezes PZT Mirosław Skrzypczyński oraz  
sekretarz generalny Bartosz Bułat.
Polski Związek Tenisowy przygotowuje się do obchodów stulecia istnie-
nia. Założony w Poznaniu w 1921 r., razem ze sponsorem strategicznym 
zrealizował w 2019 r. kilka istotnych projektów, choćby skierowany do 
najmłodszych Narodowy Program Upowszechniania Tenisa – Rakiety 
Lotosu.

Surfingowy  
rekord
Kapituła Księgi Rekordów Guinnessa uzna-
ła Brazylijkę Mayę Gabeira rekordzistką 
świata w pływaniu na wysokiej fali. Rekord 
padł w lutym 2020 r. przy portugalskiej plaży  
w Nazare. Dopiero teraz wyliczono, że fala 
wynosiła 22,4 m i rekord zatwierdzono.

n�Informacje przygotował JERZY JAKOBSCHE

Noriaki Kasai rekordzistą Guinnessa w liczbie startów
47-letni japoński skoczek narciarski Noriaki Kasai wpisany został do Księgi Rekordów Guinnessa – wziął udział w 569 konkur-
sach indywidualnych, od czasu kiedy po raz pierwszy stanął na rozbiegu zawodów Pucharu Świata. Noriaki Kasai posiada także 
certyfikat Guinnessa – rekordzisty pod względem liczby startów w zimowych igrzyskach olimpijskich, w których wystąpił osiem 
razy. W bogatej kolekcji ma trzy krążki igrzysk olimpijskich oraz siedem mistrzostw świata.



66

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI KFSDW

SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1–2/2020   

Członkowie zwyczajni KFSdW

Federacja Sportowa „Energetyk”
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 91, lok. 512
tel. 22 629 40 76, (+48) 605 265 617
sekretariat@fsenergetyk.com 
www.fsenergetyk.com

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
01-220 Warszawa, ul. Krzyżanowskiego 46a
tel. 22 631 99 19, 22 631 99 20, 22 631 77 07
lzs@lzs.pl 
www.lzs.pl

Liga Obrony Kraju
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14
tel. 22 849 34 51, faks 22 849 35 95
sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl
http://lok.org.pl

Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters
87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Bema 23/29
tel. (+48) 606 197 969
biuro@pzlam.pl; ela-ry@o2.pl
www.pzlam.pl

Polskie Towarzystwo Ringo
01-494 Warszawa, ul. Wrocławska 16 m 39
tel. 22 638 87 15
info@ringo.org.pl
www.ringo.org.pl

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

Salezjańska Organizacja Sportowa RP
03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53
tel./faks 22 670 06 55, 22 518 61 00 w. 126
salosrp@salosrp.pl
www.salosrp.pl

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”
04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180
tel. (+48) 508 019 723
sekstant.zagle@gmail.com
www.sekstant.zagle.pl

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

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

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
01-829 Warszawa, al. Zjednoczenia 25, lok. 12a
tel. (+48) 604 971 444
zgtkkf@wp.pl  
http://zgtkkf.com.pl

Towarzystwo Kultury Fizycznej „Budowlani”
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7
tel. 22 846 49 42, (+48) 602 353 584

Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych
02-101 Warszawa, ul. Grójecka 99/16
tel. (+48) 600 727 357
cezary-dominczak@wp.pl
www.tmgu. pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6
tel. 22 826 08 74, 22 827 78 44, (+48) 500 414 547
tpd-zg@tpdzg.org.pl
https://zg.tpd.org.pl
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