Mimo smutnych prognoz
szczypta optymizmu
Rok 2021 zapisze się w światowej historii sportu jako kolejny rok niezrealizowanych
planów, odwołanych lub przesuniętych w czasie imprez, rok smutnych pożegnań…
Tematem pandemii rozpoczyna się niestety każdy artykuł publikowany w naszym biuletynie, czyli wyliczaniem, czego z jej powodu nie udało się 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.
Pod hasłem „Żaden lek nie zastąpi ruchu” udało się zorganizować kolejny 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 wymaganych zaleceń pandemicznych. Laureaci tegorocznego turnieju z dumą podkreślają zaangażowanie mieszkańców swoich miast i gmin,
co pomogło im zająć prestiżowe miejsca w swoich grupach (str. 8).
Podobnie przełożone na 2021 r. Igrzyska Olimpijskie w Tokio odbyły się w ścisłym
reżimie sanitarnym. Reprezentanci Polski zdobyli 14 medali, w tym cztery złote oraz po
pięć srebrnych i tyle samo brązowych. Polskę reprezentowało 211 zawodniczek i zawodników (str. 44). Mamy nadzieję, że następne igrzyska odbędą się w zdrowych czasach
i z lepszym rezultatem dla biało-czerwonych. Tymczasem nasi sportowcy z niepełnosprawnościami wywalczyli w Tokio 25 medali, w tym 7 złotych, co dało im 17. miejsce w klasyfikacji medalowej. Każdy zdobyty medal miał niemal podwójną wartość (str. 42).
W tym roku w obszarze sportu mamy kolejne zawirowania. Po działaniu przez niemal
rok w strukturach Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nastąpiły kolejne zmiany. Wracamy do Ministerstwa Sportu i Turystyki, podobnie do resortu sportu wraca
Departament Turystyki, powstaje kilka nowych departamentów…
Z kolei LZS w tym roku obchodzi jubileusz 75 lat działania (str. 12) i zaprasza na krótką
podróż w czasie. „Przez te 75 lat przeprowadziliśmy wiele akcji sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych – niektóre z tych imprez istnieją do dzisiaj, inne odeszły w zapomnienie”.
Podobnie do optymistycznych akcentów należą deklaracje naszych działaczy: „Daliśmy
radę”. I pamiętając o tym, na pewno uda się z uśmiechem wejść w kolejny rok sportu dla
wszystkich…
Elżbieta Jaworska
redaktor naczelny biuletynu
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podzielili się koordynatorzy imprez
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Zdjęcia na okładce: od góry
XXVII STMiG:
Pyrzyce, Kołobrzeg i Tymbark,
spływ kajakowy KFSdW
(Bug – Huczwa 2021)
– z archiwum organizatorów

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich od ponad dwudziestu lat organizuje ogólnopolski Sportowy Turniej Miast
i Gmin, przez ostatnich dwanaście lat
rozgrywany w rozszerzonej formule
– w ramach Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich. W tym roku, ze
względu na epidemię COVID-19, XIII
Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach którego rozegrano XXVII
Sportowy Turniej Miast i Gmin zrealizowano od 21 do 27 września.
Niezmiennie celem głównym imprezy
jest aktywizacja ruchowa jak największej
liczby naszych obywateli, szczególnie tych,
którzy nie uprawiają żadnego sportu, nie
ćwiczą regularnie, rzadko spacerują, czyli nie
prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.
„Żaden lek nie zastąpi ruchu” – to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
– Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Wśród
zakładanych celów turnieju wyliczyć także
można wzmożenie motywacji do wyjścia
z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin poprzez:
– promowanie aktywności ruchowej jako
najlepszej formy spędzania wolnego
czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej,
– uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych,
pochodzących ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych,
w każdym wieku i o różnym poziomie
sprawności fizycznej, w tym również
osób niepełnosprawnych,
–
rozbudzanie postaw prospołecznych
i obywatelskich (co przejawia się udzia-

łem w organizacji imprez dużej liczby
wolontariuszy),
–
wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek
oświatowo-wychowawczych działających w obszarze sportu powszechnego
i promowania zdrowego trybu życia.
Szczypta historii
Sportowy Turniej Miast i Gmin jest
polską wersją Światowego Dnia Sportu
– Challenge Day, organizowanego corocznie przez TAFISA (The Association For International Sport for All).
W imprezie międzynarodowej zgłoszone miasta losowane są w pięciu grupach,
w zależności od liczby mieszkańców, a rywalizacja odbywa się w parach. Jedynym
kryterium oceny jest procent liczby startujących do liczby mieszkańców danego
miasta. Challenge Day do tej pory rozgrywany jest na tych samych zasadach.
W latach 2009–2021 Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich organizowała przy
finansowym wsparciu resortu sportu Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich,
w ramach którego rozgrywane były kolejne
edycje Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
STMiG 2021
W roku bieżącym ze względu na epidemię COVID-19, a także wprowadzone
w związku z tym okresowe ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności
sportowej i organizacji imprez sportowych, Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich postanowiła zmienić tradycyjny termin rozgrywania turnieju na

termin jesienny, od 21 do 27 września
2021 r.
Zgodnie z regulaminem turnieju zarząd
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich
powołał Centralną Komisję Turniejową,
która nadzorowała przebieg turnieju, dokonała podsumowania i oceny ogólnopolskich
wyników oraz ustaliła zwycięzców w sześciu
grupach. Powołano również komisje wojewódzkie, stworzone na bazie członków zwyczajnych KFSdW lub innych stowarzyszeń,
z którymi podpisano porozumienia o współpracy w zakresie realizacji turnieju.
Centralna Komisja Turniejowa dokonała oceny i weryfikacji wszystkich otrzymanych sprawozdań według ujednoliconych
kryteriów wynikających z zapisów regulaminu turnieju oraz wyrywkowo skontrolowała spełnianie przez miasta i gminy wymagań regulaminowych w zakresie publikacji w Internecie kalendarzy planowanych wydarzeń, a po zakończeniu turnieju
– sprawozdań z przeprowadzonych imprez.
Działania te były wspomagane przez dedykowany system informatyczny, umożliwiający rejestrowanie spływających drogą elektroniczną zgłoszeń i sprawozdań,
automatyczną kontrolę poprawności ich
wypełnienia oraz sporządzenie generalnej
klasyfikacji uczestników turnieju zgodnie
z kryteriami zawartymi w regulaminie. Celem działań weryfikacyjnych i kontrolnych
było dokonanie jak najwłaściwszej oceny
wyników zmagań turniejowych zgodnie
z zasadami fair play we współzawodnictwie.
Imprezą turniejową zaliczaną do klasyfikacji generalnej było wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będące
formą aktywności ruchowej, które:
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– zostało zorganizowane specjalnie z okazji i w ramach XIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXVII
Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
– odbyło się w okresie od 21 do 27 września 2021 r.,
– zostało zorganizowane przez startujące
w turnieju miasto lub gminę na własnym terenie administracyjnym.
Osiągnięte efekty
W XXVII Sportowym Turnieju Miast
i Gmin 2021, rozegranym w ramach
XIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich, sklasyfikowano mniej miast
i gmin niż w edycjach nie obciążonych
COVID, a w imprezach turniejowych
wzięło udział mniej osób. Ważne jednak,
że w tak trudnych czasach turniej udało
się zorganizować, co jest najlepszym dowodem potrzeby jego kontynuacji. Turniej okazał się skutecznym bodźcem do
włączenia się mieszkańców miast i gmin

w sportową zabawę – dla własnego zdrowia i dobra lokalnej społeczności.
W imprezach organizowanych w ramach Tygodnia Sportu dla Wszystkich
– Sportowego Turnieju Miast i Gmin mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy, czyli przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy
działających tam firm, żołnierze, strażacy,
policjanci, harcerze itp. – osoby zarówno
pełnosprawne, jak i z niepełnosprawnościami. W klasyfikacji generalnej do liczby
startujących w turnieju zaliczane były jednak wyłącznie osoby biorące czynny, świadomy udział w imprezach turniejowych.
O punktach zdobytych przez dane miasto lub gminę decydowały trzy kryteria:
1. 
Stosunek łącznej liczby osób startujących 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 udokumentowanych odpowiednim formularzem testach Coopera, przeprowadzonych w ramach turnieju (w tym
kryterium brane były pod uwagę osoby, które ukończyły 13 rok życia).
Uhonorowaniem laureatów jest dofinansowanie pikników sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców zwycięskich miast i gmin (za zajęcie I miejsca
6 tys. zł, II miejsca – 5 tys. zł, III miejsca
– 4 tys. zł).
Programy poszczególnych imprez
były bardzo bogate. Począwszy od konkurencji stricte sportowych, w jakich dana
społeczność od lat się specjalizuje, po
nowatorskie, pomysłowe, niewymagające
profesjonalnego sprzętu konkursy sprawnościowe (indywidualne i grupowe) oraz
rozrywki umysłowe z gatunku „rozkosze
łamania głowy”. Zdjęcia prezentowane na
2. i 4. stronie okładki są tego najlepszym
przykładem.
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STMIG 2021
Liczba zgłoszonych gmin

122

Liczba sklasyfikowanych gmin

120

Liczba imprez
Liczba startujących uczestników

4759
228 186

Liczba uczestników testu
Coopera

6635

Liczba wolontariuszy

2755

Podziękowania
Centralna Komisja Turniejowa, zarząd
i pracownicy KFSdW wyrażają serdeczne
podziękowanie władzom samorządowym

i wszystkim mieszkańcom miast i gmin
uczestniczącym w turnieju. Szczególne
słowa uznania kierujemy pod adresem
bezpośrednich organizatorów imprez:
działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej,
pracowników samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli,
trenerów, prezesów klubów sportowych
oraz wolontariuszy. Bez ich zaangażowania i pracy osiągnięcie takich wyników
nie byłoby możliwe.
Mimo trudnych warunków, w jakich
przyszło im działać, przygotowali bogaty
program imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych w przedszkolach,
szkołach, w jednostkach wojskowych,
jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w drużynach harcerskich, w zakła-

LAUREACI XXVII SPORTOWEGO TURNIEJU
MIAST I GMIN
ROZEGRANEGO W RAMACH XIII ETS,
21–27 WRZEŚNIA 2021 R.

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

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
XXVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
21–27 WRZEŚNIA 2021 R.
ZESTAWIENIE LICZB SKLASYFIKOWANYCH MIAST I GMIN
Dolnośląskie

Wyniki rywalizacji oraz wszystkie informacje o STMiG znajdują się na stronie
www.federacja.com.pl.
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Grupa II (od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców)
1. Mirosławiec (woj. zachodniopomorskie)
2. Tymbark (woj. małopolskie)
3. Ornontowice (woj. śląskie)
Grupa III (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców)
1. Strawczyn (woj. świętokrzyskie)
2. Karlino (woj. zachodniopomorskie)
3. Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie)
Grupa IV (od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców)
1. Pyrzyce (woj. zachodniopomorskie)
2. Gorlice (woj. małopolskie)
3. Świnoujście (woj. zachodniopomorskie)

dach pracy i urzędach. 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 Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich), miejmy nadzieję – już w spokojnych warunkach.
n TEKST: REDAKCJA BIULETYNU
„SPORT DLA WSZYSTKICH”
n ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM
ORGANIZATORÓW IMPREZ

Zdjęcia z imprez organizowanych
w ramach XXVII STMiG prezentujemy
także na 2. i 4. stronie okładki.

TEST COOPERA
Próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza
Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 r., polegająca na
12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie test jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców.
Kenneth Cooper opracował zestaw ćwiczeń obejmujących bieg, chód,
pływanie i kolarstwo. 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.
Aby test był miarodajny należy, zadbać o kilka szczegółów:
‒ nawierzchnia, na której będziemy biegać powinna być równa i płaska,
najlepiej biegać po bieżni,
‒ pomiar odległości musi być precyzyjny, z dokładnością do 50 m,
‒ nie powinno się biegać w grupach większych niż 20‒30 osób,
‒ ważne jest odpowiednie obuwie i strój, który nie krępuje ruchów biegacza.
‒ przed biegiem koniecznie należy przeprowadzić rozgrzewkę, przygotowującą mięśnie do wysiłku.

Grupa V (od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców)
1. Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie)
2. Legnica (woj. dolnośląskie)
3. Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Grupa VI (powyżej 100 tys. mieszkańców)
1. Kielce (woj. świętokrzyskie)
2. Częstochowa (woj. śląskie)
3. Poznań (woj. wielkopolskie)

Wyniki poszczególnych grup na stronie internetowej KFSdW www.federacja.com.pl
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Turniej oczami laureatów
W tym roku ze zrozumiałych powodów
również nie odbyło się uroczyste podsumowanie XXVII STMiG zorganizowanego w ramach XIII ETSdW 21–27
września 2021 r. Poprosiliśmy więc zdobywców I miejsc w każdej grupie o krótkie przybliżenie, jak na ich terenie wyglądała realizacja STMiG. Swoimi uwagami
podzielili się koordynatorzy STMiG.
Grupa I
(do 5 tys. mieszkańców)
I miejsce – Dziwnów (woj. zachodniopomorskie
STMiG w Dziwnowie cieszy się dużym
zainteresowaniem. Do udziału mobilizujemy głównie młodzież naszych szkół
oraz przedszkolaków. Jednak w turnieju
chętnie uczestniczą dziwnowskie morsy,
kluby: LUKS „Bałtyk” i „Jantar”, Dziwnowska Liga Biegowa, studenci UTW,
jak również nieliczni już o tej porze roku
turyści.
Największym powodzeniem cieszy
się test Coopera, gry i zabawy dla przedszkolaków, turnieje piłki dla młodzieży,
marsze i biegi rekreacyjne, poranne morsowanie i zajęcia na siłowni oraz fitness
z instruktorami.
Grupa II
(od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców)
I miejsce – Mirosławiec (woj. zachodniopomorskie)
Od lat angażujemy mieszkańców Mirosławca w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu i XXVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2021. Mieszkańcy
wiedzą, że nie trzeba wielkich funduszy
i środków na „imprezy sportowe”. Tutaj
liczy się każda aktywność fizyczna, którą nam zgłaszają, a przez to są aktywnym spoiwem tygodnia sportu. Podczas
każdej edycji bardzo licznie włączają się
nasze stowarzyszenia, które w tym czasie
wzmacniają swoją aktywność, ale także
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nasze jednostki, które raz w roku, właśnie
w ramach ETS wszystkie swoje działania
ukierunkowują na aktywność fizyczną.
Jakie dyscypliny sportu proponowano mieszkańcom w ramach turnieju
2021?
Nie ma jednej dyscypliny przodującej. Oczywiście zawsze się powtarzają
i sprawdzają rajdy rowerowe, wycieczki
do lasu, rozgrywki w piłkę nożną. Tak naprawdę gmina jest organizatorem niewielu imprez, w tym czasie to mieszkańcy,
jednostki i NGO tworzą ETS.
Największym zainteresowaniem cieszą się rajdy rowerowe, piłka nożna, nordic walking, ćwiczenia fitness.
Grupa III
(od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców)
I miejsce – Strawczyn (woj. świętokrzyskie)
Zainteresowanie tegorocznym turniejem
miast i gmin było bardzo duże, rodziny
chętnie przychodziły na zajęcia i z radością z nich korzystały. W ramach turnieju 2021 mieszkańcom zaproponowano
takie dyscypliny sportu, jak: pływanie,
lekkoatletyka, piłka nożna, koszykówka,
fitness, taniec, siłownia.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na basenie. Instruktorzy
przygotowali szereg ciekawych tematów,
które przyciągały małych i dużych sportowców, w tym lekkoatletyka i chociażby
test Coopera,
Grupa IV
(od 15 tys. do 40 tys. mieszkańców)
I miejsce – Pyrzyce (woj. zachodniopomorskie)
W tegorocznym XXVII Turnieju Miast
i Gmin udział wzięły przedszkola, szkoły,
jednostki samorządowe, organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe, osoby prywatne oraz nieformalne grupy sportowe

z miasta, jak również z terenów wiejskich
Gminy Pyrzyce.
Zakres sportowych dyscyplin i wydarzeń był szeroki, przede wszystkim były
to gry zespołowe – piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna i koszykowa. Były zajęcia
z lekkiej atletyki, sumo, zapasów, karate,
badmintona, tenisa ziemnego i stołowego. W zajęciach tych prym wiodła piłka
nożna i siatkowa.
Zaproponowane forma rekreacji ruchowej – zumba, fitness, aerobik, joga czy
gimnastyka z elementami tańca cieszyły
się pozytywnym odzewem mieszkańców.
Zajęcia ruchowe dla najmłodszych i najstarszych uczestników turnieju również
były wspaniałą metodą zadbania o kondycję i zdrowie.
Grupa V
(od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców)

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Całość organizacyjno-koordynacyjną prowadził Wydział Edukacji, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg.
– Niezmiennie głównym celem imprezy
była aktywizacja ruchowa jak największej
liczby mieszkańców Kołobrzegu, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie
ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. Patrząc na frekwencję i zaangażowanie osób wspierających nas w tym wydarzeniu, można śmiało
powiedzieć, że Kołobrzeg nie zwalnia
tempa i chce być w gronie liderów sportu
w Polsce – podkreśla Urszula Czachorowska, koordynator turnieju. – Plany na przyszłość? Jeżeli sytuacja pandemiczna na to
pozwoli, oczywiście będziemy brać udział
w turnieju i mamy nadzieję, że z roku na
rok uczestników będzie coraz więcej.
Miasto Kołobrzeg, dzięki środkom,
które pozyskało w ramach nagrody od
Krajowej Federacji Sportu, zorganizowało otwarty piknik sportowo-rekreacyjny

pod nazwą: „Żaden lek nie zastąpi ruchu”.
Impreza odbyła się 14 listopada br. na hali
Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kołobrzegu.
Grupa VI
(powyżej 100 tys. mieszkańców)
I miejsce – Kielce (woj. świętokrzyskie)
Głównym celem turnieju była aktywizacja
ruchowa jak największej liczby osób, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie
ćwiczą codziennie. W akcję zaangażowane
był przedszkola, szkoły, świetlice, organizacje pozarządowe, domy kultury, kluby osiedlowe, kluby sportowe oraz inne instytucje
z terenu naszego miasta. Dzięki temu liczba
uczestników, a także liczba zorganizowanych imprez były naprawdę imponujące.
W czasie 6 dni turnieju, na terenie miasta
Kielce przeprowadzono 188 różnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, w których
wzięło udział 8151 osób.
Mieszkańcom zaproponowaliśmy następujące formy aktywności ruchowej:

zabawy ruchowe i zawody sportowe na
świeżym powietrzu, gry i zabawy, rajdy
piesze, biegi sztafetowe drużyn mieszanych, turnieje tenisa stołowego, zajęcia
z badmintona, turnieje gier i zabaw, turnieje piłki nożnej oraz piłki ręcznej, marszobiegi terenowe, wycieczki krajoznawcze, zawody lekkoatletyczne, konkursy
strzelectwa sportowego, szachy, festyny,
konkurs pchnięcia kulą, rajdy rowerowe,
turnieje gier – Dwa Ognie, V Bieg Erasmusa+ 2021 – bijemy rekord Polski.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ruchowe i zawody sportowe na świeżym powietrzu, turnieje gier
i zabaw oraz turnieje piłki nożnej i ręcznej, w których z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy
naszego miasta. Wśród nieco starszych
dominowała inna forma aktywności,
tj. rajdy piesze i wycieczki krajoznawcze.
Zdjęcia nadesłane
przez organizatorów imprez STMiG 2021
prezentujemy na 2. i 4. stronach okładki.

I miejsce – Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie)
7 dni, ponad 200 wydarzeń sportowych,
7802 osób biorących udział w imprezach
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,
zorganizowanych w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich oraz Sportowego Turnieju Miast i Gmin w 2021 r.
To imponujący wynik, który już drugi raz
z rzędu pozwolił miastu Kołobrzeg stanąć
na najwyższym stopniu podium w kategorii miast od 40 do 100 tys. mieszkańców.
Jakie konkurencje w ramach STMiG
były najbardziej popularne? Dominowały imprezy biegowe, festyny, turnieje piłki
nożnej, marsze nordic walking, gry miejskie czy treningi sportów walki. Ciekawą
propozycją spędzenia aktywnie czasu wolnego były wyścigi smoczych łodzi, które
co roku odbywają się na rzece Parsęta
w Kołobrzegu. Ważne, że w organizację
wielu cennych inicjatyw sportowych włączają się prawie wszystkie kołobrzeskie
kluby, szkoły, przedszkola, wolontariusze,
działacze sportowi oraz pracownicy Miej-
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Kubaczykiem, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy

w dzielnicy Ochota, rozmawia Elżbieta Jaworska

Idziemy w kierunku sportu
Jaką ofertę dla mieszkańców dzielnicy
ma OSiR Ochota?
– W ofercie programowej OSiR Ochota
każdy znajdzie coś dla siebie. Organizujemy imprezy sportowo-rekreacyjne.
Prowadzimy zajęcia w grupach zorganizowanych. W ofercie pływalni są zajęcia
nauki i doskonalenia pływania dla szkół
i klientów komercyjnych oraz aqua aerobic. W obiekcie hali sportowej proponujemy m.in. zajęcia taneczne oraz ściankę wspinaczkową. Duża cześć zajęć jest
prowadzona bezpłatnie.
Bazę Ośrodka Sportu i rekreacji m. st.
Warszawy w Dzielnicy Ochota stanowią:
n Hala Sportowa z wielofunkcyjnym boiskiem zewnętrznym, wyposażona
w małą salę gimnastyczną, kompleks
saun fińskich oraz kort do squasha.
Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 7.00–24.00. Z hali sportowej przy
ul. Nowowiejskiej 37b korzystają głównie szkoły, kluby sportowe oraz grupy
zorganizowane.
n Kryta pływalnia z niecką do pływania
o długości 25 m oraz rozbudowaną
częścią rekreacyjną o nieregularnym
kształcie, wyposażoną w urządzenia
do hydromasażu, kaskady, leżanki,
sztuczną rzekę i brodzik (8x4 m), jacuzzi oraz zjeżdżalnię z niezależnym
lądowiskiem. W obiekcie pływalni
znajduje się saunarium wyposażone
w 2 sauny suche oraz łaźnię parową.
Kryta pływalnia i sauny są czynne od
pon. do pt. (6.00–22.00) oraz w sob.
i niedz. (8.00–22.00). Integralną częścią kompleksu przy ul. Rokosowskiej
10 jest zadaszone sztuczne lodowisko,
które funkcjonuje sezonowo od grudnia do marca (pon. – pt. 8.00–21.00,
sob. i niedz. 10.00–21.00). Od kwietnia
do listopada obiekt jest wykorzystywany jako zadaszone boisko zewnętrzne,
umożliwiające grę w piłkę ręczną, koszykówkę, mini piłkę nożną oraz tenis
ziemny. Boisko funkcjonuje codziennie
(8.00–20.00).
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Do obiektów OSiR Ochota należy również
kompleks odkrytej pływalni w malowniczym Parku Szczęśliwickim. Na obiekcie
znajduje się niecka sportowa o długości
25 m, niecka rekreacyjna o nieregularnym kształcie, wyposażona w urządzenia
do hydromasażu oraz zjeżdżalnię z prowizorycznym lądowiskiem w obrębie niecki.
Całości dopełnia niezależny brodzik dla
dzieci. Do tego bufet – kawiarnia oraz
wypożyczalnia leżaków. Położona wśród
zieleni parkowej oraz jeziorka Szczęśliwickiego odkryta pływalnia jest miejscem
wypoczynku dla spragnionych słońca
i czystej wody mieszkańców Warszawy.
Obiekt funkcjonuje sezonowo od 1.06
do 31.08, codziennie (9.00–19.00).
Jakie inicjatywy są podejmowane na
rzecz lokalnej społeczności?
– Kluczowym przedsięwzięciem na rzecz
lokalnej społeczności i odbiorców naszych usług były modernizacje, którym
w ostatnich latach poddawaliśmy nasze
obiekty. Ochocki OSiR funkcjonuje od
1999 r (hala sportowa), a kryta pływalnia od maja 2002 r. Obiekty położone
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum
Warszawy od początku cieszyły się dużym obłożeniem. To z kolei powodowało, że były mocno eksploatowane. Mimo
prowadzonych na bieżąco napraw
i remontów, z czasem obiekty wymagały
coraz większych nakładów finansowych.
Było to również konieczne ze względu na
powstające wokół i budowane w nowych standardach obiekty sportowe.
W ostatnich latach dzięki staraniom
władz Dzielnicy Ochota oraz dzięki zrozumieniu i przychylności ze strony Urzędu
m. st. Warszawy udało nam się pozyskać
środki inwestycyjne, które umożliwiły
przeprowadzenie modernizacji na naszych obiektach. W roku 2017 częściowej
modernizacji poddano halę sportową
przy ul. Nowowiejskiej 37 b. Wymieniono
poszycie dachowe, docieplono dach,
zamontowano nowy system wentylacji

hali głównej z rekuperacją ciepła. Zamontowano również niezależne układy
wentylacji dla sali gimnastycznej oraz
szatni, przebieralni i natryskowni. Oświetlenie obiektu zostało wymienione na
energooszczędne. Położono nową nawierzchnię hali głównej.
Kompleks przy ul. Rokosowskiej 10 był
modernizowany w latach 2019–2020.

Jacek Kubaczyk – dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Ochota.

Jacek Kubaczyk
Absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nauczyciel, trener
pływania klasy II, ukończone Podyplomowe Studia Zarządzania Instytucjami Sportowymi, ukończona
specjalizacja zawodowa na stopień
Menedżera Sportu, Instruktor Ratownictwa WOPR Nr 874 (od roku 2000
wyszkolonych około 1000 ratowników). Pasjonat narciarstwa alpejskiego, żeglarstwa, sportów motorowodnych. Prywatnie: żonaty, ojciec
dwójki nastoletnich dzieci.

W pierwszym etapie modernizacji poddano dach pływalni, który został docieplony i zyskał nowe pokrycie wierzchnie.
Zainstalowano nową instalację odgromową. Więźba dachowa wewnątrz hali
basenowej została zaimpregnowana.
Kompleksowej modernizacji poddano
saunarium. Po rozbudowie na powierzchni ponad 100 m zlokalizowano 8-osobową saunę suchą, 8-osobową łaźnię parową, 6-osobową saunę aromafresh oraz
podgrzewane leżanki. Łaźnia parowa
i leżanki zostały pokryte mozaiką. Modernizacją objęto również boisko-lodowisko.
Bandy lodowiska wymieniono na nowe,
w układzie chłodniczym zamontowano
pętlę Tichelmanna. Przebudowie poddano zadaszenie obiektu, a oświetlenie
wymieniono na energooszczędne. Boisko
wyposażono w nową nawierzchnię.
W II etapie modernizacji poddano strefę
mokrą krytej pływalni. Zerwano całą ceramikę ścienną i podłogową, wykonano
nowe odwodnienie liniowe, hydroizolację, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, zamontowano inteligentną
armaturę łazienkową, wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie obiektu na energooszczędne. W odpowiedzi
na postulaty klientów w obiekcie została
wyznaczona niezależna „strefa rodzinna”. W całej strefie mokrej wymieniono
ceramikę ścienną i podłogową. Na pływalni i w saunarium zamontowano nowe
szafki sterowane elektronicznie za pomocą chipów.
Tak przygotowane obiekty dają zupełnie nowe możliwości do pozyskiwania
nowych klientów oraz podejmowania
nowych inicjatyw na rzecz społeczności
lokalnej. Dzielnica Ochota należy w skali m. st. Warszawy do obszarów o dość
wysokim współczynniku wiekowym. Stąd
też w naszej ofercie łatwo doszukać się
pozycji dedykowanych osobom w wieku
55+. Od kilkunastu lat seniorzy korzystają z bezpłatnych zajęć organizowanych
w ramach programu „Senior starszy,
sprawniejszy”. Zajęcia prowadzone pod
nadzorem wykwalifikowanych instruktorów prowadzone są zarówno na pływalni, jak i na sali gimnastycznej. W każdej
edycji programu udział bierze około 200
osób, co w normalnych warunkach daje
ponad 10 000 osobowejść rocznie. Dla

tej grupy odbiorców organizujemy również cykliczne turnieje brydża i szachów.
W okresie wiosna – jesień proponujemy
również gimnastykę na świeżym powietrzu. W ofercie dla kobiet mamy nieodpłatne zajęcia aqua zumby. Rodzicom
z dziećmi oferujemy nieodpłatne zajęcia
aqua family. Niezależnie od prowadzonych zajęć organizujemy wiele imprez, pikników czy zawodów. Udział we wszystkich
naszych wydarzeniach jest bezpłatny.
Jakie dyscypliny sportu cieszą się największą popularnością wśród mieszkańców Ochoty?
– Na naszych obiektach obserwujemy dużą aktywność sportowo-rekreacyjną. Mieszkańcy wykazują duże
zainteresowanie pływaniem zarówno
rekreacyjnym, jak i sportowym. Z krytej
pływalni OSiR systematycznie korzystają zawodnicy MKS Ochota. To ochocki
klub pływacki, regularnie biorący udział
w zawodach rangi mistrzostw Polski
w poszczególnych rocznikach. Na obiekcie gościmy również grupy Mastersów
i Triatlonistów. Dużo osób korzysta z zajęć
nauki i doskonalenia pływania. Zainteresowaniem cieszy się amatorska halowa
piłka nożna. Również piłka nie amatorska jest obecna na terenie dzielnicy, ale
zajmują się tym kluby sportowe.
W ostatnim czasie obserwujemy ogromne zainteresowanie uruchomionymi
w tym roku zajęciami z tenisa stołowego. W połączeniu z organizowanymi
przez OSiR turniejami tenisa tworzą one
kompleksową ofertę dla miłośników tej
dyscypliny sportu. Co istotne – idziemy
w kierunku sportu dla wszystkich. W okresie wakacyjnym w „szwach pęka” odkryta pływalnia w Parku Szczęśliwickim.
Przed nami sezon zimowy, podobnie
więc jak w latach ubiegłych dużym zainteresowaniem będzie się cieszyć lodowisko. W tym roku w naszej ofercie znajdą
się zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na
łyżwach, na które serdecznie zapraszam.
Jak układa się współpraca z Krajową
Federacją Sportu dla Wszystkich, klubami oraz organizacjami sportowymi działającymi na terenie dzielnicy?
– Współpracę z KFSdW bez wątpienia
należy ocenić pozytywnie. To dla nas

wielki zaszczyt i za każdym razem okazja
do wymiany poglądów oraz korzystania
z najnowszych programów, projektów
itp. Płynnie układa się również współpraca ze wspomnianym MKS Ochota. Jesteśmy „razem” już kilka lat.
Wspólnie z organizacjami sportowymi,
stowarzyszeniami i fundacjami z terenu
dzielnicy Ochota oraz m. st. Warszawy
organizujemy corocznie szereg imprez
sportowo-rekreacyjnych. Nie sposób
oczywiście wymienić wszystkich, ale
warto zwrócić uwagę na Turnieje Domów Dziecka im. K. Deyny w piłce
nożnej, Ochockie Dni Sportu Osób
z Niepełnosprawnościami czy Turnieje
Domów Dziecka w koszykówce, orgawwnizowane wspólnie z fundacją EVA
oraz turnieje koszykówki ulicznej 3x3
organizowane ze stowarzyszeniem
Aktywny Kasprzak.
A plany na przyszłość?
– W ostatnich latach skupieni byliśmy na
zadaniach inwestycyjnych związanych
z modernizacją naszej bazy sportowej.
W zasadzie „zawsze coś się działo”. Warto było poświęcić się tym działaniom,
bo ich efekt jest widoczny i doceniany
przez naszych klientów. Mając tak przygotowaną bazę, zaczęliśmy rozbudowywać ofertę dla mieszkańców. W bieżącej ofercie ośrodka znajduje się szeroka
gama biletów promocyjnych. Dają one
możliwość korzystania z naszych obiektów po promocyjnych cenach rodzinom
z dziećmi, posiadaczom Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.
W tym roku w naszej ofercie pojawiły
się wspomniane już zajęcia aqua zumby, aqua family oraz tenisa stołowego.
Po raz kolejny zaznaczę – zajęcia nieodpłatne. W sezonie zimowym pojawią
się wspomniane zajęcia obejmujące
naukę i doskonalenia jazdy na łyżwach.
W przyszłości planujemy uruchamiać
nowe programy – najchętniej w obszarach, które do tej pory nie zostały zagospodarowane. W celu precyzyjnego
zdiagnozowania potrzeb mieszkańców
przeprowadzimy stosowne ankiety i sondaże. Rozszerzanie oferty ośrodka wiąże
się oczywiście z zabezpieczeniem środków finansowych. Dlatego będziemy
skutecznie o te środki zabiegać.
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Z tradycją
w przyszłość

75-lecie Ludowych Zespołów Sportowych

To dla nas rok wyjątkowy – w 2021 r. obchodzimy 75-lecie swojego istnienia. Od
tylu lat namawiamy mieszkańców wsi
i małych miast do aktywności fizycznej.
Organizujemy corocznie setki tysięcy zawodów oraz imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży, gdyż „czym skorupka za młodu...”. Zajmujemy się także sportem wyczynowym – szkolimy w naszych klubach
młodych, zdolnych sportowców. Nie obca
nam też działalność turystyczna.
Obecnie Krajowe Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe skupia nieco ponad
200 tysięcy członków, skupionych w 6300
ogniwach, w tym prawie 5000 to kluby
sportowe. Przez te 75 lat przeprowadziliśmy wiele akcji sportowych, rekreacyjnych i turystycznych – niektóre z tych
imprez istnieją do dzisiaj, inne odeszły
w zapomnienie. Zapraszam na krótką
podróż w czasie.
Zarys historii
Za narodziny Ludowych Zespołów Sportowych uznaje się rok 1946. Wtedy to,
10 marca, na II Zjeździe Związku Samopomocy Chłopskiej podjęto uchwałę
o konieczności upowszechniania na wsi
wychowania fizycznego. Postanowiono
na terenie całego kraju przeprowadzić
akcję programowo-organizacyjną, której
celem było zakładanie ludowych zespołów sportowych. W kartotekach Związku
Samopomoc Chłopska pod numerem
„1” zarejestrowany został LZS Czarnowąsy, woj. opolskie, który przyjął nazwę
„Swornica” – od płynącej obok ówczesnego boiska rzeki. Później datę tę uznano
jako oficjalną datę powstania Ludowych
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Zespołów Sportowych. W roku 1952 powstało Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, które od kilkunastu lat nosi nazwę
Krajowe Zrzeszenie LZS.
Na polskiej wsi powstała organizacja
sportowa, w działalność której przez lata
zaangażowało się setki tysięcy ludzi. Jak
podkreślają badacze kultury fizycznej,
choć z jednej strony pierwsze LZS-y były
narzędziem propagandy i często powstawały na polecenie władz, to z drugiej
wykonywały ogromną pracę społeczną
i wychowawczą. Nikogo też nie trzeba
chyba przekonywać, że historia sportu
wyczynowego w LZS jest nierozerwalnie
związana z historią polskiego sportu.
Gdy powstało Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe, zaczęto organizować
wiele akcji i imprez masowych, które
nie zawsze kończyły się finałem ogólnopolskim, ale mobilizowały członków do
działania. W artykule prezentujemy kilka
przykładów, które pokazują, jak wspaniałe pomysły rodziły się w LZS-ach i jak
wielką rolę odgrywała wtedy prasa związana z rolnictwem i wsią.
Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Młodzieży Szkół Rolniczych,
Leśnych i Spółdzielczych
Igrzyska organizowane były od roku
1965 roku do 2007 r. w cyklu dwuletnim. Uczestniczyło w nich od 1300 do
1600 młodych sportowców. Rywalizowali
w takich sportach, jak: lekkoatletyka,
zapasy, tenis stołowy, podnoszenie ciężarów, łucznictwo i gry zespołowe. Do finału ogólnopolskiego prowadziły eliminacje wojewódzkie. W latach 70. i 80. XX w.

w kołach LZS zrzeszona była ponad połowa wszystkich uczniów.
Konkurs siłacza wiejskiego

zorganizowano w roku 1958,
wystartowało w nim 4,5 tysiąca drużyn. W 1964 roku było
tych drużyn już 40 tysięcy,
a liczba uczestników przekroczyła 200 tys. Startowały
drużyny LZS, ZMW, reprezentacje szkół, PGR-ów, spółdzielni produkcyjnych, kółek
rolniczych, GS. Ostatnią edycję tego turnieju rozegrano
w roku 1971.
Klub Nadziei
Olimpijskich

Wspólna akcja „Wiadomości Sportowych” i redakcji sportowcy PR i TV oraz
Rady Głównej Zrzeszenia
LZS została zapoczątkowana w roku 1969. Jej celem
Rok 1967. Mecz LZS Huragan Żagań – LZS Mewa Pułtusk
było wyłonienie grupy utarozgrywany podczas turnieju szachowego
o „Złotą Wieżę” na zamku w Malborku
lentowanej młodzieży dysponującej
odpowiednimi
manie. Inicjatywa adresowana była
warunkami fizycznymi do
uprawiania konkurencji rzutowych, by w zasadzie do osób starszych. Za pomow przyszłości mogli ubiegać się o ko- cą prostych ćwiczeń należało przeproMasowy turniej siatkówki
wadzić samokontrolę osobistej sprawszulki reprezentantów kraju.
o puchar „Dziennika Ludowego”
ności fizycznej, poprawić wytrzymałość
Karta sprawności fizycznej
Tuż po wojnie najpopularniejszym spori zwinność.
Celem tej karty było nie tyle podnoszetem na wsi obok piłki nożnej była piłka
nie sprawności fizycznej, co jej utrzy- Czwórbój LA
siatkowa. Pierwsze zawody o ten puchar
Zapoczątkowany w roku 1956 czwórbój
obejmował następujące konkurencje:
Obok piłki nożnej siatkówka była kiedyś najpopularniejszym sportem na wsi
bieg na 60 m, skoki w dal i wzwyż, rzut
gumową piłką palantową. Były to jedyne
w tamtych czasach tego rodzaju zawody
w kraju, np. w 1962 r. startowało w nich
850 tysięcy uczniów szkół podstawowych
z Polski oraz krajów ościennych.
Na przełomie lat 1955/56 zrodziła się
myśl organizowania konkursów w podnoszeniu odważnika. Opracowany
wkrótce regulamin zakładał podział startujących na trzy kategorie – lekką, średnią i ciężką. Ciężar odważnika określono
na 17,5 kg dla juniorów i 20 kg dla seniorów. W pierwszym oficjalnym konkursie
startowało 15 tysięcy wiejskich siłaczy.
Dzisiaj bez tej konkurencji nie może się
odbyć żaden festyn na wsi.

Boisko w każdej wsi
W roku 1962 redakcja „Gromada – Rolnik Polski” wspólnie z RG Z LZS rozpisała konkurs pod hasłem „Boisko w każdej wsi”. Dzięki tej akcji powstało tysiące
boisk, a ostatniego laureata nagrodzono
w roku 1995. Czyny społeczne przy tej
akcji 5–7-krotnie przewyższały wartość
dotacji, jakie otrzymywało LZS. Niestety

Kiedyś rowery, motorowery i motocykle królowały
na wiejskich drogach. Służyły też do akrobatyki sportowej.
Na zdjęciu zawodnicy LZS Prudnik (lata 70. XX w.)

część oddanych wtedy do użytku boisk
z góry skazana była na krótkotrwałe istnienie, gdyż budowane były systemem
gospodarczym, bez dokumentacji technicznej i miały nieuregulowany stosunek
własności. Wiele jednak przetrwało nawet 20–30 lat.
Złoty Kask, Rowerem wszędzie,
Pokochajmy motorower
Kto dziś pamięta, że w Polsce produkowano motocykle WSK, WFM, Junaki,
Gazele, skutery Osy? Motocykle, rowery
i motorowery były w minionych latach
podstawowymi środkami lokomocji
na wsi. Wykorzystując ich popularność,
już na początku lat 60. XX w. zaczęto
organizować sportowo-turystyczne imprezy. Od 1969 r. motocyklowy „Złoty
Kask” stał się imprezą ogólnopolską,
w 1974 r. ruszył sprawnościowo-krajoznawczy projekt „Rowerem wszędzie”,
a w 1979 r. „Pokochajmy motorower”.
Wszystkie zakończyły swój żywot na
początku lat 90. XX w. Królem wiejskich
szos został... „maluch”.
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Ogólnopolskie Igrzyska
Sportowo-Rekreacyjne
LZS
Różnego rodzaju spartakiady
i igrzyska mają w LZS długą
tradycję. Ogólnopolskie zaczęto organizować na początku lat
50. XX w. Te „nowoczesne” sięgają roku 1997. Obecne Igrzyska są spotkaniem najlepszych
sportowców zrzeszenia w wiodących sportach, z tymi którzy sport traktują rekreacyjnie,
ale niezwykle poważnie. Walka
wśród amatorów w przeciąganiu
liny, wyciskaniu sztangielka, czy
w siatkówce plażowej wzbudza
może nawet więcej emocji niż
u „wyczynowców”. Tym bardziej, że o udział w ﬁnale amatorzy muszą walczyć podczas
igrzysk wojewódzkich.

Ze względu na panującą epidemię COVID-19 i związane z tym obostrzenia rok
2021, podobnie jak poprzedni, nie był
łatwy dla naszej organizacji. Staraliśmy

„Piłkarska Kadra Czeka”
W 1984 r. z inicjatywy Adama Gocela
z Redakcji Rolnej i Sportowej TVP rozpoczęła się emisja kultowego już dziś
programu „Piłkarska Kadra Czeka”,
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szych i najbardziej wszechstronnych
ćwiczeń fizycznych, ma same zalety,
a mianowicie pływając hartujemy i uodporniamy organizm na przeziębienia,

Sport
dla wszystkich
w TKKF

To trening? Skądże... Wyścig kolarski elzetesowskich amatorów

Działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w 2021 r.

Ogólnopolski Masowy
Turniej Szachowy
o „Złotą Wieżę”
To jeden z najstarszych drużynowych turniejów szachowych
w Polsce i w Europie. Na początku organizowano „Złotą
Wieżę” tylko do szczebla powiatowego. W pierwszym turnieju, który odbył się na przełomie lat 1958/59 wystartowało
6793 drużyn, a uczestników
było 20 379. Prawdziwy rozkwit
„Złotej Wieży” rozpoczął się
od roku 1966, kiedy to wprowadzono finał centralny. Dziś
turniej nadal cieszy się dużym
zainteresowaniem. W tym roku drużyny
rywalizowały o Puchar Przechodni arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy, który był
też ambasadorem turnieju.

4. Nordic walking, pływanie i taniec
formą terapii i aktywności fizycznej dla
seniorów. Nordic walking sportem dla
seniora. Nie wymaga zbyt dużego obcią-

O swoje „stanowisko pracy” trzeba zadbać

któremu towarzyszyły rozgrywki piłkarskie chłopców do lat 15. W ich organizowaniu pomagało m.in. Zrzeszenie
LZS, które od 1988 r. stało się głównym organizatorem tego turnieju i choć
program TV już dawno nie istnieje, to
turniej tak. Od roku 2001 rozgrywany
jest także turniej „PKCz” dziewcząt
do lat 15, a od 2011 r. „Mała Piłkarska
Kadra Czeka” dla dziewcząt i chłopców
do lat 13.

***
Tych, którzy chcą dowiedzieć się
więcej, zapraszam na naszą stronę internetową lzs.pl. Szczególnie polecam nasz
historyczny cykl „Wasza historia – naszą
historią”, w którym pokazujemy historię
i działalność małych i dużych LZS-owskich klubów i zapomnianych dziś sportowców.
n IWONA DERLATKA
n FOTOGRAFIE: ARCHIWUM LZS

się jednak w pełni realizować nasze cele
statutowe, czyli przede wszystkim upowszechnianie sportu dla wszystkich. Cele
te realizowaliśmy poprzez organizowanie
na terenie całego kraju zawodów, imprez
sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i krajoznawczych, zlotów, festynów,
turniejów, lig, spartakiad, konkursów, rajdów, spływów i innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
W ramach zadań zleconych resortu
sportu zrealizowaliśmy:
1. W zakresie upowszechniania sportów zimowych „Sportowe zajęcia zimowe dla dzieci i młodzieży” w województwach: łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim
2. Sportowe zajęcia z elementami
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
„Sport leczy i zapobiega wadom postawy”: Siedlęcin, Wałbrzych, Warszawa,
Katowice, Cedzyna, Daleszyce, Kielce,
Poznań
3. Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna „Miesiąc dla Zdrowia” w województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Łącznie wzięło udział ok. 28 tys.
osób

żania organizmu. Aktywność fizyczna,
szczególnie na świeżym powietrzu poprawia krążenie, działanie układu oddechowego, kondycję fizyczną i ogólne zdrowie.
Nie inaczej jest z tym sportem dla seniora. Inaczej niż przy zwykłym marszu,
w nordic walking zaangażowane są także
mięśnie górnej części ciała.
Nauka pływania „Aktywny Senior”.
Pływanie zaliczane jest do najzdrow-

wzmacniamy mięśnie i stawy, doskonalimy
układ krążenia i oddychania, kształtujemy
prawidłową postawę. Aktywność ruchowa
w wodzie ma duże znaczenie 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: Wałbrzych, Toruń, Biała Podlaska, Chełm, Warszawa, Będzin, Poznań.
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5. Mazowiecka Sportowa Senioriada
2021
Aktywnie – Zdrowo – Sportowo. Uczestnikami pikników sportowych w Soczewce i Mrozach byli mieszkańcy województwa mazowieckiego, kobiety i mężczyźni 55+. W imprezach brały udział
zarówno osoby indywidualne, jak również grupy zorganizowane, które dojeżdżały z ościennych powiatów autokarami. W każdej uczestniczyło ponad 600
osób. Przeciętna wieku wyniosła ponad
60 lat.

Z ŻYCIA FEDERACJI
i sprawności fizycznej poprzez gimnastykę w wodzie. Inna oferta, którą szczególnie lubią seniorzy, to nordic walking
– bardzo popularna i atrakcyjna forma
rekreacji ruchowej w terenie.

Podejmujemy walkę z coraz częściej
występującymi tzw. chorobami cywilizacyjnymi, jak nerwica, nadciśnienie tętnicze,
schorzenia narządów ruchu i inne spowodowane przez niezdrowy, głównie siedzący

6. 1–3 października 2021 r. TKKF
było organizatorem imprezy ,,Światowy
Dzień Marszu TAFISA 2021”. Imprezy
zostały zorganizowane w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim,
lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim, wielkopolskim. Marsze odbyły się po wyznaczonych trasach
i każdy zakończył się festynem sportowo-rekreacyjnym. W marszach tych uczestniczyły całe rodziny: dzieci, młodzież,
osoby dorosłe, w tym seniorzy.
W okresie wakacji, korzystając ze
środków fundacji LOTTO, zorganizowano obozy sportowe dla dzieci i młodzieży.
Ośrodki Terapii Ruchowej
Od wielu lat TKKF prowadzi Ośrodki
Terapii Ruchowej dla osób III wieku, oferując 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 oferujemy różne formy ćwiczeń, przekazujemy wiedzę jak te
formy stosować zgodnie z potrzebami,
upodobaniami i możliwościami. Organizujemy różnego rodzaju zajęcia usprawniające w sali gimnastycznej, czyli zajęcia
fitness w nieco lżejszej formie, uwzględniając możliwości i predyspozycje osób
starszych.
Zainteresowaniem cieszą się zajęcia
usprawniające prowadzone na basenach
– aqua fitness, czyli poprawa kondycji
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Rok 2021 w Małopolskim TKKF
Rok 2021 był ponownie bardzo trudny
dla Małopolskiego TKKF. Wprowadzony
lockdown w grudniu 2020 r. spowodował
zamrożenie działalności ognisk i klubów
oraz zarządu wojewódzkiego do końca
maja 2021 r. Większość ognisk i klubów
od czerwca nie podjęła się organizowania
imprez sportowo-rekreacyjnych. Zarząd
wojewódzki podjął decyzję o przesunięciu kalendarza imprez na okres od połowy
czerwca do połowy grudnia 2021 r.
Działając zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym czasie,
udało nam się zorganizować następujące
imprezy:
1. X
 III Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Siatkówce Kobiet i Mężczyzn
o „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”
2. G
 rand Prix w siatkówce plażowej i eliminacje krakowskie do wojewódzkiego
finału

3. X
 VIII Mistrzostwa Małopolskiego
TKKF w Siatkówce Plażowej – finał
wojewódzki
4. D
 zielnicowy Volleyball w siatkówce
5. Familiada – „Żyj zdrowo i wesoło”
– jak co roku, dla dzieci i młodzieży
6. G
 rand Prix (2 turnieje) w tenisie stołowym
7. X
 IX Mistrzostwa Małopolskiego
TKKF w tenisie stołowym
8. X
 IX Ogólnopolskie Mistrzostwa
Małopolskiego TKKF w Wyciskaniu
Leżąc Klasycznym i VII Mistrzostwa
w Trójboju Siłowym Klasycznym
w Zielonkach
9. V
 I Mistrzostwa Krakowa Seniorów
65+ o „Puchar Prezydenta Miasta
Krakowa”
10. M
 arsz TAFISA w Dobczycach, z testami sprawnościowymi, zgadywanką terenową i konkurencjami rekreacyjnymi

Marsz TAFISA z Dobczyc. Testy sprawnościowe: szybkość uchwytu

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 tanecznych. Ruch przy muzyce jest ulubioną
formą zajęć dla większości, ponieważ pozwala odreagować napięcia, a jednocześnie jest gimnastyką ciała, poprawiającą
kondycję i samopoczucie.

tryb życia. Dzięki takim spotkaniom następuje zmniejszenie stresu, napięć nerwowych, lęku. Ćwiczenia dają zauważalną poprawę stanu zdrowia, podnoszą samoocenę
i w niestresujący sposób przyczyniają się do
utraty zbędnych kilogramów.

W wymienionych imprezach wzięło
udział około 1380 osób, co należy uznać
za sukces ze względu na panującą pandemię. Udało nam się rozpocząć zajęcia
z seniorami 50+ na sali gimnastycznej
i basenie. Natomiast dla dzieci rozpoczęliśmy naukę pływania i doskonalenia.
Powołaliśmy Wojewódzką Komisję XXVII Sportowego Turnieju Miast
i Gmin, a z naszego województwa wystartowało 10 miast i gmin. W klasyfikacji
ogólnopolskiej Tymbark i Gorlice zajęły
II miejsca w swoich grupach.
Dużym powodzeniem cieszyły się
VI Mistrzostwa Krakowa Seniorów
65+. Na obiektach sportowych KS Bronowianka przez dwa dni, 29 i 30 września rywalizowało 282 seniorów, kobiet
i mężczyzn w 10 dyscyplinach sportowo-rekreacyjnych w 8 kategoriach wiekowych. Było to bardzo duże przedsięwzięcie organizacyjne, które zakończyło
się pełnym sukcesem.
Do końca tego roku czekają nas jeszcze imprezy: Wawelski Smok – 2-dniowa
impreza siatkarska, 2 turnieje Grand Prix
w tenisie stołowym, turniej w kręgle klasyczne i badmintona, 2 turnieje w piłkę
nożną halową i jeden turniej szachowy
oraz rozpoczęcie ligi siatkówki kobiet
i mężczyzn.
Mamy nadzieję, że koronawirus nie
przeszkodzi nam w realizacji tych zadań. Należą się wielkie podziękowania
za dotychczasową pracę przy organizacji
tych wszystkich imprez : prezesowi Leszkowi Tytko, Kasi Oleksy i Kasi Szwed
– naszym pracowniczkom, Władysławowi Łopatce i Tadeuszowi Kowalczykowi – członkom Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego.
n KAROL OLEKSY,
WICEPREZES
ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
MAŁOPOLSKIEGO TKKF

n JACEK BĄCZKOWSKI,
PREZES ZG TKKF

n ZDJĘCIA:

n ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM ZG TKKF

Z ARCHIWUM ORGANIZATORA

VI Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+. Otwarcie 20.09.2021 r.
Z pokazem zumby występują seniorzy z Centrum Aktywności Seniora
„Radosny Senior „ i „Radosny Senior+”
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Sport

nT
enis stołowy chłopców: kat. A – SL

w reżimie
sanitarnym

Powrót do sportowej normalności

Rok 2021 stał pod
znakiem szczepień
globalnej społeczności
przeciwko
Covid-19. Zainteresowanie nimi nie
było równomierne we wszystkich społeczeństwach. Różnicowały je także różne
zmienne społeczno-demograficzne, ekonomiczno-kulturowe, ale także związane z miejscem zamieszkania, miejscem
w strukturze zatrudnienia, poziomem
wykształcenia i zamożnością. Większy
sceptycyzm wobec szczepień okazywali ludzie nisko usytuowani w strukturze
społecznej, tj. gorzej wykształceni, niezamożni, pracujący w zawodach rolniczo-robotniczych, mieszkający w małych miastach i na wsi. Wszyscy nasi reprezentanci przygotowujący się do Euro
2021 w piłce nożnej oraz do Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2021 zostali zaszczepieni, ale także inni sportowcy uprawiający różne dyscypliny i reprezentujący
różny poziom mistrzostwa sportowego
przyjęli w znaczącym odsetku rekomendowane szczepionki.
Podobnie było ze szczepieniami w Salezjańskiej Organizacji Sportowej, która
w roku 2021 powracała do sportowej normalności i realizacji zaplanowanego procesu szkolenia i różnorodnych przedsięwzięć o charakterze lokalnym i krajowym.
Zostały zrealizowane wszystkie zadania przewidziane na rok 2021, choć część
z nich musiała być realizowana w zmody-
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Prezentacja uczestników igrzysk w Suwałkach

fikowanej formie, uwzględniającej obowiązujące przepisy prawa i zalecenia pandemiczne. Posiedzenia zarządu SALOS RP
odbywały się w systemie mieszanym, część
z nich przeprowadzona została w formie
zdalnej, natomiast 3 w formie stacjonarnej, w bezpośrednim kontakcie.
W roku 2021
XXIX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej miały się odbyć w Bydgoszczy. Niestety sytuacja pandemiczna zmusiła zarząd SALOS RP do
podjęcia decyzji o zmianie miejsca oraz
formuły organizacji przedsięwzięcia.
Ostatecznie igrzyska odbyły się 17‒19
września 2021 r. w dwóch miejscach:
w Suwałkach przeprowadzono turniej
piłki nożnej i tenisa stołowego oraz
w Ełku ‒ turniej piłki siatkowej i koszykówki. Bezpośrednimi organizatorami
igrzysk były stowarzyszenia lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
w Suwałkach oraz w Ełku i ich liderzy,
Dariusz Ułanowicz i ks. Marcin Koncewicz, prezesi wspomnianych stowarzyszeń. W uroczystych częściach
igrzysk wzięli udział prezydenci miast
oraz przedstawiciele administracji samorządowej różnego szczebla, ale
także sponsorzy, donatorzy i darczyńcy.
W igrzyskach wziął udział inspektor
Towarzystwa
Salezjańskiego

ks. dr Tadeusz Jarecki, który też przewodniczył mszy świętej w Ełku. Uczestnicy wzięli udział nie tylko w rozgrywkach sportowych, ale także w licznych
atrakcjach o charakterze kulturalnym,
rozrywkowym oraz religijnym.
Współorganizatorami igrzysk było
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urząd Miasta Suwałki
i Urząd Miasta Ełk, PKN Orlen oraz
LOTTO, firma ŁUKOSZ, a także liczne
grono ludzi dobrej woli.
W igrzyskach wzięły udział stowarzyszenia lokalne SALOS: Bydgoszcz, Czerwińsk, Ełk, Konarzyny, Kraków, Kutno,
Lublin, Łódź, Nowa Ruda, Połczyn Zdrój,
Przeczno, Słupsk, Staniątki, Suwałki, Szczecin, Warszawa oraz Żyrardów. Łącznie
w igrzyskach wzięło udział około 700 sportowców (dziewcząt i chłopców) oraz liczna
rzesza wolontariuszy. Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach:
nP
iłka nożna dziewcząt: kat. A – SL
SALOS Przeczno, kat. B – SL SALOS
Żyrardów.
nP
iłka nożna chłopców: kat A – SL
SALOS Szczecin, kat. B – SL SALOS
Słupsk, kat. C – SL SALOS Ełk.
nT
enis stołowy dziewcząt: kat. A – SL
SALOS Płock, kat. B – SL SALOS Suwałki, kat. C – SL SALOS Płock.
nT
enis stołowy dziewcząt (debel): kat.
A – SL SALOS Płock, kat. B – SL SALOS Płock, kat. C – SL SALOS Konarzyny.

SALOS Szczecin, kat. B – SL SALOS
Szczecin, kat. C – SL SALOS Lublin.
nT
enis stołowy chłopców (debel): kat.
A – SL SALOS Szczecin, kat. B – SL
SALOS Płock, kat. C – SL SALOS Połczyn Zdrój.
nK
oszykówka chłopców: kat. A – SL
SALOS Ełk 2.
nP
iłka siatkowa chłopców: kat. A – SL
SALOS Łódź 2.
nP
iłka siatkowa dziewcząt: kat. A – SL
SALOS Ełk, kat. B – SL SALOS Staniątki, kat. C – SL SALOS Płock 1.
XXV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu zostały
zorganizowane 8–10 października 2021 r. w Krakowie. Organizacja tegorocznych igrzysk
ma skomplikowaną i dość długą historię.
Zaplanowano je na początek lutego, ale
sytuacja pandemiczna uniemożliwiła ich
przeprowadzenie w ustalonym terminie.
Zarząd SALOS RP podjął decyzję o przeniesieniu ich na kwiecień, ale i w tym
okresie ze względów pandemicznych
ich organizacja nie mogła dojść do skutku. Wreszcie udało się przeprowadzić
igrzyska w trzecim, październikowym
terminie. Wszyscy uczestnicy igrzysk
zakwaterowani byli w Salezjańskim
Wyższym Seminarium Duchownym
przy ul. Tynieckiej 39, gdzie również
spożywali posiłki. Uczestnicy, dziewczęta i chłopcy nie tylko wzięli udział
w rozgrywkach piłkarskich, ale także

w licznych atrakcjach kulturalnych,
w tym m.in. w zwiedzaniu królewskiego miasta Kraków. Uczestniczyli także
w wydarzeniach religijnych.
Organizatorem przedsięwzięcia było
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej w Krakowie, na
czele z jej liderem ks. Pawłem Centnarem. Współorganizatorami igrzysk było
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, PKN Orlen, LOTTO
oraz firma ŁUKOSZ.
W igrzyskach wzięło udział ponad
250 sportowców (dziewcząt i chłopców)
z następujących stowarzyszeń lokalnych
SALOS: Czerwińsk, Kutno, Kraków Piast,
Kraków Różana, Lubin Połczyn Zdrój,
Przeczno, Suwałki, Świętochłowice, Żyrardów. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

nD
ziewczęta: kat. A – SL SALOS Prze-

czno, kat. B – SL SALOS Róża Kutno.

nC
hłopcy: kat. A – SL SALOS Róża

Kutno, kat. B – SL SALOS Róża Kutno,
kat. C – SL SALOS Kraków.
Puchar Fair Play zdobyło SL SALOS
Żyrardów.
XXIV
Ogólnopolskie
Rozgrywki Salezjańskich
Animatorów
Sportowych odbyły się 22–24
października 2021 r. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Piotrkowie Trybunalskim,
na czele z jego liderką s. Jolantą Błońską.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu rozgrywek uczestniczyło liczne grono sióstr
salezjanek z miejscowej wspólnoty oraz

Turniej piłki siatkowej w Piotrkowie Trybunalskim

Okładka tegorocznej monografii

Turniej tenisa stołowego w Piotrkowie Trybunalskim
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Sukcesy
w kraju i za granicą
Piłkarki SL SALOS Róża Kutno w Krakowie

nauczyciele i wychowawcy pracujący
w cieszących się renomą szkole i przedszkolu prowadzonych przez siostry. Na
szczególne podkreślenie zasługuje fakt
organizacji przedsięwzięcia przez siostry
salezjanki, które wywiązały się z powierzonego zadania w sposób wzorowy.
Uczestnicy mieli okazję poznać nie
tylko piękną historię i tradycję Piotrkowa Trybunalskiego, ale także wspaniałe
dzieła miejscowego Stowarzyszenia oraz
dzieła prowadzone przez siostry salezjanki. Wzięli udział w turniejach siatkarskim
Rywalizacja siatkarek w Ełku

Siatkarki z trenerami po udanym spotkaniu w Ełku
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Drużyna gospodarzy podczas igrzysk w Krakowie

i tenisowym. Uczestniczyli w programie
kulturalnym, w tym zwiedzali i poznawali historię królewskiego miasta wielu
kultur i religii, Piotrkowa Trybunalskiego, który cztery lata temu obchodził
jubileusz 800-lecia. Wzięli także udział
w Eucharystii przed obrazem Matki Bożej Trybunalskiej w kościele oo. Jezuitów
pw. św. Franciszka Ksawerego. Eucharystię poprzedziła konferencja przeprowadzona przez ks. Edwarda Plenia,
krajowego duszpasterza sportowców,
który mówił o wierze i świadectwach
polskich olimpijczyków. Jednym
z punktów spotkania w Piotrkowie była wspólnotowa refleksja
na temat aksjologicznych fundamentów Salezjańskiej Organizacji Sportowej oraz dalszych
perspektyw rozwoju organizacji.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
certyfikaty potwierdzające udział
w spotkaniu sportowo-edukacyjno-formacyjnym.
W rozgrywkach wzięło
udział ponad 120 animatorów
salezjańskich.
Triumfatorzy
w poszczególnych dyscyplinach i
kategoriach:
– Piłka siatkowa: 1. SL SALOS Dobieszczyzna, 2. SL SALOS Ostrów Wielkopolski, 3. SL
SALOS Żyrardów
– Tenis stołowy kobiet:
1. Alicja Markiewicz – SL SALOS Warszawa, 2. Ewa Karwat – SL SALOS Żyrardów,
3. Aneta Kowalska – SL SALOS
Warszawa

– Tenis stołowy mężczyzn: 1. Albert
Świrta – SL SALOS Żyrardów, 2. Arkadiusz Krulkowski – SL SALOS Warszawa,
3. ks. Sławomir Szczodrowski – SL SALOS Warszawa
11 grudnia 2021 r. odbędzie
się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura
fizyczna w interakcyjnej
perspektywie. Spotkanie będzie się składało z dwóch części. Pierwsza
będzie ucztą intelektualną, którą gwarantują uznani prelegenci: prof. Józef Lipiec,
prof. Wojciech Cynarski, prof. Marianna Barlak, prof. Jerzy Nowocień, prof.
Michał Lenartowicz, doc. Krzysztof
Zuchory i inni. Wszyscy uczestnicy otrzymają monografię naukową poświęconą
tytułowemu zagadnieniu, zawierającą
28 tematycznych rozdziałów, konstytuujących dwa następujące rozdziały:
„Kultura fizyczna z perspektywy filozofii,
socjologii i antropologii kulturowej” oraz
„Pedagogiczne, psychologiczne, historyczne i prawne aspekty kultury fizycznej”. Druga część spotkania będzie ucztą
duchową i będzie miała charakter wigilijno-świąteczny. Tradycyjnie spotkanie
zostanie zorganizowane w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy
ul Dewajtis 3.
Współorganizatorami sympozjum są
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, PKN Orlen, LOTTO
oraz firma ŁUKOSZ.
n ZBIGNIEW DZIUBIŃSKI
n ZDJĘCIA:
Z ARCHIWUM ORGANIZATORÓW

Szkolny Związek Sportowy – dajemy radę…

Szkolny Związek Sportowy oraz wojewódzkie SZS w ciągu całego roku 2021
zorganizowały zawody sportowe dla
dzieci i młodzieży szkolnej w 3 kategoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci (ID),
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS), Licealiada (Lic). W ponad 3 tys. eliminacjach
ponadpowiatowych i finałach wojewódzkich wystartowało ponad 150 tys. dzieci
i młodzieży.
Rywalizowano m.in. w dyscyplinach:
1. Piłka siatkowa ‒ ID, IMS, Lic
2. Koszykówka ‒ ID, IMS, Lic
3. Piłka ręczna ‒ ID, IMS, Lic
4. Piłka nożna ‒ ID, IMS, Lic
5. Tenis stołowy ‒ ID, IMS, Lic
6. Badminton ‒ ID, IMS, Lic
7. Unihokej ‒ ID, IMS, Lic
8. Szachy ‒ ID, IMS, Lic
9. Narciarstwo biegowe ‒ ID, IMS
10. Pływanie ‒ ID, IMS, Lic
11. Koszykówka 3x3 ‒ ID, IMS, Lic
12. Sztafetowe biegi przełajowe ‒ ID, IMS,
Lic
13. 
Drużynowe biegi przełajowe ‒ ID,
IMS, Lic
14. Czwórbój lekkoatletyczny – ID
15. Trójbój lekkoatletyczny – ID
16. Szkolna Drużynowa Liga Lekkoatletyczna – IMS
17. Szkolna Liga Lekkoatletyczna – Lic
Zawody ogólnopolskie o Puchar Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu zostały przeprowadzone przez
Wojewódzkie SZS w Szczecinie i Olsztynie.

21-22 września 2021 r. w Kołobrzegu już po raz 4 spotkały się szkoły
ponadpodstawowe, aby rywalizować
o miano najlepszej szkoły w Szkolnej
Lidze LA szkół ponadpodstawowych.
Dziewczęta:
1. LO Puszczykowo – 1257 pkt.
2. I LO Kołobrzeg – 1076
3. SMS – LO Aleksandrów Łódzki – 972
4. II LO Dębica – 943
5. I LP Sieradz – 928
6. ZSHiU Bolesławiec – 741
7. ZS nr 1 Kołobrzeg – 566
8. ZS Gościno – 262
Chłopcy:
1. SMS – LO Aleksandrów Łódzki – 1212
pkt.
2. ZSM Kielce – 1170
3. ZSZiL Zgorzelec – 1137
4. LO Puszczykowo – 1048
5. I LO Kołobrzeg – 975
6. ZSSam. Nowy Sącz – 924
7. ZS nr 1 Kołobrzeg – 782
8. ZS Gościno – 617
9. ZSMorskich Kołobrzeg – 474
26.10.2021 r. w Olecku (woj. warmińsko-mazurskie) odbyły się Ogólnopolskie Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Igrzyska dzieci – dziewczęta, 6x 800 m
1. SP 204 Warszawa (MAZ) ‒ 16,28
2. SP 7 Częstochowa (ŚL) ‒ 16,43

3. SSP 46 Wrocław (DŚL) ‒ 17,11
4. SP 51 Poznań (WLKP) ‒ 17,11
5. SP 15 z OSM Bydgoszcz (K-P) ‒ 17,21
6. SMS Ustrzyki Dolne (PKR) ‒ 17,22
7. SP Pogórze (POM) ‒ 17,44
8. SP 4 Barlinek (ZPM) ‒ 17,45
9. SP Mosina (WLKP) ‒ 18,14
10. SP 3 Wąbrzeźno (K-P) ‒ 18,22
11. SP 3 Aleksandrów Łódzki (ŁDZ) ‒ 18,25
12. SP Turośl (PDL) ‒ 18,30
13. SP 1 Nysa (OPO) ‒ 18,34
14. SP 3 Tomaszów Lubelski (LBL) ‒ 18,49
15. SP Wilkasy (W-M) ‒ 19,15
16. SP 1 Pisz (W-M) ‒ 19,50
Igrzyska dzieci ‒ chłopcy – 6x 1000 m
1. SP 3 Aleksandrów Łódzki (ŁDZ) ‒ 18,28
2. SP 6 Kwidzyn (POM) ‒ 18,37
3. SP 303 Warszawa (MAZ) ‒ 18,39
4. SP Blizne (PKR) ‒ 18,41
5. SP 5 Łomża (PDL) ‒ 19,15
6. SP 6 Opalenica ((WLKP) ‒ 19,20
7. SP SMS Junior Wrocław (DLŚ) ‒ 19,36
8. SP 1 Sulęcin (LBU) ‒ 19,55
9. SP z OI Pyrzyce (ZPM) ‒ 20,05
10. SP 20 Grudziądz (K-P) ‒ 20,25
11. SP 3 Namysłów (OPO) ‒ 20,32
12. SP 1 Hrubieszów (LBL) ‒ 20,47
13. SP Wilkasy (W-M) ‒ 21,42
14. SP 1 Pisz (W-M) ‒ 22,09
15. SP 1 Olecko (W-M) ‒ 25,06
Igrzyska młodzieży szkolnej
– dziewczęta – 6x 1000 m
1. SP SM Bytom (ŚL) ‒ 18,53
2. SP 15 z OSM Bydgoszcz (K-P) ‒ 19,07
3. SP Pogórze (POM) ‒ 19,21
4. SP 91 Kraków (MŁP) ‒ 19,48
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5. SP 280 Warszawa (MAZ) ‒ 19,50
6. SP Bojanowo (WLKP) ‒ 19,52
7. SP 1 Szczecinek (ZPM) ‒ 20,08
8. SP 5 Namysłów (OPO) ‒ 20,15
9. SP 51 Poznań (WLKP) ‒ 20,21
10. SP 4 Sieradz (ŁDZ) ‒ 20,22
11. SP 2 Tomaszów Lubelski (LBL) ‒ 20,22
12. ZSP nr 2 Białystok (PDL) ‒ 20,25
13. SP 10 Wrocław (DŚL) ‒ 20,27
14. SP Lubatowa (PKR) ‒ 20,48
15. SP 47 Bydgoszcz (K-P) ‒ 20,53
16. SP 3 Olecko (W-M) ‒ 24,05
Igrzyska młodzieży szkolnej
– chłopcy ‒ 6x 1200 m
1. SP 21 Poznań (WLKP) ‒ 20,50
2. SP Namysłów (OPO) ‒ 20,50
3. ZSP Czerniewice (ŁDZ) ‒ 20,53
4. ZSO MS nr 3 Białystok (PDL) ‒ 20,55
5. SP 15 z OSM Bydgoszcz (K-P) ‒ 20,56
6. SMS Tychy (ŚL) ‒ 21,09
7. ZSP Wojnowice (WLKP) ‒ 21,24
8. SP 20 Wrocław (DŚL) ‒ 21,42
9. SP 7 Koszalin (ZPM) ‒ 21,55
10. SP Józefosław (MAZ) ‒ 21,55
11. SP 10 Wrocław (DŚL) ‒ 21,59
12. SP Nowy Wiśnicz (MŁP) ‒ 21,59
13. SP 20 Grudziądz (K-P) ‒ 22,01
14. SP Lubaczów (PKR) ‒ 22,28
15. SP Blizne (PKR) ‒ 22,37
16. SP Pogódki (POM) ‒ 22,45
17. SP 2 Tomaszów Lubelski (LBL) ‒ 23,01
18. SP 2 Strzelce Krajeńskie (LBU) ‒ 25,11
19. SP 1 Olecko (W-M) ‒ 25,18
Licealiada – dziewczęta – 6x 1000 m
1. V LO Bytom (SL) ‒ 17,43
2. LO Puszczykowo (WLKP) ‒ 18,07
3. I LO Gorzów (LBU) ‒ 18,24
4. ZSR Białystok (PDL) ‒ 18,26
5. PLO Opole (OPO) ‒ 18,27
6. 
Liceum Sportowe Rzeszów
(PKR) ‒ 18,51
7. ZSSiMS Gdańsk (POM) ‒ 19,03
8. LMS Łomża (PDL) ‒ 19,10
9. LO Wieliczka (MŁP) ‒ 19,11
10. XXXIII LO Warszawa (MAZ)
‒ 19,13
11. I LO Szczecinek (ZPM) ‒ 19,23
12. I LO Gniezno (WLKP) ‒ 19,52
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13. VI LO Kielce (ŚW) ‒ 20,05
14. I LO Bydgoszcz (K-P) ‒ 20,29
15. ZS nr 2 Szczytno (W-M) ‒ 20,53
16. ZS nr 1 Rypin (K-P) ‒ 21,03
17. ZSLiZaw Olecko (W-M) ‒ 23,57
Licealiada – chłopcy – 6x 1200 m
1. ZSSiMS Gdańsk (POM) ‒ 18,17
2. LO Puszczykowo (WLKP) ‒ 18,40
3. PZS nr 4 Wejherowo (POM) ‒ 18,42
4. LIX LO Warszawa (MAZ) ‒ 18,50
5. V LO MS Bytom (ŚL) ‒ 18,54
6. ACEZ Biłgoraj (LBU) ‒ 18,59
7. XI LO SM Bydgoszcz (K-P) ‒ 19,17
8. ŁMS Łomża (PDL) ‒ 19,37
9. ZSP nr 2 Gryfino (ZPM) ‒ 19,40
10. I LO Gorzów (LBU) ‒ 19,45
11. ZSM Kielce (ŚW) ‒ 19,47
12. PLO VI Opole (OPO) ‒ 19,53
13. ZSM nr 1 Bydgoszcz (K-P) ‒ 19,57
14. ZSR Bialystok (PDL) ‒ 20,08
15. ZSSam Nowy Sącz (MŁP) ‒ 20,17
16. ZSP Kleszczów (ŁDZ) ‒ 20,34
17. ZS nr 1 Szczytno (W-M) ‒ 20,38
18. ZSLiZaw Olecko (W-M) ‒ 23,59
ISF WSOC i U15 WSSG
W 2021 r. młodzież związana z SZS
startowała w World School Orienteering
Championship 2021 ‒ Serbia.
18 września 2021 r. zakończyły się ISF
WSOC i U15 WSSG. Serdecznie gratulujemy wszystkim reprezentantom Polski.
Szczególne wyrazy uznania kierujemy do
tegorocznych medalistów.
W tym roku reprezentacja Polski wywalczyła łącznie 7 medali. Indywidualnie

zdobyte zostały 4 medale: na średnim
dystansie złoty Mateusza Kuli, srebrny
Hanny Perfikowskiej, srebrny Kajetana Kociuby, który zdobył również złoty
medal w sprincie, w kategorii M2 School,
z czasem 14,21.
Drużynowo reprezentanci Polski zdobyli 3 medale. Drugie miejsce i srebrne
medale w kategorii W1 Selected wywalczyła drużyna w składzie: Hanna Perfikowska (UMKS Kwidzyn), Matylda Leśniak (UKS Kometa Gliwice), Iga Müller
(UMKS Kwidzyn) i Aneta Urban (UKS
Traper Złocieniec).
Również ze srebrnym medalem wraca reprezentacja męska w M1 Selected w
składzie: Mateusz Kula (KOS BnO Szczeci), Mikołaj Paterek (WKS Śląsk Wrocław), Wiktor Müller (UMKS Kwidzyn)
i Miłosz Czyński (KOS BnO Szczecin).
W gronie medalistów znalazła się
jeszcze reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku z brązowymi
medalami w kategorii W1 School, w składzie Aleksandra Orzechowska, Wiktoria Kiełb, Patrycja Kiełb i Agnieszka
Leśnicka. Wszystkie dziewczyny trenują
na co dzień w UKS Azymut Dębów.
XVII Krajowy Zjazd Delegatów
Szkolnego Związku Sportowego
5 listopada 2021 r. w Supraślu odbył się
XVII Krajowy Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego. Przyjechały tam
delegacje z 16 województw. Frekwencja
była bardzo wysoka, na 61 delegatów w
zjeździe uczestniczyło 53. Tytuł honoro-

wego członka nadano Jadwidze Koffer
z Białegostoku i Robertowi Karlikowi
z Dąbrowy Górniczej. Dyskutowano na
temat działalności związku i perspektyw
na przyszłość.
Wybrano władze związku na kolejną kadencję 2021‒2025, w tym Zarząd
Krajowy SZS i Krajową Komisję Rewizyjną SZS. Prezesem Szkolnego Związku
Sportowego został wybrany Kazimierz
Gwiazdowski ‒ poseł na Sejm RP z Podlasia.
Członkami Zarządu Krajowego zostali wybrani:
Wiceprezesi: Skwarek Sławomir, Piwowar Feliks i Bigus Jacek
Sekretarz Generalny ‒ Abramuk Dariusz
Członkowie Prezydium: Mielcarek
Mieczysław, Kuduk Marcin, Urbańczyk
Zdzisław, Sadowski Marek
Członkowie Zarządu: Bermes Zbigniew, Cygal Tomasz, Dzido Joanna,
Gajewski Zbigniew, Gramek Waldemar,
Ludwiński Jarosław, Marchlewski Dariusz, Pawłowski Sylwester, Stradomska
Alicja, Szopińska Małgorzata, Szymczak
Adam, Warchoł Krzysztof, Zielińska-Mróz Iwona, Ziemniak Wojciech
Krajowa Komisja Rewizyjna SZS:
Bogusław Dolata ‒ przewodniczący
Jerzy Cimoszyński ‒ wiceprzewodniczący
Mirosław Dębowski ‒ sekretarz
Członkowie: Jacek Piechowiak i Marian Sikorski
Delegaci przyjęli następujące wnioski
do realizacji przez zarząd związku:
1. 
Należy powrócić do idei uznania
Szkolnego Związku Sportowego za
strategicznego partnera resortu sportu
oraz resortu edukacji narodowej w zakresie krzewienia zdrowego stylu życia
i wdrażania dzieci oraz młodzieży do
systematycznej aktywności ruchowej.
2. 
Dążyć do uzyskania porozumień
z MEiN i MSiT w sprawie zawierania

wieloletnich umów na realizację zlecanych zadań, co wpłynęłoby korzystnie na ich realizację oraz starać się
o równe traktowanie podmiotów
realizujących zadania na szczeblu
centralnym przez głównych zleceniodawców w zakresie zarówno merytorycznym, jak i finansowym (taka
sama wysokość kosztów pośrednich
przy realizacji zbliżonych zadań oraz
możliwości realizacji zawodów i zajęć
sportowo-rekreacyjnych w okresie
czasowego ograniczania działalności
instytucji sportowych, np. w czasie
pandemii).
3. Należy doskonalić podstawowe zadania SZS, tj. system współzawodnictwa
sportowego szkół. Zabiegać należy
o jeszcze szerszy i bardziej powszechny
udział dzieci i młodzieży w zajęciach
i imprezach sportowych na wszystkich
szczeblach. Zawodom należy nadać
odpowiednio wysoką rangę, poprzez
podnoszenie poziomu organizacyjnego, lepszą oprawę zawodów i zacieśnić współpracę z Polskimi Związkami
Sportowymi w zakresie przekazywania
wyników i wychwytywania talentów
sportowych na zawodach międzyszkolnych.
4. Przy wprowadzaniu nowych dyscyplin,
np. rugby TAG, należy zacieśnić współpracę z Polskimi Związkami Sportowymi w zakresie szkoleń dla nauczycieli,
przekazywania sprzętu sportowego
i materiałów szkoleniowych, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.
5. Starać się o wznowienie czy kontynuację po odpowiedniej korekcie takich
zadań, jak szkolenie MOS i MSS, wywiadówki z kultury fizycznej, zloty
młodzieżowych animatorów.
6. 
Zwiększyć zaangażowanie związku
w realizację działań prozdrowotnych.
7. Należy zdywersyfikować źródła finansowania działalności związku, aby nie
być uzależnionym tylko od decyzji
jednego ministerstwa. Proponujemy
kontynuować i rozwijać udane kontak-

ty ze sponsorami służące pomnażaniu
możliwości organizacyjnych i programowych SZS.
8. Poczynić starania o zwiększenie stanu
osobowego biura związku, co przy tak
rozległym zakresie działania jest niezbędne. Podobna sytuacja dotyczy Biur
Wojewódzkich SZS.
9. Przygotować się do obchodów 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego
poprzez opracowanie materiałów historycznych, wyróżnienia najbardziej
aktywnych i zasłużonych działaczy
związku, promowanie działalności
związku w swoim środowisku.
XVII Sejmik Szkolnej Kultury
Fizycznej
Od 5 do 6 XI 2021 r. odbył się 17. Sejmik
Szkolnej Kultury Fizycznej, w którym
udział wzięli także parlamentarzyści, dyrektorzy szkół, prezesi wojewódzkich i regionalnych SZS oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Wśród zaproszonych
gości był również wiceminister edukacji
– Dariusz Piontkowski.
Podczas sejmiku wręczono odznaczenia resortu sportu. Na wniosek Zarządu
Krajowego SZS minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr
Gliński uhonorował odznakami „Za Zasługi dla Sportu”:
‒ srebrną otrzymał Dariusz Marchlewski
(warmińsko-mazurskie),
‒ brązową otrzymali: Robert Karlik (śląskie), Jerzy Cimoszyński (warmińsko-mazurskie), Marek Sadowski (podlaskie), Krzysztof Warchoł (podkarpackie).
Główne tematy sejmiku:
1. Myśli i uwagi do wychowania fizycznego XXI wieku.
2. Zastosowanie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej.
3. Dobre praktyki realizowane w województwach.
4. 
Projekty programów do realizacji
we współpracy z resortem edukacji,
przygotowane przez Zarząd Krajowy
SZS.
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Gala Lauru Królowej Sportu w Bydgoszczy

Z ŻYCIA FEDERACJI

Aneta Lemiesz

Jakub Adamczyk

Mariusz Walczak

Ludwika Chewińska

Sezon 2021 w świecie

lekkoatletów masters
W kraju szczęśliwie udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane zawody

Mamy za sobą drugi sezon (2020 i 2021),
który z powodu koronawirusa i panujących przepisów pandemicznych pozbawił
nas możliwości uczestniczenia w walce
o tytuły mistrzów Europy i świata. Ich organizatorzy po prostu je odwołali lub przełożyli na rok 2022. Miejmy nadzieję, że
w roku przyszłym powalczymy o te tytuły,
a tegoroczne wyniki zaświadczają, że często
słuchać będziemy Mazurka Dąbrowskiego.
W kraju szczęśliwie udało nam się
przeprowadzić wszystkie zaplanowane zawody, szczególnie te rangi mistrzostw Polski. Nasi sportowcy, chcąc zrekompensować sobie brak zawodów zagranicznych w
rekordowych składach i także rekordowej
formie, stawili się na kolejnych zawodach.
Rok 2021 zaczął się nieoczekiwanym sukcesem naszego prezesa Wacława Krankowskiego, który ‒ zanim przystąpiliśmy
do rywalizacji sportowej ‒ zwyciężył i to
z dużą przewagą nad konkurentami w plebiscycie na Działacza Sportowego Dekady
na Kujawach i Pomorzu.
„Marsz” po rekordy
We współzawodnictwie sportowym
zaś śmiało możemy powiedzieć, że rok
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2021 należy do Anety Lemiesz i Jakuba
Adamczyka. Oboje w kategorii wiekowej K i M 40 bili rekordy Polski, Europy
i świata prawie na każdych zawodach.
Aneta kilka dni po zmianie kategorii
wiekowej rozpoczęła swój „marsz” po
rekordy. Już 23.01.2021 r. w hali Arena w Toruniu poprawiła halowy rekord
świata na 400 m wynikiem 55,44, potem
na mitingu w Spale (7.02.21) wynikiem
55,39 i kolejny raz podczas 30 Halowych
Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce
Masters ponownie w Toruniu z czasem
54,80. Podczas 65. HMP Seniorów wynikiem 2:07,06 Aneta (K 40) ustanowiła nowy HRP na 800 metrów, zajmując
wśród seniorek czwarte miejsce.
W sezonie letnim, podczas memoriału Janusza Sidło, który odbył się na
Stadionie Leśnym w Sopocie, w biegu na
400 m wynikiem 54,70 ustanowiła nowy
rekord Europy, by już 12.09.2021 r. w Berlinie ponownie go poprawić, osiągając rezultat 54,14. Aneta często startowała jako
pacemakerka w bardzo silnie obsadzonych biegach Diamentowej Ligi. W doskonale prowadzonych przez nią biegach
zawsze padały znakomite rezultaty. Aneta

Lemiesz wygrała ranking wśród kobiet
w kategorii masters w roku 2021.
Podobnie jak Aneta wśród kobiet, tak
Jakub Adamczyk wśród mężczyzn nie
miał sobie równych. Prawie każdy jego
start kończył się ustanowieniem nowego
rekordu Polski. Poprawiał je w biegach
na 200 m, 400 m, 400 m ppł i w sztafecie 4x100 m. Te rekordy zaowocowały
zwycięstwem w kategorii masters wśród
mężczyzn roku 2021.
Za swoje osiągnięcia Aneta i Jakub,
w doborowym towarzystwie olimpijczyków z Tokio, podczas uroczystej Gali
Lauru Królowej Sportu 30.10.2021 r.
w Bydgoszczy odebrali statuetki w kategorii masters. Gratulujemy.
Zawody w Toruniu
30. Halowe Mistrzostwa Polski w LA Masters, 4. HMP Lekarzy, 2. HMP Dziennikarzy, 13. marca 2021 r., Hala Sportowo-Widowiskowa Arena w Toruniu
Po raz trzydziesty rozegrano Halowe
Mistrzostwa Polski. Począwszy od roku
2015 HMP rozgrywane są w hali sportowej Arena w Toruniu. Do X HMP 2001
w Warszawie zgłosiło się 116 zawodni-

czek i zawodników. Do XX HMP 2011
w Spale zgłosiło się 179 zawodniczek
i zawodników. Do XXX HMP 2021 w Toruniu zgłosiła się rekordowa liczba 650
sportowców.
W zawodach ostatecznie wystartowało 545 sportowców (pandemia) – 135
zawodniczek i 410 zawodników. Liczby te
jednoznacznie wskazują, że warto organizować zawody dla mastersów. Kolejny
raz w zawodach wzięło udział kilkunastu
obcokrajowców z 8 krajów europejskich
(z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Grecji, Litwy, Francji, Holandii i Szwecji).
W zawodach ustanowiono 62 rekordy,
w tym 2 halowe rekordy świata (Aneta
Lemiesz i Mariusz Walczak – rzut ciężarkiem M 50 z wynikiem 23,75), 18 halowych rekordów Polski, 2 rekordy Polski,
40 rekordów halowych mistrzostw Polski.
Jednocześnie z HMP rozegrano 4. HMP
Lekarzy i 2 HMP Dziennikarzy.
Najstarszą zawodniczką zawodów
okazała się Urszula Zglenicka z Bydgoszczy, ur. w 14.05.1932 r., a najstarszym
zawodnikiem Władysław Mielcarek
z Bydgoszczy, urodzony 10.10.1925 r. Dla
najlepszych sportowców puchary ufundowała Anna Krupka, sekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu – otrzymali je
Urszula Kielan K 60 z Warszawy, za rekordowy skok wzwyż i Marek Mielcarek
M 70 z Bydgoszczy, za rekordowy bieg
na dystansie 60 m ppł. Warto dodać, że
przebieg zawodów można było oglądać
na żywo dzięki transmisji telewizyjnej.
Rekordowe Mistrzostwa Polski
29. Mistrzostwa Polski Masters, 6. MP
Lekarzy w Pięcioboju Klasycznym i Pięciobojach Rzutowych, 6. MP w Trójboju
Sprinterskim – 5 czerwca 2021 r., Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego
w Toruniu.
Zawody okazały się rekordowe pod
względem liczby uczestników. Do zawodów zgłosiło się 160 sportowców, w tym
41 zawodniczek i 119 zawodników. Do
Trójboju Sprinterskiego zgłosiło się 66

sportowców, do pięcioboju klasycznego
32, pięcioboju rzutowego 64, pięcioboju
ciężarkowego 39.
45 lat rekordu Polski
w pchnięciu kulą
Ludwika Chewińska, od 26.06.1976
roku rekordzistka Polski w pchnięciu
kulą 19,58 m, olimpijka z Monachium,
do dzisiaj startuje w zawodach masters
i osiąga doskonałe wyniki, zdobywając
medale mistrzostw Polski, Europy i Świata. Jej dzisiejsze wyniki po zastosowaniu
współczynników uwzględniających wiek
byłyby lepsze od jej ciągle jeszcze rekordu
Polski. Jest to najstarszy rekord w historii
polskiej lekkoatletyki.
Jubileusz jej rekordu celebrowaliśmy
26.06.2021 r. podczas uroczystości otwarcia MP w Olsztynie. Nasza koleżanka
otrzymała puchary, dyplomy i mnóstwo
prezentów od Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
prezydenta
Olsztyna, burmistrza Mokotowa i prezesa
PZLAM.
Mistrzostwa w Olsztynie
31. Mistrzostwa Polski Masters, 10. MP
Lekarzy, 4. MP Dziennikarzy w Lekkiej
Atletyce – 26/27 czerwca 2021 r., Stadion
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Do startu zgłosiło się 634
sportowców, w tym 158 zawodniczek
i 476 zawodników, w tym 26 lekarzy
(8 + 19) i 20 dziennikarzy. Udział wzięło
573 sportowców, w tym 144 zawodniczki
i 429 zawodników. MP w Olsztynie stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Wyrównano lub ustanowiono 85
rekordów: 27 rekordów Polski oraz 58
rekordów mistrzostw Polski. Aż 25 wyników uzyskanych w Olsztynie plasowało
ich autorów na pierwszych miejscach list
światowych na koniec czerwca roku 2021.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Anna Krupka ufundowała puchary dla:
– najlepszej zawodniczki: Ludwika
Chewińska (K 70, kula, 9,96 m, 1223
pkt.)

– najlepszego zawodnika: Czesław
Roszczak (M 80, kula 13,06 m, 1386 pkt.)
Nietypowe konkurencje
rzutowe
Na Stadionie Miejskim im. Grzegorza
Duneckiego w Toruniu 24. lipca 2021 r.
odbyła się 18. edycja mistrzostw kraju
w nietypowych konkurencjach rzutowych. Na uwagę zasługują nie tylko
znakomite wyniki, ale i rekordowa frekwencja. Do udziału zgłosiło się 96 zawodniczek i zawodników.
Rywalizowano w 10 konkurencjach,
w tym w trzech wielobojowych (shotorama, schockorama, speerorama). W sumie
odnotowano rekordową liczbę prawie
400 osobostartów. Ustanowiono 18 nowych rekordów Polski.
25 lat Stargardzkiego ZWLA
Na stadionie „Pomorze” w Stargardzie rozegrano 4. września 2021 r. zawody z okazji 25-lecia miejscowego Stargardzkiego
Związku Weteranów Lekkiej Atletyki.
Rywalizacja kobiet i mężczyzn odbywała
się w czterech konkurencjach rzutowych
oraz biegu na dystansie 3000 m.
Puchar Bałtyku w Sopocie
21. Puchar Bałtyku, 25. września 2021 r.
na stadionie SKLA w Sopocie. W końcówce sezonu wystartowało prawie 40
zawodniczek i zawodników w tym 4
z Litwy. Osiągnięto sporo bardzo dobrych
wyników, z rekordami Polski włącznie.
Wieloletni organizator i sponsor zawodów Zbigniew Werling zasłużył na wyrazy uznania i podziękowanie za kontynuację tak pięknej imprezy sportowej.
***
Liczymy, że w roku 2022 uda się przeprowadzić wszystkie zaplanowane imprezy
zagraniczne i krajowe. Zapraszamy do
odwiedzania naszej strony internetowej,
gdzie można znaleźć wiele zdjęć z przeprowadzonych zawodów.
n JANUSZ NATH
n ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM PZLAM
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Odnaleźć się
w odmienionej rzeczywistości
Przegląd bogatej działalności PTTK

Uroczystość wręczenia Medalu Komisji Edukacji Narodowej
i Nauczyciela Kraju Ojczystego
Fot. Anna Wikiel

od 1887 r. oraz zapoznaje z najnowszą literaturą turystyczną. Autorzy publikacji
w „Turyście” to wybitni krajoznawcy, badacze, blogerzy oraz aktywni podróżnicy.
Przegląd Książki Krajoznawczej
i Turystycznej

W marcu 2021 roku ukazał się pierwszy
numer kwartalnika „Turysta”. Jego wydanie planowane było na rok 2020, jednak
wybuch pandemii i towarzysząca jej niepewność oraz rewolucyjne zmiany w życiu codziennym znacznie zmodyfikowały
plany redakcji wydawnictwa PTTK „Kraj”.
Próbując odnaleźć się w odmienionej rzeczywistości, aby móc komunikować się
z czytelnikami, stworzony został portal.
Inspiracją „Turysty” są przede wszystkim czytelnicy. Na kolejnych stronach periodyku przeczytać można wiele opowieści, relacji i refleksji. Dzięki tym zapiskom
czytelnicy poznają wiele nietuzinkowych
osób, miejsc, znajdą dużo fascynujących
historii. Czasopismo prezentuje czytelnikom niezłomną i reprezentacyjną działalność oddziałów PTTK i związaną z nimi
pracę licznych grup społecznikowskich.
Ukazuje także piękno Polski, informując
czytelników o miejscach, które warto zobaczyć lub wydarzeniach, w których warto
uczestniczyć.
„Turysta” zachęca także do udziału
w konkursach, rajdach, zlotach. Przypo-
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mina ważne wydarzenia z historii PTTK,
proponuje włączenie się w różnorodne
aktywności: piesze, rowerowe, wodne,
narciarskie czy jeździeckie. Zaprasza na
spotkania przewodników, pokazuje inicjatywy szkoleniowe i konferencyjne poświęcone krajoznawstwu, zachęcając do współpracy środowiska naukowe. Opowiada
o ludziach z pasją i podróżnikach niekonwencjonalnych. Prezentuje również szlaki,
nad którymi towarzystwo roztacza pieczę

Tegoroczna, 29. już edycja przeglądu odbywała się w specyficznych warunkach,
związanych z pandemią. Nie przeszkodziło to jednak kreowanej przez PTTK
idei, gdyż liczba nadesłanych tytułów
publikacji nie zmieniła się w porównaniu
z poprzednimi edycjami. Wszystko wskazuje zatem, że drukowanej literaturze nie
zagraża wiedza dostępna za pomocą środków elektronicznych.
Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Jury przeglądu obradowało pod kierunkiem prof. dr. hab. Janu-

sza Zdebskiego, a realizatorami przedsięwzięcia były: Centralna Biblioteka PTTK
im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie,
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK i Wielkopolski Klub Publicystów
Krajoznawczych w Poznaniu.
Publikacje zgłoszone do udziału oceniane były w sześciu kategoriach: albumy
krajoznawcze, przewodniki, monografie
oraz inne opracowania krajoznawcze,
mapy i atlasy, wydawnictwa dla dzieci,
informatory krajoznawcze. Przedmiotem
oceny była krajoznawcza zawartość publikacji oraz ich forma edytorska. Oceniano:
jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej, język i styl wypowiedzi, użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej
i turystycznej, a także: opracowanie graficzne i estetyczne, staranność opracowania edytorskiego, jakość poligrafii.
W przeglądzie wzięło udział 65 uczestników, którzy przysłali 140 publikacji.
Lektura tych publikacji napawa optymizmem. Ich autorami są często osoby
z młodego pokolenia. To m.in. przewodniki, monografie i informatory adresowane
nie „do wszystkich”, ale także do najmłodszych, seniorów, osób o konkretnych, wyspecjalizowanych, niekiedy o „wąskich”
zainteresowaniach. Czytamy o mało znanych zakątkach Wielkopolski, Podlasia,
Dolnego Śląska, Mazowsza. Zagłębiamy
się w tajemnice prehistorii, tematycznymi
szalkami trafiamy do miejsc, w których
kultywuje się kulturę ludową.
Mobilne Centrum Edukacji
– Turystyczna Szkoła

Szkolenie kierowników RPK PTTK w Katowicach
Fot. Sławomir Kałabun

Polska Organizacja Turystyczna od 13 września br. wyruszyła w Polskę z akcją Mobilne Centrum Edukacji ‒ Turystyczna
Szkoła (MCETS). W wybranych przez
POT szkołach przygotowywane zostały
stanowiska, na których za pośrednictwem
nowoczesnych multimedialnych technologii prezentowane były możliwości wirtualnego zwiedzania atrakcji turystycznych
w Polsce. To sposób na wzbudzenie wśród
dzieci zainteresowania poznawaniem,
a następnie odwiedzeniem ciekawych

miejsc w Polsce. Dodatkowo, poprzez
prowadzone przez animatorów konkursy
i zagadki dzieci mogą sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę z danego tematu.
Kolejni Nauczyciele
Kraju Ojczystego
W październiku w siedzibie Biura ZG
PTTK w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień
dla nauczycieli zasłużonych w propagowaniu turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci
i młodzieży. Podczas uroczystości wręczono 6 medali Komisji Edukacji Narodowej
przyznawanych przez ministra Edukacji
i Nauki, a także 30 tytułów „Nauczyciel
Kraju Ojczystego” nadawanych przez Zarząd Główny PTTK. W trakcie spotkania
przedstawiciele kierownictwa ministerstwa i władz towarzystwa podziękowali
wyróżnionym za ich bezinteresowną, niełatwą i ambitną pracę, którą podejmują
wśród najmłodszych.
Kongres Turystyki Społecznej
Kongres Turystyki Społecznej, który odbył się 13–14.10.2021 r. w Hotelu Mercure
w Jeleniej Górze przeszedł do historii. Było
to pierwsze ogólnopolskie spotkanie praktyków turystyki społecznej, naukowców
i sektora publicznego. Wydarzenie okazało się udane, chwalone i potrzebne branży
turystycznej oraz nauce. Nie wyczerpało
jednak w pełni tematu, co przyczyni się
prawdopodobnie do ponownego spotkania i potraktowania niektórych wątków
znacznie szerzej. Bardzo bogaty program
KTS, stworzony w porozumieniu z ekspertami, naukowcami i praktykami był
obszerny, ale organizatorom przyświecała
idea przedstawienia, jak różnorodnym
zjawiskiem jest turystyka społeczna i jak
wiele wątków jej towarzyszy. Każdy z nich
to tak naprawdę dobry temat przewodni na kolejne konferencje, które zdaniem
uczestników warto kontynuować.
Podsumowując, Kongres Turystyki
Społecznej 2021 to: dwa dni obrad, 4 bloki
tematyczne, 18 sesji, 20 paneli dyskusyjnych, 70 prelegentów i panelistów, ponad

200 uczestników. To spotkanie, które pozwoliło uczestnikom nawiązać nowe inspirujące relacje i kontakty oraz wykreować
wiele nowych pomysłów powstających na
bieżąco w czasie przerw w obradach oraz
networkingu. Udział wzięli przedstawiciele wielu instytucji, prywatnych podmiotów oraz uczelni wyższych, które specjalizują się w edukacji kadr dla turystyki,
a także dziennikarze, którym turystyka
społeczna jest bliska nie tylko zawodowo,
ale i prywatnie.
Podczas rozpoczęcia odbyła się uroczystość wręczenia honorowych odznak „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” działaczom Oddziału PTTK Sudety
Zachodnie w Jeleniej Górze: Wiktorowi
Gumprechtowi, Marii Marcinkowskiej,
Andrzejowi Mateusiakowi, Stanisławowi
Schubertowi (prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych), Krzysztofowi Tęczy i Januszowi Turakiewiczowi.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
61. Centralny Zlot Młodzieży PTTK
„Palmiry 2021”
Jednym z najstarszych
wydarzeń
turystycznych, o wielkim wymiarze patriotycznym, jest
doroczny zlot odbywający się na tragicznie
doświadczonych okrutną wojną polanach
Puszczy Kampinoskiej.
O randze wydarzenia
świadczą honorowe patronaty. Objęli je: Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Minister Obrony Narodowej, Minister
Rozwoju i Technologii, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, prezydent m.st. Warszawy, burmistrz Łomianek, wójtowie gmin Czosnów i Izabelin. Organizatorami Zlotu
byli: Zarząd Główny PTTK oraz Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK.
n MATERIAŁY OPRACOWAŁ
n JAN PAWEŁ PIOTROWSKI
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„Aerobic umysłu”

Świat sportów

intelektualnych
Szachy – królowa gier

Kontynuujemy działania związane z popularyzacją szachów. Po wydrukowaniu
materiału w ubiegłorocznym biuletynie
„Sport dla wszystkich” otrzymaliśmy kilkanaście zapytań dotyczących dobrych
praktyk w zakresie organizacji spotkań
miłośników królewskiej gry w szachy*.
Postaramy się choć w części odpowiedzieć na nurtujące czytelników pytania.
Na początku musimy znaleźć osoby
zainteresowane zorganizowaniem takiego miejsca, pasjonatów gry, którzy

wykażą nie tylko chęć uczestniczenia
w grze, ale podejmą działania inicjatywne i organizacyjne. Ideałem byłoby znalezienie osób z różnych grup wiekowych,
łączących integrację międzypokoleniową
społeczności lokalnej. Kolejnym krokiem
jest zabezpieczenie miejsca spotkań.
Pomocne w tym działaniu powinny być
osoby zatrudnione w ośrodkach sportu,
placówkach kultury lub urzędach samorządowych najbliższych miejscu zamieszkania.

Na dole od lewej: Paweł Rymarowicz ‒ sędzia główny, Dorota Stegienka ‒ burmistrz dzielnicy Ochota
m. st. Warszawy, powyżej zwycięzcy jednego z turniejów szachowych „Aerobic umysłu 2021”
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Miejsce takie powinno spełniać potrzeby w zakresie przestrzeni, właściwego
oświetlenia, ciszy i zaplecza sanitarnego.
Powinno być wyposażone w odpowiednie stoły, wygodne krzesła, komplety
szachów i zegarów szachowych. Dobrze
widziana jest literatura szachowa w wersji drukowanej, tj. książki, czasopisma
i dostęp do zasobów internetowych. Istotą każdego miejsca spotkań szachistów
jest rywalizacja sportowa, czyli rozgrywki towarzyskie lub udział w turnieju,
którego celem jest wyłonienie najlepszych uczestników
w oparciu o regulamin zawodów. Dobrze funkcjonujący
klub szachowy musi posiadać
środki finansowe gwarantujące realizację celów.
Mamy tu cały szereg możliwości. Warto złożyć wniosek
o dotację w ramach konkursu
ofert ogłaszanych przez samorządy i ministerstwa dla
organizacji pozarządowych.
Możemy otrzymać środki
z różnych funduszy krajowych
i międzynarodowych, zwrócić się do sektora prywatnego
o wsparcie działań dla dobra
wspólnego. Przedstawiamy
kilka przykładów dobrych
praktyk.

To cykl turniejów szachowych dla osób
dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+. Inicjatywa realizowana jest przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy
Ochota, klub szachowy fundacji Groteka i TMGU przy wsparciu Zarządu
Dzielnicy Ochota. Celami cyklu turniejów są:
n z
aspokajanie potrzeb mieszkańców
w sporcie i rekreacji,
nw
yłonienie najlepszych zawodników,
np
romocja zdrowego stylu życia,

n r
ozwój

umysłu.

intelektualny,

gimnastyka

Udział w zawodach jest bezpłatny.
Każdy turniej rozgrywany jest systemem
szwajcarskim, kontrolowanym na dystansie 5 rund, w tempie 30 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii.
W każdym z nich organizatorzy wyróżniają najlepszych oddzielną pulą w postaci pucharów i nagród. Zawody sędziowane są przez licencjonowanych arbitrów
Polskiego Związku Szachowego. Wśród
uczestników tegorocznej edycji wyróż-

nili się: Rafał Przedmojski, Andrzej Szymański, Jan Adamski, Łukasz Grzenkowicz, Ilya Razdolski, Wojciech Śmieszek,
Łukasz Miętek, Jan Kamiński.
Otwarty Praski Turniej Szachowy
To inicjatywa realizowana przez Urząd
Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
i fundację Groteka przy wsparciu UKS TSz
Zieloni Zielonka i TMGU. Jej celem są:
nd
obra zabawa,
n i
ntegracja i aktywizacja osób grających
w szachy,
np
opularyzacja szachów i gier umysłowych jako formy aktywnego spędzania
czasu.
Udział w zawodach jest bezpłatny. Turniej rozegrany został systemem
szwajcarskim na dystansie 5 rund, w tempie 25+5 minut dla zawodnika. Zawody
sędziowane były przez licencjonowanych
arbitrów Polskiego Związku Szachowego.
W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zastali:
Amatorzy do IV kat.: Adam Łaba,
Paweł Agnieszczak, Hubert Potyński,
Marian Seremak, Łukasz Prus.
Amatorzy do II kat.: Kajetan Marciniak, Leszek Nawalaniec, Stefan Ćwiek,
Orest Semkiw, Rafał Mamiński.
Klasyfikacja generalna: Marek Chomicz, Kamil Celiński, Wiesław Kobryń,
Marcin Kotarba, Adam Nawalaniec.
Wszyscy wymienieni zawodnicy
zostali wyróżnieni. Organizatorzy zapewnili zawodnikom i ich opiekunom
dodatkowe atrakcje w postaci symultany
szachowej z mistrzem, kiermaszu literatury tematycznej, relaksu przy innych
grach logicznych. Zadbali także o miejsce
wypoczynku przed rozegraniem następnych partii turniejowych.
n CEZARY DOMIŃCZAK
n ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM TMGU

* Szachy – dyscyplina sportu, kultury
i edukacji o wymiarze międzynarodowym, krajowym i lokalnym
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Ringo – sport dla każdego
Realizowanie planu rozgrywek w ringo w roku 2021 w warunkach epidemii COVID-19
Z powodu ogłoszonego stanu epidemii koronawirusa w marcu nie odbył się kolejny
Turniej AS-ów. W kwietniu podejmowano
próby treningów na otwartej przestrzeni,
ale pierwszy turniej ringo przynoszący
punkty rankingowe zorganizowano dopiero w maju, w Jedliczu, z zachowaniem
największych z możliwych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Wprowadzono zraszanie płynem dezynfekującym rąk
grających oraz kółek ringo przed każdym
meczem. Dokonano zmian w sposobie
sędziowania, wykluczono dotyk dłońmi,
zachowywano odstępy czasowe pomiędzy
grającymi i dystans personalny pomiędzy
obserwatorami. Jedynie podczas aktywnej
gry pozwalano na zdjęcie maseczek. Te
szczególne cechy naszych zmagań sportowych pozostaną w pamięci uczestników
jako wyjątkowo uciążliwe, ale nieuniknione następstwa pandemii wirusowej.
Ranking Pucharu Polski
XXI Ogólnopolski Turniej Ringo, zaliczany do rankingu Pucharu Polski, rozegrano 22 maja w ośmiu kategoriach
indywidualnych i czterech kategoriach
dwójkowych. W zawodach udział wzięli
reprezentanci klubów: KS „Olimpia” Miłki, UKS Goszczyn, UKS „Arka” Umieszcz
i MUKS Podkarpacie Jedlicze. Organizatorem głównym Turnieju był MUKS
Podkarpacie Jedlicze, z prezesem Piotrem Brilem, we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, władzami
Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Radą Miejską w Jedliczu, dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Jedliczu i licznymi
rodzicami startujących zawodników.
Ceremonię otwarcia i zakończenia
zawodów uświetniła swoją obecnością
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Plażowy Turniej Rodzin

XXI Ogólnopolski Turniej Ringo w Jedliczu

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik. Zdobywcy miejsc od 1 do 3 otrzymali piękne szklane medale i puchary,
a za miejsca od 1 do 6 ‒ koszulki sportowe
i słodkie upominki.
Grand Prix w Ringo
12 czerwca 2021 r. na obiektach sportowych Państwowej Szkoły Podstawowej
w Goszczynie rozegrano turniej Grand
Prix w Ringo, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a przeprowadzony przez
V prezesa Polskiego Towarzystwa Ringo,
dyrektora szkoły Mariusza Wangryna.
Do rywalizacji przystąpiło 127 ringowców z czołowych klubów z całej
Polski. Zawody rozegrano w ośmiu kategoriach indywidualnych i pięciu dwójkowych. Na tę okazję przygotowano piękny
plakat, wizualizujący kółka ringo w ruchu. Mimo obostrzeń sanitarnych i stąd
powstałego niesystematycznego przygotowania sportowego, zawodnicy reprezentowali wysoki poziom wyszkolenia,
aby zakwalifikować się do reprezentowania swoich klubów na Mistrzostwach
Polski, które rozegrane miały być dwa
tygodnie później.

Zawody dofinansowane były przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Najlepsi zawodnicy
otrzymali statuetki, medale, dyplomy
i upominki w postaci okolicznościowych
koszulek sportowych. Pucharami uhonorowano najmłodszego i najstarszego
zawodnika mistrzostw.

W Mielnie Koszalińskim w ciągu trzech
dni (19‒21 sierpnia) zorganizowano
Ogólnopolski Plażowy Turniej Rodzin
w Ringo. Startowało 86 uczestników, reprezentujących 41 rodzin, w trzech kategoriach. Kategorie wyznaczał wiek dziecka: I ‒ dziecko do lat 10, II – do lat 15,
III – dziecko powyżej lat 15.
W grupie I i II startowało po 14 rodzin, w grupie III – 13 rodzin. Każdego
Kurpiowski Jantar
Ostatnim sprawdzianem formy sportowej
przed Mistrzostwami Polski był turniej
ringo w Lelisie, pod nazwą „Kurpiowski
Jantar”, rozegrany 19 czerwca pod batutą Sylwii Smilgin-Kamińskiej, sekretarza
Polskiego Towarzystwa Ringo.
Rywalizowało 120 zawodników
w sześciu kategoriach indywidualnych
i pięciu drużynowych. Turniej rozgrywany od około 20 lat, z przerwą w roku
2020, pierwszy raz gościł zawodników ze
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu, której
zawodnicy stali się nowymi ambasadorami ringo w swoim środowisku. Organizatorem Turnieju był Ludowy UKS
„Nasiadki”, Szkoła Podstawowa w Lelisie
i w Nasiadkach, Centrum Kultury Bibliotek i Sportu w Lelisie oraz lokalny Ludowy Zespół Sportowy.
Otwarte Mistrzostwa Polski
49. Otwarte Mistrzostwa Polski odbyły
się 26. czerwca w Warszawie, na stadionie
GKS „Świt”, przy pięknej słonecznej pogodzie. Rywalizacja toczyła się w 15 kategoriach indywidualnych oraz w 6 kategoriach dwójkowych. Startowało 132
zawodników.

Leszno, Poznań, Gliwice, Łódź, Piotrków
Trybunalski.
Ciężar organizacyjny przyjęli na siebie
członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Ringo; prezes Krystyna Anioł-Strzyżewska i Andrzej Osak. Turniej był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wykonano piękne banery i plakaty reklamujące turniej.
Memoriał twórcy ringo
20. Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego odbył się 11 września w Warszawie
na stadionie GKS Świt. Impreza ma już
20-letnią tradycję i rokrocznie przyciąga
duże grono zawodników. Podobnie było
i w tym roku, zabrakło jedynie ringowców z zagranicy, którym start uniemożliwiła epidemia koronawirusa. Memoriał

Ogólnopolski Turniej w Ringo „Mazury 2021” w Miłkach

dnia była inna pogoda, od wichury przez
mżawkę do upalnego słońca. Umiejętności gry uczestnicy nabywali w godzinach
dopołudniowych, gdy prowadzono zajęcia instruktorskie, a po południu – nowi
adepci ringo rozgrywali mecze z niekłamanym poświęceniem. Zaletą prowadzonych zajęć, a następnie – meczów była
naturalna promocja ringo jako sportu dla
każdego, wśród osób niekiedy pierwszy
raz stykających się z gumowym kółkiem,
a przybyłych z miejscowości: Płock, Pabianice, Łowczówek, Tarnów, Włocławek,
Sękocin Nowy, Kielce, Goszczyn, Mogielnica, Chodzież, Łask, Ustka, Słupsk,
Bytów, Stryków, Krzynia, Dąbrówka
k. Poznania, Warszawa, Kołczygłowy,

jest wspomnieniem twórcy ringo i przywołuje do startu najstarszych zawodników, którzy walczą w kategoriach weteran
I i weteran II, zyskując podziw wnuków.
Dla zwycięzców tych kategorii od wielu
lat Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla
Wszystkich funduje okazałe puchary.
Memoriał był dofinansowany przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na uroczystość dekoracji zwycięzców stawił się zaproszony
przez WTR z-ca burmistrza Bemowa
ds. sportu i oświaty, Piotr Kobierski,
który uprzednio otrzymał 4-stronicowe
uzasadnienie nadania Skwerowi Sportów
Miejskich na Bemowie imienia Włodzimierza Strzyżewskiego, twórcy ringo

– sportu dla każdego. Na zakończenie ceremonii dekorowania zwycięzców Józef
Krakowiak, wiceprezes WTR, wręczył
burmistrzowi książkę o ringo z 2020 r.,
„60 lat rozwoju gry sportowej dla każdego: ringo w Polsce i na świecie”, autorstwa
prof. Włodzimierza Starosty, prezesa International Ringo Federation. Lektura
tej ponad 500-stronicowej książki, pełnej dokumentacji, powinna ostatecznie
przekonać burmistrza oraz pomóc mu
przekonywać innych decydentów o znaczeniu tej gry dla wszystkich w Polsce
i na świecie. Co miejmy nadzieję spowoduje, że twórca naszego sportu zostanie
uwieczniony na Bemowie, gdzie mieszkał i działał.
Pozostałe turnieje
Równolegle z memoriałem rozgrywane
były 19. Mistrzostwa Polski Lekarzy i innych Profesji Ochrony Zdrowia w Ringo,
sponsorowane przez Okręgową i Naczelną
Izbę Lekarską oraz Polskie Towarzystwo
Ringo. Wręczono 36 medali, a w punktacji łącznej zwyciężyli reprezentanci
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
przed OIL w Gdańsku i OIL w Łodzi.
Jako ostatni został rozegrany 25 września turniej „Mazury 2021” na stadionie
sportowym w Miłkach przy wietrznej pogodzie, która nie odstraszyła uczestników
chcących zdobywać ostatnie możliwe
punkty do rankingu zawodników.
Wspaniały jubileusz
29 października w Warszawie, w Centrum
Edukacji Olimpijskiej im. Jana Pawła II,
odbyła się uroczystość jubileuszu 90-lecia
życia i twórczości prof. dr. hab., dr h.c.
Włodzimierza Starosty, prezesa International Ringo Federation, autora 145 książkowych pozycji fachowych, a wśród nich
dwóch podręczników o ringo i książki
o 60-letniej historii ringo. Profesor został
przez prezydenta RP odznaczony Krzyżem Oficerskim IV stopnia.
n TEKST:
KRYSTYNA ANIOŁ-STRZYŻEWSKA
n ZDJĘCIA: MARIUSZ WANGRYN
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Imprezy
dla branży energetycznej

Tenis ziemny

Kolejny wymagający rok dla Federacji Sportowej „Energetyk”

Rok 2021 ze względu na funkcjonowanie w dobie globalnej pandemii ponownie był trudny dla Federacji Sportowej
„Energetyk”. Epidemia koronawirusa
utrudniła organizację wielu imprez i miała negatywny wpływ na liczbę energetyków biorących w nich udział. Pomimo
tych niekorzystnych okoliczności Federacja Sportowa „Energetyk” kontynuowała
swoją działalność, organizując imprezy
rekreacyjno-sportowe i turystyczne dla
branży energetycznej.
W ramach przyjętego Kalendarza
ogólnopolskich imprez i zawodów w zakresie rekreacji fizycznej, turystyki i sportu
Federacji Sportowej „Energetyk” na rok
2021 zaplanowano realizację trzynastu
imprez. Ostatecznie odbyło się osiem
z nich, cztery były odwołane, a jedno
z przedsięwzięć planowane jest w listopadzie br. W ramach kalendarza imprez
zorganizowano dwie ogólnopolskie imprezy turystyczne, trzy ogólnopolskie
imprezy sportowe – Mistrzostwa Polski
Energetyków oraz trzy ogólnopolskie
imprezy sportu powszechnego i rekreacji.
Największą imprezą z naszego kalendarza był Jubileuszowy LX Ogólnopolski
Górski Rajd Pieszy Energetyków „Tatry
Bielskie – Tatry Wysokie 2021”. Imprezy, podobnie jak w latach ubiegłych, były
głównie kilkudniowe i realizowane były
na terenie całej Polski. Federacja Sportowa „Energetyk” bezpośrednio w 2021 r.
zorganizowała cztery imprezy. W przedsięwzięciach tych uczestniczyli energetycy z kilkudziesięciu spółek energetycznych z całej Polski.

32

SPORT DLA WSZYSTKICH NR 1–2/2021

Narciarstwo Alpejskie
Pierwszą imprezą organizowaną bezpośrednio przez Federację Sportową „Energetyk” w 2021 r. były XXII Mistrzostwa
Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim, które odbywały się od 18 do
21 lutego 2021 r. Ze względu na obowiązujące restrykcje związane z Covid-19
przedsięwzięcie nie odbyło się w początkowo planowanym terminie w styczniu.
W mistrzostwach wzięło udział 60

uczestników, z czego bezpośrednio w zawodach wystartowało 55 osób – 10 kobiet
i 45 mężczyzn. Uczestnicy
mistrzostw
zakwaterowani

najlepszy czas przejazdu odnotowała
Anna Durak z ekipy Tauron Dystrybucja. Klasyfikację drużynową wygrała
Tauron Dystrybucja, za którą uplasowała
się drużyna Ewa SKI, a trzecie miejsce
zajęła PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów.

byli, podobnie jak podczas dwóch poprzednich edycji, w Niedzicy, natomiast same mistrzostwa odbyły się
w ośrodku narciarskim w pobliskich
Kluszkowcach.
W tym roku uczestnicy byli podzieleni wyjątkowo na trzy kategorie: M1 i M2
(mężczyźni) oraz kategorię open wśród
kobiet. W sobotę 19 lutego przeprowadzono trening, natomiast same zawody
odbyły się 20 lutego. Ostatecznie zawody
ukończyło (uwzględniając czasy dwóch
przejazdów) 46 zawodników
i zawodniczek. Najlepszy
czas przejazdu wśród panów
uzyskał Aleksy Bartoszewicz
reprezentujący drużynę Ewa
SKI. Wśród pań natomiast

Latem od 10 do 13 czerwca 2021 r. odbyły
się XXXIV Mistrzostwa Polski Energetyków w Tenisie Ziemnym. Zawody rozegrano na kortach ziemnych COS Szczyrk.
Wszystkie mecze odbywały się do dwóch
wygranych setów, które rozpoczynano od
stanu 2-2, zamiast trzeciego seta grano
decydujący super tie-break.
Zawodnicy rywalizowali w dwóch
kategoriach (open mężczyźni i kobiety)
oraz w deblu i mikście. Wśród panów
najlepszy był Sławomir Horodecki,
wśród pań natomiast Wiesława Dudczak. Z kolei pierwsze miejsce w grach
deblowych zdobyła para Sławomir
Horodecki, Andrzej Mały, a turniej
miksta wygrała para Wiesława Dudczak, Tomasz Gorczyca.
Górski Rajd Pieszy
Od 6 do 11 września 2021 r. odbył się Jubileuszowy LX Ogólnopolski Górski Rajd
Pieszy Energetyków „Tatry Bielskie – Tatry Wysokie 2021”. Była to największa
impreza organizowana przez Federację
Sportową „Energetyk”, gdyż uczestniczyły
w niej 142 osoby. Dla piechurów przygotowano pięć urozmaiconych tras. Cztery
z nich przebiegały po polskiej części Tatr
Wysokich i Bielskich, jedna trasa prowadziła częścią słowacką Tatr Bielskich.
Uczestnicy zakwaterowani byli w malowniczej wsi Murzasichle.
Piechurom w czasie wędrówek towarzyszyła piękna słoneczna pogoda. Ostatniego dnia organizatorzy przygotowali
dla uczestników imprezy nie tylko tradycyjną uroczystą kolację, ale także konkurs
krajoznawczo-geograficzny o tematyce
„Polskie góry, górki i pagórki”. Ponadto
najaktywniejszych piechurów wyróżnio-

no odznakami (brązowymi srebrnymi
i złotymi) Zasłużony Działacz FSE.
Piłka siatkowa
Ostatnią, zorganizowaną już bezpośrednio przez Federację Sportową „Energetyk” imprezą były XLIII Mistrzostwa
Polski Energetyków w Piłce Siatkowej
Kobiet i Mężczyzn. Zawody odbyły się od
30 września do 3 października br. w COS
Szczyrk. W tym roku w imprezie wyjątkowo startowali tylko siatkarze.
Ostatecznie tytuł Mistrza Polski Energetyków obroniła „Energetyka Lubin”.
Dalsze miejsca zajęły kolejno PGNiG
Termika SA i Veolia Energia Łódź SA.
W tym roku planowana jest jeszcze organizacja przez FS „Energetyk, wspólnie z Towarzystwem Tenisa Stołowego
„Polonia Bytom”, 27–28 listopada 2021 r.
w Bytomiu XXII Mistrzostw Polski Energetyków w Tenisie Stołowym.
Walne Zebranie Członków
FS „Energetyk”
17 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyło
się XI Walne Zebranie Członków Federacji Sportowej „Energetyk”. Jednym
z ważniejszych punktów zebrania było
wybranie, w miejsce zmarłego w lutym
br. wiceprezesa zarządu FS „Energetyk”
– Jerzego Ostojskiego, nowego członka
zarządu – Jerzego Deptułę.
W tym roku zaplanowano w listopadzie br. uchwalenie Kalendarza ogólnopolskich imprez i zawodów w zakresie rekreacji fizycznej, turystyki i sportu Federacji

Sportowej „Energetyk” na rok 2022. Dokument po zatwierdzeniu dostępny będzie na
stronie internetowej Federacji Sportowej
„Energetyk”.
***
Warto wspomnieć, że kilka imprez organizowanych w 2021 r. objętych było
dofinansowaniem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Patronat honorowy nad XXII Mistrzostwami Polski Energetyków w Narciarstwie Alpejskim sprawował Polski Związek Narciarski, nad Jubileuszowym
LX Ogólnopolskim Górskim Rajdem
Pieszym Energetyków „Tatry Bielskie
– Tatry Wysokie 2021” Ministerstwo
Rozwoju i Technologii oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
a nad XLIII Mistrzostwami Polski Energetyków w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn – Polski Związek Piłki Siatkowej.
n ŁUKASZ BIGOSZEWSKI
n ZDJĘCIA:
Z ARCHIWUM ORGANIZATORÓW
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Z góry woda,
z dołu woda

„Energetyk” zakończył cykl wędrówek
po polskich górach rozpoczęty od pasma
Bieszczad. W imprezie uczestniczyły 142
osoby, energetycy i ich rodziny z całej
Polski.
W trakcje przygotowań, po cyklu
wędrówek ustalających przebieg rajdu,
grupa przewodników tatrzańskich i komandor rajdu wytypowali i opracowali przebieg pięciu urozmaiconych tras,
które mieli pokonać uczestnicy rajdu.
Cztery trasy rajdowe prowadziły po Pol-

skich Tatrach Wysokich i Bielskich, jedna trasa obejmowała część słowacką Tatr
Bielskich.
7.09.2021 r., w trakcie spotkania
z przewodnikami, uczestników podzielono na cztery grupy rajdowe, które następnego dnia przy pięknej, słonecznej
pogodzie wyruszyły na trasy z miejsca
zakwaterowania w Ośrodku Wczasowym
„U Zbójnika”, w malowniczej wsi Murzasichle. Na miejsca startowe tras uczestnicy byli dowożeni autokarami. Piękna

Podniesienie bandery, początek regat

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”: na wodzie i w górach

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne
„Sekstant” jak w latach
poprzednich
zorganizowało od 16 do 18
września 2021 r. po raz trzeci na Jeziorze
Ryńskim XIV Regaty Żeglarskie Energetyków w klasie Ω – memoriał Henryka Chrobaka. Pomimo wielu trudności
związanych z pandemią uczestnictwo
w regatach zgłosiło początkowo 10 załóg
z całej Polski. Z biegiem czasu, w trakcie
przygotowań, załogi z różnych przyczyn
wycofywały swoje uczestnictwo. W rezultacie liczba załóg ograniczyła się do pięciu. Regaty poprzedziło wieczorne, tradycyjne spotkanie szantowe przy gitarze.
Następnego dnia po kilkudniowym
deszczu uczestnicy spodziewali się, że
tegoroczne regaty zostaną rozegrane
w mokrych warunkach, tzn. „z góry woda
i z dołu woda”. Lecz w dniu regat poranek
wstał słoneczny i tylko od czasu do czasu
chmurki zasłaniały słońce. Wiaterek wiał
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umiarkowany, czasami próbował silniej
dmuchnąć i pokropić deszczykiem, ale
nie przeszkodziło to żeglarzom.
Po tradycyjnym podniesieniu bandery, odprawie sędziowskiej, uderzeniu w
dzwon, a następnie losowaniu jachtów
i przygotowaniu technicznym Sędzia
Główny dał znak do startu. W trakcje
zmagań nie obyło się też bez awarii. Jedna
z załóg miała wiatrową próbę wytrzymałości ożaglowania, wygraną przez wiatr,
zmuszającą do wymiany żagli.
Tegoroczne regaty rozegrane były na
trasie trójkątów, w oparciu o boje regatowe i wyspy na jeziorze, co uatrakcyjniło
regaty i zmusiło załogi do większego wysiłku nawigacyjnego. W sumie pogoda
dopisała. Przy średnio znośnej, ładnej aurze rozegrano 5 wyścigów, które wyłoniły
zwycięskie załogi.
I miejsce – Veolia Energia Łódź SA,
sternik Paweł Majchrowski, załoga: Piotr
Błaszkiewicz, Michał Grzejdziak

II miejsce – PGE ZE Bydgoszcz, sternik Sebastian Knasiecki, załoga: Jacek
Jabłoński, Mariusz Grycan
III miejsce – Energa Operator Oddział Gdańsk, sternik Leszek Górecki,
załoga: Bistuła Andrzej, Adel Katarzyna,
Siewruk Krzysztof
Na uroczystym wieczorku pożegnalnym wręczono puchary i nagrody. Gratulacje dla zwycięzców, podziękowania dla
wszystkich załóg za wspaniałe sportowe
współzawodnictwo.
Tatry Bielskie – Tatry Wysokie 2021
Już sześćdziesiąty raz powędrowaliśmy w góry, piękne, majestatyczne, wabiące swoimi urokami – choć groźne – ale
przyjazne i nasze – Tatry.
Od 6 do 11 września 2021 r. odbył się
Jubileuszowy LX Ogólnopolski Górski
Rajd Pieszy Energetyków „Tatry Bielskie – Tatry Wysokie 2021”. Organizowany przez Zarząd Federacji Sportowej

XIV Regaty Żeglarskie Energetyków w klasie Ω
– memoriał Henryka Chrobaka, III miejsce
– Energa Operator Oddział Gdańsk

słoneczna pogoda i znośna temperatura
sprzyjały piechurom.
Uczestnicy rajdu przez cztery dni
mogli wędrować tatrzańskimi szlakami
i podziwiać różnorodność form natury, jedynych w naszych górach krajobrazów, widoków, przepaści, wąwozów
tej rzadziej odwiedzanej części Tatr,
zwłaszcza części słowackiej. Uczestnicy
stanęli na wysokości zadania i zapewnili sobie możliwość wędrówek poprzez dopełnienie wskazań i zaleceń
władz przy panującym zagrożeniu epidemiologicznym. Piękna pogoda i wspaniała obsługa przewodnicka zapewniły
niezapomniane wspomnienia.
W dniu uroczystego zakończenia
rajdu i podsumowania naszego jubileuszu na wieczorku pożegnalnym wytypowani uczestnicy z poszczególnych
ekip, weterani rajdów oraz członkowie
ekipy obsługi zostali wyróżnieni Honorową Odznaką Zasłużonego dla Federacji Sportowej Energetyk. Następnym
punktem programu zakończenia imprezy
był konkurs krajoznawczo-geograficzny
o tematyce „Polskie góry, górki i pagórki”, czyli wszystko o górach, od wybrzeża
przez Suwalszczyznę, Mazury, Roztocze,
Jurę Krakowsko-Częstochowską, jak
i góry właściwe. Do konkursu zgłosiło się
siedmiu zawodników, którzy wykazali się
bardzo wysokim poziomem wiedzy. Najlepszym gratulujemy.
I miejsce
– Wojciech Stankiewicz z Kozienic
II miejsce
– Dawid Szymaniak z Turowa
III miejsce
– Krystyna Sędor z Jaworzna
Uroczysty LX Jubileuszowy Rajd we
wspaniałej atmosferze, urozmaiconej góralską scenką rodzajową i przyśpiewkami ekipy z Turowa, zakończył wieczorek
przy muzyce i tańcach.
n MAREK WARDZIAK
n FOTOGRAFIE:
ARCHIWUM ORGANIZATORA
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Dajmy Szansę 2021
Działalność Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w 2021 r.

Kalendarz pracy Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan w roku 2021 dostosowany
był do możliwości pandemicznych. Pracę
rozpoczęliśmy w czerwcu realizacją imprez sportowo rekreacyjnych.
XXII Regionalne Zawody Radnych,
Wójtów, Burmistrzów i Starostów
w Tenisie Stołowych
o Puchar Marszałka Województwa
Wielkopolskiego oraz
VI Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka
Organizowana impreza zaliczana jest do
Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów pod Patronatem Marszałka
Województwa Wielkopolskiego. Zawody przeprowadzono 19 czerwca br. w sali
sportowej OKSiR i w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu
11 gmin i 7 powiatów województwa wielkopolskiego. Łącznie w imprezie wzięło
udział 70 uczestników, w tym samorządowcy z powiatów: wrzesińskiego, konińskiego,
ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego, konińskiego, słupeckiego i gnieźnieńskiego.
W klasyfikacji generalnej gmin na poszczególnych miejscach uplasowały się
gminy: Witkowo, Niechanowo, Golina,
Ostrzeszów, Kleczew i miasto Gniezno.
W klasyfikacji końcowej powiatów znalazły
się powiaty: gnieźnieński, koniński, ostrzeszowski. Zwycięzcy poszczególnych kategorii indywidualnych i zespołowych otrzymali pamiątkowe puchary, medale i statuetki,
ufundowane przez organizatorów. Wręczono również ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie Piotra
Jóźwika statuetki im. Henryka Muchy dla
„najstarszego” i „najmłodszego” uczestnika zawodów. Seniorem okazał się 74-letni
Wojciech Grodzki – radny gminy Golina,
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a najmłodszym 30-letni Rafał
Rekruciak – radny gminy Niechanowo.
Rozegrano także dodatkowe
mecze o miano „najlepszego
zawodnika turnieju”, o statuetki
im. śp. Krzysztofa Szkudlarka,
ufundowane przez burmistrza
Witkowa Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcą tej kategorii został Jerzy Przygoda, były wójt
Gminy Kobyla Góra, zaś statuetkę dla „najlepszej zawodniczki” otrzymała Katarzyna Mądrowska z Gniezna.
Przeprowadzonym rozgrywkom towarzyszyły VIII Zawody Strzeleckie
z Karabinka Pneumatycznego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie,
które na stałe wpisały się w organizację tej
imprezy. W jej ramach przeprowadzono
kilka konkurencji rekreacyjnych, ich zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale. Organizowane od 22 lat zawody miały także
formę spotkania integracyjnego będącego
okazją do wymiany poglądów i doświadczeń samorządowych w obszarze sportu.
Jak co roku, choć w znacznie mniejszej
liczbie osób, zawody upłynęły w bardzo
miłej i sportowej atmosferze.
Półkolonie 2021
Jak co roku w lipcu przystąpiliśmy do realizacji projektu związanego z wypoczynkiem w miejscu zamieszkania dla 330
uczestników w wieku szkolnym – dzieci
i młodzieży z terenu powiatu gnieźnieńskiego (miasto Gniezno, gmina i miasto
Witkowo, gmina Niechanowo) oraz wągrowieckiego (miasto Gołańcz). Półkolonie zorganizowane pod hasłem „Dajmy
Szansę 2021” i „Sport, Uśmiech, Zabawa
2021”. W trakcie wypoczynku uczestnicy

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku z warsztatami pieczenia chleba,
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z warsztatami historycznymi,
33 Baza Lotnictwa Transportowego
w Powidzu, ZOO w Poznaniu, Sala zabaw „Wartownia” w Koninie.
XIII Pojedynek Sportowo-Rekreacyjny
Rodzinnych ogrodów Działkowych
27 sierpnia na terenie ROD Grodu Lecha
11 reprezentacji ogrodów działkowych
z terenu Gniezna i Witkowa przystąpiło do pojedynku. Drużyny brały udział
w rekreacyjnych konkurencjach indywidualnych i zespołowych, nagradzanych
medalami i pucharami.
W klasyfikacji zespołowej 6 zwycięskich ogrodów otrzymało okolicznościowe puchary ufundowane przez prezydenta
Miasta Gniezna oraz Puchar Przechodni Tadeusza Tomaszewskiego dla ROD
1000-lecia. Pojedynek rozegrano w bardzo
miłej atmosferze, przy słonecznej pogodzie, skocznej muzyce i grilu.
Grzybobranie

świetnie się bawili oraz zdobywali przydatne wiadomości z zakresu profilaktyki.
Tegoroczny program półkolonii podzielony był na:
– aktywność fizyczną: spartakiady, nauka
tańca, spotkania z animatorami rekreacji, wyjazdy na basen, nad jezioro,
–
aktywność ekologiczną: nauka troski
o naturalne środowisko poprzez zabawę (piknik Nadleśnictwo Gniezno),
–
aktywność profilaktyczną: warsztaty
z profilaktykami, spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, straży miejskiej, ratownictwa medycznego,
ratownictwa wodnego,
– aktywność kulturalną: przedstawienia
teatralne, warsztaty dziennikarskie,
–
aktywność turystyczna: wycieczki
i warsztaty turystyczne, Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie,

XVI Jesienne Grzybobranie w Nadleśnictwie Gołąbki. W spotkaniu wzięła udział
40-osobowa grupa miłośników zbierania
grzybów. Jak co roku uczestnicy w ciągu
kilku godzin zbierali grzyby, a następnie
w towarzystwie pani klasyfikator grzybów
– przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej sprawdzili ich
przydatność do spożycia.
Puchar za największą ilość zebranych grzybów zdobył Mariusz Pomorski
z Gorzowa Wlkp. Największego grzyba
znalazła Elżbieta Rzymyszkiewicz. Zostały również rozegrane konkurencje
rekreacyjne nagrodzone pamiątkowymi
medalami. Upominki rzeczowe otrzymali najstarsi i najmłodsi miłośnicy
grzybobrania. Uczestnicy mogli również
posłuchać pogadanki na temat kleszczy.
Integracyjnemu spotkaniu towarzyszyła
słoneczna pogoda, miła atmosfera, ciekawe rozmowy przy kawie, ciasteczku
i pysznej grochówce.

XV Turniej Sportowo-Rekreacyjny
dla Seniorów „Sport receptą na zdrowie”
Hala sportowa Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Gnieźnie 27 września 2021 r. po
raz kolejny gościła liczną grupę seniorów z terenu Gniezna i powiatu. Łącznie
w imprezie udział wzięło 240 uczestników
z Gniezna, Kiszkowa, Kłecka i Trzemeszna.
W tej integracyjnej formie spotkania udział
wzięli przedstawiciele organizacji społecznych i środowisk lokalnych. Uczestnicy
zmagali się w indywidualnych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, takich jak:
quiz wiedzy obywatelskiej, rzut ringo, rzut
woreczkami do tarczy, rzut lotką, strzał piłką do minibramki, wyrzucanie kości, rzut
woreczkami na leżącą tarczę. Zwycięzcy
poszczególnych konkurencji indywidualnych otrzymali pamiątkowe medale.
W klasyfikacji drużynowej wyłoniono
6 najlepszych drużyn:
I. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk”, Kiszkowo
II. Klub Seniora „Radość” przy MOK
Gniezno
III. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Trzemeszno
IV. Wielkopolski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu Gniezno
V. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kłecko
VI. Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk”, Gniezno
Zwycięskie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary.
W czasie trwania imprezy Wydział
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie organizował ekofestyn dla seniorów, realizując projekt „Segreguję, nie marnuję – Ziemię ratuję”. W zorganizowanym
dla stowarzyszeń konkursie wiedzy ekologicznej laureatami zostali przedstawiciele Stowarzyszenia „Promyk” Gniezno oraz
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z Trzemeszna i Kłecka, którzy
otrzymali po 3 zestawy pojemników i plansze, jak prawidłowo segregować odpady.
Pozostałym uczestnikom biorącym
udział w konkursie ekologicznym i eko-

festynie przekazano torby ekologiczne.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ponadto uczestnicy mogli skorzystać
z informacji o zasadach skorzystania z dofinansowania do wymiany ogrzewania na
bardziej ekologiczne, w ramach działalności punktu „Czyste powietrze”. Ogromna
frekwencja uczestników, rekreacyjna rywalizacja oraz wspaniała atmosfera i integracja była największym podziękowaniem
dla organizatorów.
XXVI Integracyjna Spartakiada
Sportowo-Rekreacyjna dla osób
z niepełnosprawnościami
16 października 2021 r. w sali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie przy
ul. Powstańców Wielkopolskich została
zorganizowana kolejna edycja spartakiady.
Łącznie wzięło w niej udział 150 uczestników reprezentujących placówki i stowarzyszenia: Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Gnieźnie i Kłecku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej, Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy, Środowiskowy
Dom Samopomocy „Dom Tęcza” i „Dom
Anka”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – Stowarzyszenie „Potrafimy” oraz w ramach integracji Miejskie
Świetlice Socjoterapeutyczne.
W ramach imprezy przeprowadzono
szereg konkurencji sportowo-rekreacyjnych, konkursów oraz loterię upominków
rzeczowych. Uczestnicy zmagali się we
współzawodnictwie indywidualnym. Zwycięzcy konkurencji rekreacyjnych i konkursów otrzymali pamiątkowe medale.
Ostatnią część spotkania stanowiła loteria
upominków rzeczowych, w której wzięli
udział wszyscy uczestnicy spartakiady. Każdy zawodnik otrzymał słodki poczęstunek.
Dobra frekwencja, uśmiech i zadowolenie
uczestników świadczyły o dobrej, udanej
zabawie, połączonej z aktywnością fizyczną.
n ANNA STANOWSKA
n LAURA FILIPIAK
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Z ŻYCIA FEDERACJI
kajaków. Wszystkie etapy spływu odbyły
się zgodnie z jego regulaminem.

Urokliwe
kajakowe
trasy
Kajakowe wędrówki na różnorodnych akwenach: Bug, Huczwa, Pilica, Krutynia

Bug – Huczwa 2021
W okolicach Hrubieszowa, na Lubelszczyźnie od 27 czerwca do 3 lipca 2021 r.
został zorganizowany przez Krajową
Federację Sportu dla Wszystkich spływ
kajakowy Bugiem oraz Huczwą. Baza
wypadowa znajdowała się we wsi Ślipcze
nad Bugiem. Zakwaterowanie w dwóch
gospodarstwach
agroturystycznych.
W spływie wzięły udział dwadzieścia
dwie osoby praktycznie z całej Polski,
od Krynicy Górskiej po Międzyzdroje,
w tym siedmioro dzieci.
W niedzielę 27 czerwca pierwszy etap
spływu z miejscowości Gołębie, pierwszej polskiej wsi nad Bugiem – od miejsca, gdy staje się on rzeką graniczną, do
miejscowości Kryłów. Po dopłynięciu
zwiedzanie ruin zamku w Kryłowie oraz
ciekawego parku na wyspie na Bugu,
utworzonego wokół ruin. Po powrocie
do Ślipczy obiadokolacja oraz spotkanie
integracyjne ze śpiewaniem szant i piosenek turystycznych.
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Następnego dnia w poniedziałek
28 czerwca etap Kryłów – Kosmów, trzy
godziny płynięcia. We wtorek 29 czerwca etap Kosmów – Czumów. Trasa przebiegała przełomem Bugu pod Ślipczami,
gdzie rzeka płynie bardzo głębokim i krętym wąwozem.
Środa 30 czerwca – wycieczka autokarowa po Ziemi Chełmskiej, m.in. zwiedzanie podziemi kredowych w Chełmie,
tj. wydrążonego pod najstarszą częścią miasta wielokilometrowego labiryntu tuneli
łączących podziemne sale, dawne wyrobiska kredy oraz zrekonstruowanej wioski
Gotów sprzed prawie 2000 lat. W czwartek
1 lipca etap z Czumowa do Łukaszówki.
Po 18 kilometrach koniec spływu Bugiem.
Następnego dnia, w piątek 2 lipca,
początek spływu Huczwą, lewobrzeżnym
dopływem Bugu. Wodowanie przy moście w Werbkowicach. Rzeka urozmaicona przeszkodami. Na 14-kilometrowym
etapie cztery przenoski, kilka progów
i kilkanaście zwalonych drzew. Po 5 godzinach dopłynięcie do Sławęcina (dzisiaj
przedmieście Hrubieszowa).

W sobotę 3 lipca ze względu na fatalną pogodę zwiedzanie Hrubieszowa,
Gródka (domniemanego miejsca po
grodzie Wołyń) i „Królewskiego kąta”,
gdzie wojska Bolesława Chrobrego stoczyły bitwę z Rusinami o przeprawę przez
Bug, podczas wyprawy na Kijów. Jest to
5-kilometrowy szlak pieszy po błoniach
nadbużańskich, z Czumowa do Gródka,
kończący się przy wieży widokowej. Wieczorem uroczyste zakończenie spływu
„Bug – Huczwa 2021”.
Pilica 2021
Spływ został zorganizowany w terminie
21–27 sierpnia 2021 r. w formie 7-dniowego turnusu z biwakiem w miejscowości Zakościele nad Pilicą. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników zostało
zorganizowane w Willi Amber. Transport
uczestników, sprzęt kajakowy oraz dowóz
sprzętu na poszczególne etapy został zapewniony przez właścicieli Willi Amber,
którzy prowadzą również wypożyczalnię

1. Sobota 21.08.2021 r. – przyjazd do
Zakościela i zakwaterowanie uczestników.
2. Niedziela 22.08 – śniadanie i wypłynięcie z Zakościela do Domaniewic
(Pilica, 21 km). Powrót do Zakościela,
obiadokolacja. Ognisko integracyjne.
3. Poniedziałek 23.08 – śniadanie
i wyjazd na etap Domaniewice – Tomczyce (Pilica, 20 km). Powrót i obiadokolacja.
4. Wtorek 24.08 – śniadanie i wyjazd
na etap Łęg Ręczyński – Kurnędz (Pilica,
22 km). Powrót i obiadokolacja.
5. Środa 25.08 – śniadanie i wyjazd
na etap Dąbrowa nad Czarną – Sulejów
(Czarna Maleniecka, 13 km). Powrót
i obiadokolacja.
6. Czwartek 26.08 – śniadanie,
wyjazd na etap Tomaszów Mazowiecki –
Zakościele (Pilica, 20 km). Powrót i obiadokolacja. Pożegnalne ognisko i podsumowanie spływu.
7. Piątek 27.08 – śniadanie i uroczyste
zakończenie spływu. Wykwaterowanie
i wyjazd uczestników.
24 sierpnia ze względu na fatalną pogodę część uczestników wybrała zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych:
Bunkry Kolejowe w Konewce, Groty

Nagórzyckie oraz ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.
Pilica okazała się rzeką dość łatwą dla
kajakarzy, a rzeka Czarna Maleniecka od
Dąbrowy do ujścia to najładniejszy leśny
odcinek szlaku z nielicznymi przeszkodami w postaci zwalonych drzew.
Krutynia 2021
Od 28 sierpnia do 3 września 2021 r. kolejny spływ zorganizowany przez Krajową
Federację Sportu dla Wszystkich – rzeką
Krutynią, z bazą spływu w Stanicy Wodnej PTTK Ukta. W spływie uczestniczyło 21 kajakarzy. Wszystkie etapy spływu
przebiegały zgodnie z założonym planem
zgodnym z regulaminem spływu.
I dzień, 28 sierpnia 2021 r. – przyjazd
uczestników do stanicy wodnej PTTK
w Ukcie, powitanie kajakarzy, spotkanie
organizacyjne, wycieczka piesza.
II dzień, 29 sierpnia 2021 r. – przejazd
autokarem na start I etapu spływu (Sorkwity), przydział sprzętu, I etap spływu:
Sorkwity – Bieńki (16 km), powrót autokarem do Ukty.
III dzień, 30 sierpnia 2021 r. – przejazd autokarem na start II etapu spływu
(Bieńki), Bieńki – Spychowo (21 km),
powrót autokarem do Ukty.

IV dzień, 31 sierpnia 2021 r. – przejazd
autokarem na start III etapu spływu (Spychowo), III etap spływu: Spychowo – Krutyń (21 km), powrót autokarem do Ukty.
V dzień, 1 września 2021 r. – przejazd
autokarem na start IV etapu spływu (Krutyń), IV etap spływu Krutyń – Ukta (14 km),
rozgrywki sportowo-rekreacyjne.
VI dzień, 2 września 2021 r. – V etap
spływu Ukta – Ruciane-Nida (28 km),
powrót autokarem do Ukty.
VII dzień, 3 września 2021 r. – wyjazd
uczestników spływu po obiedzie.
Szlak Krutyni należy do szlaków
łatwych i bezpiecznych. Kłopoty sprawiać mogą wysokie fale na niektórych
jeziorach, np. na Jeziorze Mokrym, nieliczne wypłycenia przy niskich stanach
wody lub przenoski kajaków przy jazach
i młynach wodnych. Szlak kajakowy
rzeki Krutyni zaliczany jest do najpiękniejszych szlaków kajakowych nie tylko
w Polsce, ale i w Europie.
n LESZEK GRĘBECKI
– KOMANDOR SPŁYWÓW
n ZDJĘCIA:
Z ARCHIWUM ORGANIZATORA

Zdjęcia prezentujemy także
na 3. stronie okładki
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Sukcesy

sportowców niepełnosprawnych
Barbara Bieganowska-Zając i Karolina Kucharczyk, bohaterki Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio,
kolekcjonerki złotych medali
Zgasł znicz na stadionie olimpijskim w Tokio, XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie
przeszły do historii. I choć odbyły się rok
późnej niż planowano, wielkim sukcesem
było, że się w ogóle odbyły. Cały świat nadal walczy z pandemią COVID-19, wraz
z jej następstwami i zagrożeniami, to jednak w paraolimpiadzie startowały reprezentacje 162 państw, w tym niezbyt liczna,
składająca się z 89 zawodniczek i zawodników reprezentacja Polski, występująca
w 12 dyscyplinach sportowych.
Planem minimum dla naszych sportowców było wywalczenie 30 medali
i miejsce w pierwszej dziesiątce ogólnej
klasyfikacji medalowej. Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Łukasz
Szeliga życzył naszym sportowcom choć
powtórzenia sukcesu z ostatniej paraolimpiady w Rio de Janeiro, gdzie zdobyliśmy 39 medali, w tym 9 złotych, które
zadecydowały o 10. miejscu w klasyfikacji medalowej.
W Tokio biało-czerwoni wywalczyli
25 medali, w tym 7 złotych i 17. miejsce
w klasyfikacji medalowej. Biorąc jednak
pod uwagę oczywiste fakty – problemy
spowodowane przez pandemię w przygotowaniach, rekordową liczbę startujących
reprezentacji, bardzo wyrównany poziom
rywalizacji, każdy zdobyty medal miał
niemal podwójną wartość – start Polaków należy ocenić pozytywnie.
Mieliśmy też bardzo radosne chwile
na sportowych arenach igrzysk w stolicy Japonii. W piątek 3 września wywalczyliśmy trzy złote medale. Trzy razy
grano Mazurka Dąbrowskiego: najpierw
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tenisistkom stołowym Natalii Partyce
i Karolinie Pęk, które wygrały debla,
a następnie reprezentującym Polskę lekkoatletkom ze Związku Stowarzyszeń
Sportowych „Sprawni – Razem” – Barbarze Bieganowskiej-Zając za zwycięstwo w biegu na 1500 m i Karolinie Kucharczyk za skok w dal i pobicie rekordu
igrzysk paraolimijskich.
Dla Basi Bieganowskiej-Zając był to
w kolekcji 5 medal z igrzysk paraolimpijskich, kolejny 4 złoty i 1 brązowy. Karolina Kucharczyk też może się pochwalić
godnymi przypomnienia sukcesami na
igrzyskach, bo wywalczyła w nich 3 złote
medale i 1 srebrny.
We wrześniu na lotnisku Chopina
w Warszawie uroczyście witano naszych
reprezentantów powracających z Tokio.
Nie zabrakło kibiców sportowych, przybyły delegacje Związków Sportowych,
klubów sportowych, rodziny zawodniczek
i zawodników. Liczna delegacja Związku
Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem”, na czele z prezesem Dariuszem Mosakowskim przybyła powitać złote medalistki z Tokio Barbarę Bieganowską-Zając
i Karolinę Kucharczyk.
Prezes Mosakowski miał ze sobą tajemniczą dużą torbę. – W niej słodycze
znanej firmy Raffaello, spełniłem tylko
życzenie Basi i Karoliny – mówił prezes.
Była też doskonała okazja, by na gorąco porozmawiać z naszymi bohaterkami
igrzysk paraolimpijskich.
– Na lotnisku witali cię mąż Piotr
i młodsza córka Martynka, a gdzie

starsza córka Wiktoria? – pytamy Basię
Bieganowską-Zając. – Została w domu,
w Paczkowie koło Nysy, przygotowuje
uroczyste powitanie mamy, będą tort
i szampan.
– Znakomicie wypadł twój pierwszy
start w igrzyskach paraolimpijskich, na
stadionie olimpijskim w Sydney, zaprojektowanym przez polskiego architekta
Edmunda Obiałę. Wygrałaś nie tylko
bieg na 800 metrów, ale także pobiłaś
rekord świata.
– To była moja wielka radość, ale też
zaskoczenie, że 50 tys. Australijczyków
serdecznie powitało wszystkie startujące w moim biegu zawodniczki, nie tylko reprezentantkę gospodarzy. Byłyśmy
z moją koleżanką ze „Sprawnych – Razem”, Arletą Meloch faworytkami biegu
na 800 m. Byłam pierwsza na mecie, duży
sukces odniosła także Arleta, wywalczyła
srebrny medal. Były to wspaniałe, znakomicie zorganizowane igrzyska, padły rekordy startujących państw, zawodniczek
i zawodników. W najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych – lekkiej
atletyce i pływaniu – pobite zostały niemal wszystkie rekordy świata. A trzeba
dodać, że w Sydney startowali zawodnicy najlepsi z najlepszych, z kwalifikacji
i rankingów światowych. Wśród zawodników panowała opinia, że łatwiej w Sydney było zdobyć medal, niż wywalczyć
prawo startu. W tych najlepszych igrzyskach paraolimpijskich wszech czasów
największe w historii sukcesy odnieśli reprezentujący Polskę sportowcy Stowarzyszenia „Sprawni – Razem”, zdobywając

Powitanie paraolimpijczyków na lotnisku w Warszawie
Fot. Dariusz Mosakowski

13 medali, w tym 5 tych najważniejszych
– złotych. Oprócz mnie złote krążki wywalczyli Ewa Durska i Krzysztof Kaczmarek w pchnięciu kulą, Małgorzata
Klemmann w biegu na 100 m i Piotr
Skrobut w tenisie stołowym. O bardzo
dużym sukcesie mogą mówić także szermierze na wózkach. Marta Makowska
(wówczas Wyrzykowska) była główną
bohaterką nie tyko polskiej ekipy, ale i całych igrzysk, bo zdobyła 4 złote medale,
wszystkie jakie były do zdobycia w szermierce na wózkach. Reprezentacja Polski
zdobyła w stolicy Nowej Południowej
Walii w sumie 53 medale, w tym 19 tych
najważniejszych, złotych i bardzo dobre
8. miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej. Za Polską w tej klasyfikacji znalazły
się tak bogate wówczas kraje jak: Korea,
Niemcy, Japonia czy Rosja .
Europejska Letnia Olimpiada
Virtus w Krakowie
W lipcu przyszłego roku Polska jest organizatorem wielkiej imprezy sportowej.
W Krakowie odbędzie się Europejska
Letnia Olimpiada Virtus, największa po
paraolimpiadzie impreza sportowej Federacji Virtus dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to już
trzecia impreza sportowa najwyższej ran-

gi, przyznana Polsce w ostatnich kilkunastu miesiącach przez Międzynarodową
Federację Virtus.
W lutym 2020 r. odbyły się w toruńskiej Arenie Halowe Mistrzostwa Świata
w Lekkiej Atletyce, w czerwcu tego roku
mistrzostwa Świata też w lekkiej atletyce na Stadionie Zawiszy w Bydgoszczy.
Po mistrzostwach w Toruniu nowy prezydent Federacji Virtus, Francuz Mark
Truffaut dziękował Polsce, że podjęła się
organizacji mistrzostw świata i bardzo
chwalił działaczy Związku Stowarzyszeń
Sportowych „Sprawni – Razem”.
– Przed nami kolejne bardzo trudne
zadanie – mówi prezes Stowarzyszenia
„Sprawni – Razem” Dariusz Mosakowski. – W końcu października gościliśmy
w Polsce prezydenta Europejskiej Federacji Vitrus, Pausto Pereira z Portugalii

i dyrektora technicznego lekkiej atletyki tej federacji, jego rodaka Jose Costa
Pereira. Złożyliśmy wizytę w Krakowie
i zostaliśmy przyjęci przez władze miasta. Z wielką radością przyjęliśmy informacje, że honorowy patronat nad Europejską Letnią Olimpiadą objął prezydent
Krakowa, Jacek Majchrowski. Bardzo liczymy na pomoc i wsparcie władz miejskich, bo zawodnicy rywalizować będą
w Krakowie aż w 9 dyscyplinach sportowych: lekkiej atletyce i tenisie stołowym
(dyscyplinach objętych programem
igrzysk paraolimpijskich), a także grach
zespołowych – piłce ręcznej i koszykówce, tenisie, kolarstwie szosowym, kajakarstwie oraz w sportach pokazowych
badmintonie i judo.
– Trzecią dyscyplinę sportową objętą
programem paraolimpijskim – pływanie – planujemy rozegrać w Oświęcimiu.
I tu bardzo liczymy na pomoc pani prezes
Polskiego Związku Pływackiego Otylli
Jędrzejczak, którą zapraszamy do komitetu
honorowego igrzysk, a także prezesów pozostałych polskich związków sportowych.
Podjęliśmy także rozmowy ze sponsorami
i darczyńcami, bo chcemy, by Europejska
Letnia Olimpiada były wielkim świętem
sportu nie tylko dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy też
nadzieje, że turyści z państw europejskich,
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którzy tak licznie odwiedzają latem Kraków, zechcą kibicować swoim rodakom
– wyjaśnia Dariusz Mosakowski.
25 października dyrektor Zarządu
Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Krzysztof Kowal gościł przedstawicieli
Virtus Europe – Federacji Sportu Osób
z Niepełnosprawnościami oraz Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni
– Razem”. Prowadzone w siedzibie ZIS
rozmowy dotyczyły możliwości włączenia się miasta Kraków w organizację
Virtus European Summer Games Kra-

ców – kompleks sportowy WKS Wawel
oraz halę sportową KS Bronowianka.
Tenisistki stołowe z Łodzi
Młodzież reprezentująca dziewięć naszych województw uczestniczyła w 26.
ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego Związku Stowarzyszeń Sportowych
„Sprawni – Razem”, który w trzeciej dekadzie listopada rozegrany został w hali
MRKS w Gdańsku. Honorowy patronat
nad imprezą, która inaugurowała cykl

Spotkanie władz europejskich z dyrektorem infrastruktury sportowej miasta Krakowa

ków 2022 – zmagań sportowców niepełnosprawnych intelektualnie w 10 dyscyplinach sportowych (pływanie, lekkoatletyka, tenis stołowy, tenis ziemny, koszykówka, kolarstwo, piłka ręczna, wioślarstwo, badminton oraz judo). Każde
zmaganie będzie miało rangę mistrzostw
Europy.
Goście wizytujący Kraków: Prezydent
Virtus Europe Fausto Pereira, Dyrektor
Techniczny Virtus Europe Jose Costa
Pereira, Prezes ZSS „Sprawni – Razem”
Dariusz Mosakowski, Prezes Honorowy
i założyciel ZSS „Sprawni – Razem” Zenon Jaszczur oraz Dyrektor Sportowy
ZSS „Sprawni – Razem” Rafał Gesek odwiedzili obiekty sportowe, które zostały
wytypowane jako areny zmagań sportow-
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wydarzeń związanych 30-leciem owocnej działalności Stowarzyszenia „Sprawni – Razem”, objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Największą rewelacją turnieju w grupie starszych dziewcząt były dwie młode
tenisistki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Plastuś”, działającego przy SOSW
nr 168 w Łodzi – Andżelika Sulima i Izabela Łopacińska.
– Jestem mile zaskoczony znakomitą formą moich podopiecznych – powiedział trener i szkolny wychowawca
zawodniczek, Maciek Chrobot. – Andżelika wywalczyła złoty medal w grze
pojedynczej, Izabela srebrny medal w tej
samej konkurencji, obie wygrały także

PROSTO Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
debla. Te sukcesy to efekt treningów i gry
w lidze amatorskiej w Pałacu Młodzieży.
Teraz moje podopieczne muszą zrobić
kolejny krok w swojej sportowej karierze
i powalczyć o start w igrzyskach paraolimpijskich. Są młode i zdolne. Kolejna
paraolimpiada za trzy lata w Paryżu, jest
jeszcze trochę czasu.
– Jak pan ocenia turniej w Gdańsku?
– Poziom turnieju był znacznie lepszy niż przed rokiem, szczególnie wśród
dziewcząt. Pojawiło się kilka ciekawych
zawodniczek i zawodników, także w grupach młodszych. To był bardzo dobry
pomysł zarządu ZSS „Sprawni – Razem”,
by organizację ogólnopolskiego turnieju
zlecić Zespołowi Szkół Specjalnych nr 2
w Gdańsku. Mieliśmy bardzo dobre warunki gry, wysoki poziom prezentowali
sędziowie, którymi dyrygował sam dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 Paweł
Drobnik. Zawsze mogliśmy też liczyć na
pomoc i wsparcie nauczyciela wychowania
fizycznego tej szkoły Rafała Cilulko, który
okazał się także świetnym spikerem zawodów. Nasza młodzież bardzo sobie chwaliła
zakwaterowanie i obfite, bardzo smaczne
jedzenie. Perfekcyjnie zorganizowany turniej w Gdańsku z pewnością pozostanie na
długo w pamięci naszej młodzieży.
Od lewej: Izabela Łopacińska II m,
Andżelika Sulima – mistrzyni
oraz trener Maciej Chrobot,
Łódź. Wygrały również grę deblową
Fot. Maciej Chrobot, Łódź

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
– niezbędne numery telefoniczne
(dane z 30 listopada 2021 r.)

Ministerstwo Sportu i Turystyki
00-082 Warszawa
ul. Senatorska 14
tel. 22 244 32 64
www.gov.pl/web/sport
+48 22 244 32 64
Kierownictwo ministerstwa
Kamil Bortniczuk
Minister Sportu i Turystyki

Sekretarz stanu
Anna Krupka

Sekretarz stanu
Andrzej Gut-Mostowy

Sekretarz stanu
Łukasz Mejza
pełnomocnik
Prezesa Rady Ministrów
ds. nowych technologii w sporcie

Sekretarz stanu
Jacek Osuch

Dyrektor generalny
Marek Redźko

Biuro dyrektora generalnego
tel. 22 244 31 18
faks 22 244 32 72
bg@msit.gov.pl
Biuro komunikacji
Kontakt dla mediów
biuroprasowe@msit.gov.pl
Biuro ministra
tel. 22 244 31 51
Departament
Igrzysk Europejskich 2023
Departament Nowych Technologii
w Sporcie i Informatyki
Departament Współpracy
Międzynarodowej
Departament Sportu Wyczynowego
tel. 22 244 31 46
faks 22 244 32 56
dsw@msit.gov.pl
Departament Sportu dla Wszystkich
tel. 22 244 31 03
faks 22 244 32 00
ds@msit.gov.pl

Departament Turystyki
00-507 Warszawa
Plac Trzech Krzyży 3/5
tel. 22 411 97 97
sekretariatdt@mrit.gov.pl

Departament Infrastruktury
Sportowej
tel. 22 244 31 37,
faks 22 244 32 37
dis@msit.gov.pl

Departament Prawny
tel. 22 244 31 49

Departament Kontroli

Departament Ekonomiczno-Finansowy
tel. 22 244 31 39

Infolinia dla obywatela
+48 22 250 01 38
Czynna w dni robocze
w godzinach 8:15‒16:15

n RUBRYKĘ PRZYGOTOWAŁ
WITOLD KUBICKI
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Igrzyska olimpijskie Tokio 2020
Reprezentanci Polski zdobyli w igrzyskach XXXII olimpiady zakończonych w Tokio
8 sierpnia 14 medali, w tym cztery złote oraz po pięć srebrnych i tyle samo brązowych.
W rywalizacji wystąpiło ponad 11 tys. sportowców z 206 krajów świata, którzy walczyli
o 339 kompletów medali w 33 dyscyplinach sportu, co jest rekordową liczbą.
Polskę reprezentowało 211 zawodniczek i zawodników. Mistrzami olimpijskimi zostali: w rzucie młotem Anita Włodarczyk (już po raz trzeci) i Wojciech Nowicki, sztafeta
Attache prasowy polskiej reprezentacji
olimpijskiej red. Jerzy Jakobsche
mieszana w biegu 4x400 m oraz Dawid Tomala w chodzie na 50 km.
na ceremonii zamknięcia Igrzysk XXXII
Polsce przypadło 17. miejsce w tabeli medalowej, a ostatni raz tyle medali
Olimpiady w Tokio
przywieźli oni z igrzysk w Sydney w 2000 r., ale w Australii sześć razy stanęli na
Fot. Łukasz Gutkowski
najwyższym stopniu podium. Po raz siódmy z rzędu pierwsze miejsce w klasyfikacji
medalowej wywalczyli sportowcy USA 113 (39-41-33) dystansując Chiny 88 (38-32-18) oraz gospodarzy 58 (27-14-17). Dla sportowców japońskich był to najlepszy występ w historii olimpijskich startów.
Zorganizowane po raz dugi w Tokio igrzyska (poprzednie w 1964 r.) przeszły do historii z powodu ograniczeń i zmian
wynikających z pandemii koronawirusa. Po jej wybuchu wiosną 2020 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował
o przełożeniu imprezy o 12 miesięcy, choć ten czas i tak był pełen obaw, protestów i niepewności.
Rywalizacja, która po raz pierwszy w historii igrzysk odbywała się ze względów sanitarnych bez udziału publiczności,
a uczestnicy imprezy (sportowcy, oficjele, dziennikarze) na każdym kroku spotykali się z wieloma obostrzeniami. Testy, kwarantanna, maseczki, zakaz przemieszczania się poza wyznaczonymi miejscami i strefami, wreszcie medale podawane na tacy – taki
obraz zapamiętają uczestnicy tej największej imprezy sportowej świata. Kolejne igrzyska rozegrane zostaną w 2024 r. w Paryżu.

Odznaczenie
dla Thomasa Bacha
Prezydent RP Andrzej
Duda udekorował 15 listopada w Warszawie Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP Niemca Thomasa
Bacha przewodniczącego
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
– To dla mnie ważny
moment, zaszczyt i przyjemność, że mogę pana
Krzyż Wielki
uhonorować jednym z abOrderu Zasługi RP
solutnie najwyższych poldla Thomasa Bacha
Fot. Jerzy Jakobsche skich odznaczeń, które
przyznajemy przyjaciołom
pochodzącym z innych krajów – powiedział
prezydent Andrzej Duda.
67-letni prawnik stoi na czele światowego
ruchu olimpijskiego od 2013 r. W roku 1981
wybrano go na członka organizacji, której
w latach 2000–2004 i 2006–2016 był wiceprzewodniczącym. W przeszłości był szermierzem
i z kolegami wywalczył w Montrealu w roku
1976 złoty medal turnieju drużynowym florecistów.
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Kazimierz Górski: mural w Warszawie
Najwybitniejszy w historii polskiego futbolu trener Kazimierz Górski ma
w stolicy mural, który zdobi blok przy ulicy Madalińskiego 49/51, w którym szkoleniowiec mieszkał z rodziną w latach 1973–2006.
Do wykonania muralu o powierzchni 240 m kwadratowych duet artystyczny Marta Piróg i Marek Grela, występujący pod nazwą Czary-Mury,
potrzebował ponad 40 l farby oraz 1060 elementów ceramicznych. Mecenasem projektu jest firma bukmacherska STS, sponsor narodowej reprezentacji Polski. Składający się z dwóch części mural przedstawia piłkę wykonaną
z płytek ceramicznych oraz 9-metrową sylwetkę trenera, w jego typowej
pozie, z prawą nogą spoczywającą na futbolówce.
Była to kolejna uroczystość w roku 100-lecia urodzin Kazimierza Górskiego. 6 października został patronem stadionu PGE Narodowy w stolicy. Tego
samego dnia na obiekcie odsłonięta została specjalna tablica poświęcona wybitnemu trenerowi, którego pomnik stoi przed stadionem od 2009 roku.
Kazimierz Górski rozpoczął pracę z pierwszą reprezentacją Polski w 1971 r.,
a w następnym jego podopieczni odnieśli pierwszy wielki sukces, zdobywając w Monachium złoty medal olimpijski. W 1974 r. zrobili furorę na mundialu rozgrywanym w RFN, kończąc go na trzecim miejscu.
W 1976 r. – także pod wodzą Górskiego – zostali wicemistrzami
igrzysk w Montrealu. W plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna” został uznany za najlepszego trenera
XX wieku, a w 2021 r. „Przegląd
Sportowy” przyznał mu tytuł szkoleniowca stulecia.

Zero jest OK
– bezpiecznie nad wodą
– Zero utonięć każdego dnia to jest nasz cel długoterminowy. Wierzymy, że ta edukacja podziała
i kiedyś będziemy mogli wpisać liczbę zero do tej rubryki
– powiedziała w Krakowie trzykrotna medalistka olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak, podczas ostatniej
tegorocznej akcji „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą”.
Liczba utonięć w Polsce wciąż jest bardzo duża, często znacznie wyższa, niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego bardzo ważna jest edukacja na temat
bezpieczeństwa nad wodą. W tym roku w Polsce utonęło już ponad trzysta osób, z czego blisko dwieście
w czerwcu, lipcu i sierpniu, w miesiącach wakacyjnych,
a największym problemem są kąpieliska niestrzeżone.

TOP 10 MŚ
w olimpijskiej klasie 49er
Trzy polskie załogi znalazły się w czołowej dziesiątce żeglarskich mistrzostw świata w olimpijskiej klasie 49er
w Omanie. Najlepiej z podopiecznych trenera Pawła
Kacprowskiego spisała się załoga Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki (AZS AWFiS Gdańsk), której przypadła
piąta lokata. Siódme miejsce zajęli Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński (AZS AWFiS Gdańsk), a dziewiąte Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch (AZS AWFiS Gdańsk). Tytuł
mistrzów świata wywalczyli Holendrzy Bart Lambriex
i Floris van de Werken, wicemistrzów Niemcy Tim Fischer
i Fabian Graf, a na najniższym stopniu podium stanęli
Duńczycy, Frederik Rask i Jakob Precht Jensen.

Plebiscyt „Przeglądu Sportowego”
Irena Szewińska, zdobywczyni siedmiu medali olimpijskich
w lekkoatletyce; trzech złotych, dwóch srebrnych i dwóch brązowych, uznana została w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”
i Onetu za najlepszego sportowca Polski w latach 1921–2021.
Zmarłej 29 czerwca 2018 r. mieszkance Łomianek przypadł
także tytuł olimpijczyka stulecia w dyscyplinach letnich.
Irena Szewińska jako jedyna w historii reprezentantka Polski uznana została za najlepszą sportsmenkę świata w 1974 r.
W tym samym roku przyznano jej tytuł najlepszej lekkoatletki
globu. Jako pierwsza w historii przebiegła 400 m poniżej 50 s,
uzyskując w 1974 r. czas 49,9.
Jest jedyną osobą w historii lekkiej atletyki z rekordami
świata w tylu biegach krótkich (60 m, 100 m, 200 m 400 m,
440 yardów oraz w sztafecie 4x100 metrów). Współtwórcą
sukcesów był tak kochany przez nią małżonek Janusz, także
lekkoatleta, trener i fotoreporter.
Irenissima czterokrotnie zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie PS na dziesięciu najlepszych sportowców Polski. Jako

pierwsza w gronie sportowców otrzymała
w 2016 r. z rąk prezydenta RP Andrzeja
Dudy najwyższe odznaczenie państwowe
– Order Orła Białego.

Plebiscyt KDS

skach VIII olimpiady w Paryżu, w tym Polacy, powołało
istniejące do dziś Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy
Sportowej (AIPS).
Był to szczególny moment, który zjednoczył środowisko dziennikarzy zajmujących się sportem, rywalizacją oraz
krzewieniem kultury fizycznej na całym świecie. 2 lipca oficjalnie stał się Dniem Dziennikarza Sportowego w roku 1994,
podczas kongresu AIPS w Manchesterze, który w ten sposób
postanowił upamiętnić powstanie organizacji. Obecnie AIPS
zrzesza 165 narodowych klubów dziennikarzy sportowych
i jest jedyną organizacją tego typu; prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych i fotoreporterów uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Tadeusz Olszański, Bohdan Tomaszewski,
Włodzimierz Szaranowicz i Leszek Fidusiewicz - najlepsi w plebiscycie KDS na najlepszego dziennikarza
prasy, radia, telewizji i fotoreportera w 100-leciu ukazywania
się „Przeglądu Sportowego” (1921-2021).
Ogłoszenie wyników plebiscytu w stołecznym Muzeum
Sportu i Turystyki poprzedziło obchody Dnia Dziennikarza
Sportowego obchodzonego na całym świecie 2 lipca. Tradycja Dnia Dziennikarza Sportowego jest stosunkowo krótka,
ale historia sięga lat 20. ubiegłego stulecia. Właśnie 2 lipca
1924 r. pół tysiąca dziennikarzy akredytowanych przy igrzy-

Fot. Janusz
Triumfatorzy Plebiscytu Przeglądu
Szewiński
Sportowego
– Sportowiec 100-lecia – Irena Szewińska
– Wydarzenie 100-lecia – mistrzostwa świata w siatkówce
mężczyzn z 2014 r.
– Drużyna 100-lecia – siatkarze, mistrzowie świata z 2014
i 2018 r.
– Trener 100-lecia – Kazimierz Górski
– Olimpijczyk letni 100-lecia – Irena Szewińska
– Olimpijczyk zimowy 100-lecia – Kamil Stoch
– Piłkarz 100-lecia – Robert Lewandowski
Pierwszy numer obchodzącego 100-lecie „Przeglądu Sportowego” ukazał się w Krakowie 21.05.1921 r.
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Mistrzostwa świata w Taszkencie

Ósmy ośrodek przygotowań olimpijskich

– Listopadowe mistrzostwa świata w stolicy Uzbekistanu Taszkencie zakończyły się podwójnym sukcesem, zarówno organizacyjnym, jak i sportowym – powiedział dziennikarzowi biuletynu „Sport dla wszystkich” Jerzemu Jakobsche prezydent Międzynarodowej Federacji Sambo Wasilij Szestakow.
– Pomimo panującej na świecie pandemii COVID-19 na mistrzostwa do Taszkentu przyjechało 341 kobiet i mężczyzn reprezentujących 49 krajów. Na podium w 21 kategoriach wagowych stanęli sportowcy z 22 krajów. 20 lipca 2021 r. to data, która
wpisała się złotymi literami w historię naszej federacji. To właśnie w tym dniu 138. sesja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego obradująca w Tokio przyjęła FIAS do rodziny olimpijskiej. W roku 2018 otrzymaliśmy tymczasowe uznanie, a teraz stałe,
stając się pełnoprawnym członkiem światowego ruchu olimpijskiego. Otwiera to szansę na walkę sportowcom specjalizującym
się w sambo o medale igrzysk olimpijskich w przyszłości – dodał Wasilij Szestakow.

Pierwszy w Polsce tor bobslejowy, kryta pływalnia o wymiarach olimpijskich, tunel śnieżny, hala lodowa i zmodernizowany tor
wrotkarski oraz unowocześniony obiekt biathlonowy. Duszniki Arena będą tworzyć infrastrukturę nowego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich - Centralnego Ośrodka Sportu, który powstaje w Dusznikach-Zdroju. To ósmy w Polsce i siódmy regionalny
ośrodek COS.
Tereny Dusznik-Zdroju jeszcze od czasów przedwojennych były kolebką sportów, szczególnie zimowych. Można tu było
uprawiać hokej na lodzie, curling, łyżwiarstwo szybkie i figurowe, saneczkarstwo, skoki narciarskie, kombinację norweską, biegi
narciarskie, biathlon oraz narciarstwo alpejskie. Według najlepszej polskiej pływaczki w historii Otylii Jędrzejczak nowy ośrodek COS będzie bardzo istotny dla pływaków. – Od lat bardzo brakowało nam 50-metrowej pływalni w Centralnym Ośrodku
Sportu. Dzięki temu zawodnicy będą mogli ograniczyć wyjazdy zagraniczne i trenować w Dusznikach-Zdroju – powiedziała
4-krotna olimpijka, zdobywczyni złotego i dwóch medali igrzysk.

Nowy przewodniczący
Rady Głównej Zrzeszenia ZLZS
Poseł PIS Mieczysław Baszko wybrany został na przewodniczącego Rady
Głównej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
– Serdecznie gratuluję nowemu przewodniczącemu Rady Głównej LZS,
posłowi Mieczysławowi Baszko. Jestem przekonany o doskonałej współpracy
LZS z Ministerstwem Sportu. Za ciężką pracę na rzecz LZS serdecznie dziękuję dotychczasowemu przewodniczącemu, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi – napisał na Twitterze minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.
Mieczysław Baszko jest posłem PiS z okręgu białostockiego. Studia magisterskie ukończył w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
w filii w Białej Podlaskiej oraz studia podyplomowe z organizacji i zrządzania sportem w poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Z zawodu
jest nauczycielem wychowania fizycznego.
Ludowe Zespoły Sportowe to zrzeszenie grupujące kluby sportowe działające na wsiach, a także w małych, średnich i dużych miejscowościach, a jego
statutowym celem jest upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu.

Międzynarodowa
Federacja
Łucznicza
Profesor dr nauk medycznych 71-letni Turek
Ugur Erdener wybrany został w amerykańskim Yankton przez 54. kongres Międzynarodowej Federacji Łuczniczej (World Archery) na piątą kadencję prezydencką, która
zakończy się w 2025 r. Erdener jest także prezesem Tureckiego Komitetu Olimpijskiego.
Karierę międzynarodową w łucznictwie
rozpoczął w 2000 r., kiedy w Spale wybrany
został na prezesa Europejskiej i Śródziemnomorskiej Federacji Łuczniczej (EMAU).
Polska była wówczas organizatorem halowych mistrzostw Europy.

Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka

57. Centralne Uroczystości Dnia
Olimpiczyka. Od lewej: Wojciech
Fortuna, Maria Andrejczyk,
Jerzy Jakobsche.
Fot. Agnieszka Jakobsche
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57. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka gościły we wrześniu Suwałki, a rozpoczęło je zapalenie symbolicznego znicza olimpijskiego, którego dokonała srebrna medalistka igrzysk XXXII
olimpiady w Tokio w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk.
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki wspomniał, że w rywalizacji
w stolicy Japonii brało udział sześciu sportowców z woj. podlaskiego, dwójka zdobyła medale,
a na najwyższym stopniu podium stanął w rzucie młotem Wojciech Nowicki.
W uroczystościach wzięli udział także m.in. bokserzy Kazimierz Adach i Janusz Zarenkiewicz,
szermierze – sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński i Marian Sypniewski, kajakarze Marek
Twardowski i Piotr Markiewicz, paraolimpijka w pływaniu Joanna Mendak, paraolimpijczyk
w tenisie stołowym Rafał Czuper, łuczniczka Iwona Marcinkiewicz, sprinterzy Zenon Licznerski
i Marian Woronin, skoczek narciarski Wojciech Fortuna i pięcioboista nowoczesny Dariusz
Goździak.
W programie 57. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka rozegrano podlaski mityng
lekkoatletyczny nadziei olimpijskich, turniej badmintona juniorów i młodzików. Odbył się także
Dzień Piłkarza z Akademią Piłkarską Wigry Suwałki.
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Kolejne pamiątkowe tablice
w Alei Gwiazd
Aleja Gwiazd w Szelmencie w pobliżu Suwałk (woj. podlaskie) powiększyła się o 15 pamiątkowych tablic poświęconych wybitnym polskim sportowcom. Obecnie jest ich w sumie 52.
– Zawsze w czasie uroczystości odsłaniania tablic moje serce bije mocniej. Wszyscy uhonorowani w ten sposób dokonali tak
wiele dla polskiego sportu. Cieszę się, że dzisiaj zgłosili się kolejni sponsorzy kolejnej uroczystości za rok – powiedział inicjator
alei w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji, złoty medalista olimpijski i mistrz świata w skokach narciarskich w Sapporo
w 1972 r. Wojciech Fortuna.
Na każdej z płyt wyryta jest gwiazda. Obok niej znajduje się imię i nazwisko sportowca i jego osiągnięcia. Obelisk piłkarza,
trenera i działacza Kazimierza Górskiego odsłonił jego syn znany fotograf Dariusz.
To już drugi obelisk w Szelmencie. Przed rokiem pojawił się upamiętniający trenera Janusza Forteckiego, którego nauczycielem skoków był legendarny wicemistrz świata z Lahti w 1938 r. w skokach „Dziadek” Stanisław Marusarz. Z kolei Fortecki
był szkoleniowcem Wojciecha Fortuny, który od 2 marca 2020 r. jest honorowym obywatelem Suwałk.
O roli sportu w wychowaniu młodego pokolenia mówił podczas uroczystości sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dwukrotny medalista olimpijski we florecie Adam Krzesiński.
Gwiazdami uhonorowano: srebrną medalistką olimpijską z Tokio 2020 w rzucie oszczepem Marię Andrejczyk, wicemistrza
świata w skokach narciarskich z 1962 r. z Zakopanego Antoniego Łaciaka, srebrnego i brązowego medalistę olimpijskiego
w kajakarstwie z 1988 r. Marka Łbika, pięciokrotnego brązowego badmintonistę ME w latach 2000–2008 Michała Łogosza,
mistrza olimpijskiego i srebrnego medalistę w jeździeckich skokach przez przeszkody z Moskwy 1980 Jana Kowalczyka, złotego
siatkarza igrzysk olimpijskich w Montrealu 1976 Zbigniewa Lubiejewskiego, mistrza olimpijskiego w drużynie w 5-boju nowoczesnym z Barcelony 1992 Dariusza Goździaka, piłkarzy, złotych medalistów olimpijskich Mariana Ostafińskiego, Kazimierza
Deynę i brązowego medalistę MŚ 1974 Adama Musiała oraz bokserów: mistrza i wicemistrza olimpijskiego Józefa Grudnia
oraz zdobywców brązowych krążków Leszka Błażyńskiego (Monachium 1972 i Montreal 1976), Kazimierza Adacha i Krzysztofa Kosedowskiego (obaj Moskwa 1980) oraz Jana Dydaka (Seul 1988).

Komisja ds. akrobatyki sportowej FIG
83. Kongres Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG) wybrał ponownie w Antalyi Wiesławę Milewską na członka komisji ds. akrobatyki sportowej. Funkcję prezydenta będzie sprawował nadal Japończyk Morinari Watanabe. Otrzymał
81 głosów, a jego kontrkandydat Azer Farid Gajibow 47.Watanabe po raz pierwszy wybrany został na szefa gimnastycznej
centrali 1 stycznia 2017 r. FIG to jedna z największych sportowych federacji na świecie – zrzesza 154 narodowe związki,
a dwa ubiegają się o przyjęcie.
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Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Historyczny brązowy
medal dla Polski
Jan-Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka),
Radosław Wojtaszek (KS Gwiazda Bydgoszcz),
Kacper Piorun (KSZ Stilon Gorzów Wielkopolski), Wojciech Moranda (Wieża Pęgów) i Paweł
Teclaf (KKSz Ormuzd Kartuzy) zdobyli w słoweńskim Terme Catez brązowy medal 23. drużynowych szachowych mistrzostw Europy. To pierwsze
w historii miejsce na podium biało-czerwonych
w turnieju open. Polaków, podopiecznych trenerów Bartosza Soćki i Kamila Mitonia rozstawionych z numerem 4, którzy zdobyli 13 pkt, wyprzedziły Ukraina i Francja (po 14).
Drużyna kobiet (Karina Cyfka (KSz Stilon
Gorzów Wlkp.), Oliwia Kiolbasa (KSz Miedż Legnica), Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław)
i Monika Soćko (KSz Hetman Katowice) sklasyfikowana została z dziesięcioma punktami na siódmym miejscu. Wśród kobiet triumfowała Rosja
– 18 pkt przed Gruzją 15 i Azerbejdżanem 12.

WITRYNA KSIĘGARSKA

Sukcesy Masters
w klasie ILCA 7
(Laser Standard)
Maciej Grabowski (MKŻ Arka Gdynia) zdobył w Barcelonie tytuł wicemistrza świata Masters (35–44 lata) w olimpijskiej klasie ILCA 7 (Laser Standard). Lepszy od niego był tylko tegoroczny olimpijczyk z Tokio i dziewiąty zawodnik ostatnich mistrzostw Europy, Belg Wannes
van Laer. Grabowski wygrał cztery, a jego najgroźniejszy rywal osiem.
Polak to legenda klasy Laser, wielokrotny mistrz Polski, trzykrotny
olimpijczyk. Najbliżej zdobycia medalu olimpijskiego był w debiucie,
w Sydney w 2000 r. gdzie zajął siódme miejsce. Sześciokrotny uczestnik mistrzostw Europy (1 miejsce w 2001, 2 w 2006, 3 w 2003 i 2004).
Jest też pierwszym polskim żeglarzem, który w jednym sezonie (2012) zdobył złote medale mistrzostw Polski w dwóch różnych
klasach olimpijskich: Laser i Star (z Arkadiuszem Ornowskim). Karierę sportową zakończył 9 lat temu, ale – jak sam mówi – ciągnie
wilka do lasu i jak tylko może, startuje w regatach Mastersów (mistrz
świata 2017, wicemistrz świata 2014, mistrz Europy 2013, 2015) oraz
w niektórych imprezach seniorskich, weryfikując umiejętności i poziom młodszego pokolenia żeglarzy.

Najlepszy jeździec 2021 r.

‒ Hodowca Roku: Zbigniew Górski
‒ Właściciel Roku: Emilia, Joanna i Magdalena Traka
‒ Koń Roku pełnej krwi arabskiej: Amwaj Al Khalediah
‒ Champion Trenerów w kategorii kłusaków: Anna Frantczak-Saliwonczyk
‒ Kłusak Roku: Factoriel
‒ Czempion Trenerów w gonitwach skakanych: Janusz Kozłowski
‒ Koń Roku w gonitwach skakanych: Noble Eagle
‒ Czempion Młodych Jeźdźców: Oliwia Szarłat
‒ Champion Jeźdźców w gonitwach skakanych: Pavel Slozil
Junior
‒ Champion Powożących: Taras Saliwonczyk
Zwyciężczynią Cyklu Women Power Series została Joanna
Wyrzyk.

Windsurfingowa klasa Techno 293

RS:X, która do igrzysk w Tokio 2020 była klasą olimpijską.
W zawodach na jeziorze Garda wystartowało prawie 300 zawodników i zawodniczek, a rywalizacja odbywała się w kategoriach wiekowych do lat 13, 15 i 17.
Maria Rudowicz to jedna z najlepszych windsurferek
młodego pokolenia na świecie. 13-latka we wrześniu zdobyła
tytuł mistrzyni Europy do lat 15, wygrała też mistrzostwa Polski
do lat 17 w klasie Windfoil. We Włoszech z 15 wyścigów tylko
trzy zakończyła poza pierwszą trójką, a cztery z nich wygrała.

Szczepan Mazur uznany został za najlepszego jeźdźca
2021 r. na torze wyścigów konnych na stołecznym Służewcu.
Wyniki ogłoszono podczas
dorocznej Gali Zakończenia
Sezonu zorganizowanej onFot. Wojciech Choina
line. Tytuł Czempiona Trenerów przyznano Adamowi Wyrzykowi, natomiast Trenera Roku
Krzysztofowi Ziemiańskiemu. Za Konia Roku uznano triumfatora Wielkiej Warszawskiej ‒ Night Tornado.
Decyzje jury w pozostałych kategoriach:
‒ Champion Jeźdźców: Sanżar Abajew

Maria Rudowicz (UJKS Szturwał Kalisz) została we włoskim
Torbole mistrzynią świata do lat 15 w windsurfingowej klasie
Techno 293. Wśród chłopców, tuż za podium, na czwartym
miejscu uplasował się Jakub Guźlecki (Centrum Żeglarskie
Szczecin).
Techno 293 to największa klasa windsurfingowa na świecie. Przygotowuje młodych zawodników do startów na klasie

n Informacje przygotował JERZY JAKOBSCHE
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URSZULA FIGWER

MOJE OLIMPIADY (I NIE TYLKO)

100 OKŁADEK NA STULECIE PRZEGLĄDU
SPORTOWEGO 1921–2021

To historia życia niezwykłej zawodniczki, która w karierze sportowej odnotowała sukcesy, reprezentując Polskę
w siatkówce oraz lekkoatletyce ‒ w konkurencjach rzutowych, a zwłaszcza w rzucie oszczepem. Wspomnienia
tej jednej z najstarszych polskich uczestniczek igrzysk olimpijskich spisała
Jadwiga Janus. Na stronach książki opisana została droga życiowa Urszuli
Figwer (urodzonej 25 kwietnia 1931 r. w Inwałdzie) od Andrychowa, gdzie
w Klubie Sportowym Beskid zaczęła trenować siatkówkę, do Krakowa,
gdzie mieszka.
To niezwykle interesująca historia życia zawodniczki, która po zakończeniu kariery na stadionach została pracownikiem naukowym krakowskiej WSWF, gdzie przyznano jej w 1978 r. tytuł doktora. W latach
1955‒1971 była trenerką w miejscowym AZS-ie. W sportowym dorobku
ma brązowy medal mistrzostw Europy w Pradze (1949) oraz srebrny czempionatu globu w Moskwie (1952) w siatkówce. Figwer, jak nazywała ją prasa
sportowa „Sidło w spódnicy”, dziesięć razy zdobyła tytuł mistrzyni Polski
w rzucie oszczepem. W igrzyskach olimpijskich w Melbourne w 1956 r. zajęła szóste, a cztery lata później w Rzymie piąte miejsce w rzucie oszczepem.
Była szósta w ME 1958 r. w Sztokholmie także w tej konkurencji.

Historia tej najstarszej polskiej gazety sportowej rozpoczęła się 21 maja
1921 r. w Krakowie. Jej twórcy chcieli,
aby była poświęcona wszelkim gałęziom sportu. W albumie zamieszczonych zostało 100 wyjątkowych okładek z opisami, z jakiej okazji powstawały i dlaczego.
Gazeta ukazywała się początkowo tylko raz w tygodniu, potem coraz częściej. Dziś jej czytelnicy sięgają
po „Przegląd Sportowy” sześć razy w tygodniu.
Album poświęcony został wyjątkowemu sportowcowi, dwukrotnemu olimpijczykowi i dziennikarzowi Zygmuntowi Weissowi, który wydając PS
w niemieckim oficerskim obozie jenieckim wyprodukował kilkaset numerów, stwarzając nić łączącą
wydania gazety, od wybuchu wojny do pierwszych
numerów po wyzwoleniu. Od roku 1947 do śmierci w 1977 r. kontynuował dziennikarskie dzieło
w ukochanej gazecie.

IGRZYSKA OSOBIŚCIE
Wydawnictwo Studio Emka postanowiło przypomnieć dwie znakomite książki Tadeusza Olszańskiego, wydając je pod jednym tytułem „Igrzyska osobiście”. Książkę stworzono łącząc „Osobistą historię olimpiad”
z 2004 r. oraz „Rachunek za igrzyska, czyli co się stało ze sportem” z roku 2012.
Tadeusz Olszański z perspektywy kilkudziesięciu lat obserwuje sport. Sam go uprawiał, potem opisywał na łamach czołowych gazet, w radiu, telewizji i w wielu książkach. A wszystko zaczęło się w ukochanym Stanisławowie, gdzie w miejscowym kinie Ton zaczął się jego podziw dla sportu, który później przekształcił
się w miłość trwającą do dzisiaj. Prawie wszystkie książki Tadeusza Olszańskiego, a jest ich kilkanaście, mają w tytule słowa związane ze sportem, takie jak magia, medal czy czysta gra.
Właśnie czystą grę, uczciwość w sportowej rywalizacji zaszczepiono Olszańskiemu w domu rodzinnym. Usilne dążenie do promowania zasad fair play sprawiło, że przed laty na łamach kultowego „Sztandaru Młodych” – w którym wówczas kierował redakcją sportową – powstała nagroda Dżentelmen Sportu, przyznawana od 1963 r. Tę datę można uznać za początek promocji zasad
czystej, uczciwej gry w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Olszański do dziś jest członkiem Europejskiego Ruchu Fair Play,
a jego działalność była wielokrotnie nagradzana. Z obu książek przebija troska o dalszy rozwój sportu. Autor szuka odpowiedzi:
Quo vadis, sporcie? A odpowiedzi jest wiele. Olszański zdaje sobie sprawę, że współczesnym sportem rządzi pieniądz. Analizując
sportową przeszłość i patrząc w jej przyszłość, punktuje również coraz częściej pojawiającą się gigantomanię imprez sportowych
oraz merkantylizację sportu. Jako optymista uważa, że „rachunek za igrzyska” nie będzie ostatecznie za wysoki.

MISTRZ
TADEUSZ „TEDDY” PIETRZYKOWSKI
To niezwykła historia boksera Tadeusza Pietrzykowskiemu, któremu było dane dzięki walkom przeżyć piekło
niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Rękopisy i opowieści ojca z tego piekła na ziemi zebrała jego córka
Eleonora Szafran. To opowieść o człowieku z numerem obozowym 77, który dzięki silnej woli przetrwania i sportowej pasji mógł przeżyć obozową gehennę. Teddy zaczął boksować jako nastolatek pod okiem Feliksa Stamma,
przed II wojną światową był mistrzem Warszawy i wicemistrzem Polski Wschodniej w wadze koguciej.

n Rubrykę przygotował JERZY JAKOBSCHE
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Członkowie zwyczajni KFSdW
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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

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

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

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

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

Szkolny Związek Sportowy
03-134 Warszawa, ul. Ciołkosza 1/29
tel. +48 669 689 412 ‒ dział księgowo-finansowy
tel. +48 601 662 661 ‒ dział sportowo-organizacyjny
zgszs.warszawa@wp.pl
www.szs.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

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

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

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

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

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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