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Od redakcji  

Szanowni Państwo! 
Koleżanki i Koledzy!

W związku z kończącym się rokiem 2009 
pragnę serdecznie podziękować Wam za zro-
zumienie oraz szerokie poparcie dla tworzenia 
warunków do upowszechniania sportu, tury-
styki i rekreacji.

Rozpoczynamy nowy 2010 rok. Zdajemy so-
bie sprawę z tego, że będzie to trudny rok dla 
samorządów, dla organizacji pozarządowych, 
a także dla polskich rodzin. Opracowaliśmy 
program, który szczególnie uwzględnia rodzi-
ny wielodzietne oraz rodziny o niskim statusie 
materialnym.

Na wniosek TAFISY Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki zleciło nam organizację Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich, który na zasa-
dach Sportowego Turnieju Miast i Gmin prze-
prowadzimy w terminie od 26 maja (Dzień 
Matki) do 1 czerwca (Dzień Dziecka) 2010 r. Or-
ganizatorami imprez sportowo- rekreacyjnych, 
turystycznych, kulturalno-rozrywkowych po-

winny być samorządy lokalne poprzez przed-
szkola, szkoły, uczelnie, stowarzyszenia kultu-
ry fizycznej, zakłady pracy, ośrodki rekreacji 
i sportu, firmy, instytucje, urzędy itp. Zwycię-
skie miasta i gminy otrzymają nagrody.

Gorąco Was proszę o poparcie dla tego tur-
nieju, jako wiodącej formy działań zmierzają-
cych do zwiększania uczestnictwa dorosłych, 
dzieci i młodzieży w sporcie dla wszystkich.

Bez udziału samorządowców, działaczy sto-
warzyszeń kultury fizycznej i nauczycieli nie 
osiągniemy postępu w upowszechnianiu spor-
tu i zdrowego stylu życia.

Życzę Wam wielu sukcesów zawodowych 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
w Nowym 2010 Roku!
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Finał Konkursu ,,Karol 2009” 
na najlepszą inicjatywę z za-
kresu upowszechniania kul-
tury fi zycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży ze środo-
wisk wiejskich
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5 „Karol 2009” - współzawod-

nictwo i świetna zabawa
 Finał konkursu na najlepszą ini-

cjatywę z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i spor-
tu wśród dzieci i młodzieży ze 
środowisk wiejskich

Z życia federacji
10 Plan kalendarza imprez 

KFSdW w 2010 r.
 Europejski Tydzień Sportu 

i Zdrowia, XVI Sportowy Tur-
niej Miast i Gmin 2010, 26 
maja - 1 czerwca 2010 r.

12 Sport Wszystkich Dzieci
 Ogólnopolskie seminaria 

KFSdW - „Rola samorządów lo-
kalnych i stowarzyszeń kultury 
fizycznej w upowszechnianiu 
sportu dzieci i młodzieży”

13 Promocja sportu powsze-
chnego

 Ogólnopolskie forum wójtów, 
burmistrzów, prezydentów 
miast i działaczy stowarzyszeń 
kultury fizycznej, 13-14 paź-
dziernika 2009 r.

14 XI Ogólnopolski Festiwal 
Sportów Wodnych w Choszcz-
nie

 Zawody UKS-ów w sportach 
wodnych rozgrywane na kry-
tej pływalni 10–13 grudnia 
2009 r.

16 Główne kierunki działalno-
ści TKKF w 2010 r.

 Upowszechnianie różnych 
form kultury fizycznej wśród 
społeczeństwa poprzez or-
ganizację m.in. sportu „Wieku 
Złotej Jesieni”

18 Międzynarodowa Gimna-
zjada ISF

 Zawody Międzynarodowej 
Organizacji Sportu Szkolne-
go ISF rozgrywane co 4 lata 
gromadzą najlepszych za-
wodników w wieku 15-17 lat

20 Sport - Uśmiech - Zabawa 
2009

 XIV Regionalna Spartakiada 
Uczniowskich Klubów Spor-
towych i Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, Kiszko-
wo, 26.09.2009 r.

22 Salezjańska Organizacja 
Sportowa Rzeczypospolitej 
Polskiej

 Ogólnopolskie i światowe 
igrzyska młodzieży salezjań-
skiej, sympozjum naukowe, 
posiedzenie zarządu Poli-
sportive Giovanili Salesiane 
Internazionale

25 50 lat w orbicie ringo
 XXXVII Międzynarodowe Mi-

strzostwa Polski w Ringo, VIII 
Mistrzostwa Lekarzy i Pracow-
ników Ochrony Zdrowia w Rin-
go, prezentacja ringtenisa

28 Integracja poprzez sport
 III Ogólnopolski Mazurski Sa-

morządowy Halowy Turniej 
Piłki Nożnej

Prosto z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki

30 Niezbędne numery 
telefoniczne

Porady
31 Wczoraj i jutro – sport w po-

nowoczesnym świecie
 Przedruk fragmentów pracy 

zbiorowej „Kultura Fizyczna 
w społeczeństwie nowocze-
snym” pod redakcją Zbignie-
wa Dziubińskiego i Krzysztofa 
W. Jankowskiego, Warszawa 
2009

35 Recenzje księgarskich no-
wości

Z kraju i ze świata
36 Ostoja zdrowia i tężyzny 

narodu
 Jubileusz 80-lecia Akademii 

Wychowania Fizycznego Jó-
zefa Piłsudskiego w Warsza-
wie

38 II Igrzyska Sportowe Dzieci 
i Młodzieży oraz Osób Nie-
pełnosprawnych

 Zawody integracyjne dla 
dzieci szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych i osób niepełno-
sprawnych

41 Olimpijczycy w Dziwnowie
 VIII Festiwal Gwiazd Spor-

tu, odsłonięcie replik medali 
w Alei Gwiazd Sportu

42 Niezbędnik KFSdW

22 października 2009 r. Komisja 
Krajowa Zrzeszenia LZS rozstrzygnę-
ła Konkurs ,,Karol”. W 2009 r. Krajo-
we Zrzeszenie LZS wspólnie z Minister-
stwem Sportu i Turystyki po raz pierwszy 
ogłosiło konkurs ,,Karol” – na najlep-
szą inicjatywę z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu wśród dzie-
ci i młodzieży ze środowiska wiejskiego. 
Konkurs oparty był na przesłaniu Jana 
Pawła II skierowanym do ludzi sportu 
- ,,Sport to zdrowie, ale także szkoła 
życia wyrabiająca osobisty charakter 
i ucząca wspólnego działania”.

W konkursie mogły uczestniczyć 
jednostki z osobowością prawną pro-
wadzące statutową działalność w zakre-
sie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży: kluby 
sportowe (np. UKS, ULKS, ULPKS, LKS), 
stowarzyszenia sportowe, związki sto-
warzyszeń sportowych szczebla gmin-
nego. Można było zgłaszać do konkursu 
projekty imprez sportowo-rekreacyj-
nych, festynów, turniejów – również 
o charakterze rodzinnym i integracyj-
nym, promujących aktywny wypoczy-
nek i wykorzystujących edukacyjne, wy-
chowawcze i prozdrowotne wartości 
sportu oraz służące do organizowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pro-
jekty te miały także promować istnie-
jące obiekty sportowe i te powstające 
w ramach programów inwestycyjnych 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszyst-
kie imprezy musiały się odbyć w okresie 
od kwietnia do końca września 2009 r.

Zgłoszone imprezy zostały pod-
dane pierwszej ocenie w wojewódz-
twach. W każdym województwie komi-

- współzawodnictwo i świetna zabawa
sje konkursowe wybrały dwie najlepsze 
inicjatywy. Weszły one do finału ogól-
nopolskiego. Tu zajęła się nimi Komisja 
Krajowa, która obradowała pod prze-
wodnictwem Romana Jagielińskiego, 
przewodniczącego RG KZ LZS. Ponadto 
w skład Komisji wchodzili: Tadeusz Ro-
żej, przedstawiciel Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Elżbieta Skalimowska, za-
stępca przewodniczącego Komisji Upo-
wszechniania, Antoni Polkowski, wójt 

gminy Ełk, Andrzej Chrząstowski, wójt 
gminy Wierzbica, Zbigniew Olkowicz, 
przewodniczący Komisji Turystyki i Ry-
szard Chustecki, przewodniczący Ko-
misji Sportu. Po burzliwych obradach 
ustalono wyniki konkursu, które publi-
kujemy w artykule.

Generalnie ten pierwszy tego typu 
konkurs należy uznać za niezwykle uda-
ny. W sumie do konkursu zgłosiły się 
164 jednostki organizacyjne z całej 
Polski. Zorganizowały one we wspo-

mnianym wcześniej okresie 541 im-
prez sportowo-rekreacyjnych, w któ-
rych udział wzięło ponad 100 tysięcy 
osób.

Organizowano ligi w poszczegól-
nych sportach, turnieje sołectw i powia-
tów, imprezy sportowe dla niepełno-
sprawnych, pikniki rodzinne, zawody dla 
przedszkolaków, rajdy rowerowe i pie-
sze, spływy kajakowe, akademie piłkar-
skie. Bogactwo form było niesamowite, 

a inwencja organizatorów przeogrom-
na. Konkurs wyzwolił w działaczach 
zrzeszonych w różnych ogniwach Lu-
dowych Zespołów Sportowych niespo-
tykaną energię. W organizację każdej 
niemal imprezy włączyły się samorządy 
lokalne, bez ich pomocy wiele cennych 
sportowych inicjatyw nie ujrzałoby świa-
tła dziennego.

Organizatorów należy także po-
chwalić za to, że przygotowali znako-
mite sprawozdania obrazujące ogrom 

Zawody dla przedszkolaków w Szczurowej
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Na imprezie rekreacyjnej w Piątko-
wisku bawili się też dziadkowie

ich pracy – wszystko było świetnie udo-
kumentowane w postaci zdjęć i filmów. 
Niektóre sprawozdania, szczególnie al-
bumy, to perełki graficzne. Zadbano tak-
że o nagłośnienie wielu imprez w lokal-
nej, a nawet ogólnopolskiej prasie oraz 
w radiu i telewizji.

Wyniki konkursu
1. Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku, woj. 

warmińsko-mazurskie
2. Parafialny Klub Sportowy ,,Olimpij-

czyk” Gilowice, woj. śląskie
3. Uczniowski Klub Sportowy ,,Start” 

Szczurowa, woj. małopolskie
4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

,,Orły Temidy” Janowiec Wlkp., woj. 
kujawsko-pomorskie

5. Gminne Zrzeszenie LZS w Przygo-
dzicach, woj. wielkopolskie

6. Uczniowski Klub Sportowy ,,Olim-
pijczyk” w Kwakowie, woj. pomor-
skie

7. Gminny Klub Sportowy ,,Ogniwo” 
Wierzbica, woj. lubelskie

8. Ludowy Klub Sportowy ,,Lubusz” 
Słubice, woj. lubuskie

9. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Sta-
szowie, woj. świętokrzyskie

10. Uczniowski Ludowy Klub Sporto-
wy ,,Talex-Borysław” Borzytuchom, 
woj. pomorskie

11. Uczniowski Klub Sportowy Kleosin, 
woj. podlaskie

12. Wschowski Uczniowski Klub Spor-
towy ,,Korona” Wschowa, woj. lubu-
skie

13. Uczniowski Klub Sportowy Radule, 
woj. podlaskie

14. Gminne Zrzeszenie LZS w Kołacz-
kowie, woj. wielkopolskie

15. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
,,Orzeł” przy ZS w Oleszycach, woj. 
podkarpackie

16. Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, 
woj. warmińsko-mazurskie

17. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
,,Podium” Kup, woj. opolskie

18. Ludowy Klub Sportowy ,,Orzeł” 
Piątkowisko, woj. łódzkie

19. Gminne Zrzeszenie LZS Dobra 
Szczecińska, woj. zachodniopomor-
skie

20. Gminny Międzyszkolny Klub Spor-
towy ,,Strzelec” Frysztak, woj. pod-
karpackie

21. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kło-
bucku, woj. śląskie

22. Powiatowe Centrum Kulturalno-
Rekreacyjne we Włoszczowej, woj. 
świętokrzyskie

23. WLKS Siedlce Iganie Nowe, woj. 
mazowieckie

24. LZS ,,Zryw” Wysoka, woj. opolskie
25. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

,,Lwówianka” Lwówek, woj. mazo-
wieckie

26. Uczniowski Klub Sportowy ,,Cy-
prianka” przy SP w Cypriance, woj. 
kujawsko-pomorskie

27. TKS ,,Huczwa” Tyszowce, woj. lubel-
skie

28. Ludowy Karwodrzański Klub Spor-
towy Karwodrza, woj. małopolskie

29. Ludowy Klub Sportowy ,,Piast” Gry-
fino, woj. zachodniopomorskie

30. Kaczawski Klub Siatkarski ,,Ren-But” 
Złotoryja, woj. dolnośląskie

31. Ludowy Klub Sportowy ,,Iskra” Księ-
ginice, woj. dolnośląskie

32. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
,,Czartoria” Ręczno, woj. łódzkie.

Wszyscy wymienieni Laureaci Kon-
kursu otrzymali nagrody pieniężne, 
z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
sportowego. Pierwsze miejsce to nagro-
da w wysokości 35 tys. zł, drugie - 30 tys. 
zł, trzecie – 25 tys. zł, czwarte – 20 tys. zł, 
piąte – 15 tys. zł, szóste – 12 tys. zł, miej-
sca od siódmego do dziesiątego – 10 tys. 
zł. Wszyscy pozostali finaliści (miejsca od 
11-32) otrzymali po 7 tys. zł.

By pokazać, za co finaliści otrzyma-

li nagrody, przedstawiamy dokonania 
trzech pierwszych nagrodzonych laure-
atów.

1. Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku, 
woj. warmińsko-mazurskie
Biegi przełajowe organizowane 

w gminie Ełk znane są w całym kraju. 
Zawsze gromadzą dużą liczbę zawod-
ników. Często zaglądają tu najlepsi pol-
scy biegacze, bo też tereny do uprawia-
nia tego sportu są tu znakomite. A trasy 
zawsze dobrze przygotowane i zabez-
pieczone. Nic więc dziwnego, że gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Ełku zgłosiło się 
do konkursu ,,Karol” ze swoimi sztan-
darowymi imprezami – Masowymi Bie-
gami Przełajowymi, które odbywają się 
wiosną i jesienią. Biegi wiosenne odby-
ły się nad Jeziorem Lipińskim w kwietniu 
2009 r., wzięło w nich udział ponad 900 
zawodników z różnych zakątków War-
mii i Mazur. Jesienna edycja odbyła się 
we wrześniu nad Jeziorem Żabie Oczko 
koło Nowej Wsi Ełckiej – startowało ok. 
1000 zawodników.

Ponadto w lipcu odbył się XI Regio-
nalny Turniej Piłki Nożnej o Memoriał 
Mariana Łubowicza, w którym starto-
wało 20 drużyn. Turniejowi towarzyszył 
festyn sportowo-rekreacyjny. Gminne 
Zrzeszenie LZS w Ełku było też współ-
organizatorem obozu dla członków 
MLUKS Pojezierze Ełckie – to nagroda 

za dobre wyniki sportowe, szczególnie 
w lekkiej atletyce.

2. Parafialny Klub Sportowy 
,,Olimpijczyk” Gilowice, woj. 
śląskie 
W ramach projektu, który nosił tytuł 

,,Ty także możesz zostać mistrzem”, od 2 
kwietnia do 27 września 2009 r. zorgani-
zowano 35 imprez sportowych, w któ-
rych uczestniczyło ponad 2000 osób, 
a zmagania zawodników obserwowało 
około 5 tys. widzów. Jak piszą organiza-
torzy – „dali wszystkim młodym miesz-
kańcom Gilowic możliwość rozpoczęcia 
kontaktu ze sportem, a tym, którzy już 
trenują, okazję do szerokiej rywalizacji 
i pokazania swoich umiejętności”. Ostat-
nią imprezą był Sztafetowy Bieg Papieski 
,,Biegniemy dla Ciebie Ojcze Święty” na 
dystansie 9632 m – tyle dni trwał ponty-
fikat Jana Pawła II.

Jakie imprezy przeprowadzono? 
W ramach imprezy pod nazwą ,,Szuka-
my młodych talentów” odbyły się trzy 
konkursy skoków narciarskich na igieli-
cie (miały charakter międzynarodowy). 
Z kolei pod hasłem ,,Z podwórka na sta-
diony” odbyły się turnieje piłki nożnej. 
Rywalizowano także na boiskach do 
siatkówki, przy tenisowych stołach, bito 
rekordy Gilowic w pchnięciu kulą, naj-
młodsi sportowcy Gilowic biegali i ska-
kali.

Przygotowano wiele imprez dla 
osób niepełnosprawnych, które pozwo-
liły wyłonić uczestników na Ogólnopol-
skie Igrzyska LZS w Opolu oraz blok im-
prez masowych, jak rodzinny piknik czy 
wakacyjny festyn sportowo-rekreacyjny. 
Nie zapomniano o turystach, dla których 
zorganizowano wycieczki i rajdy. Zorga-
nizowano także spotkanie z Tomaszem 
Adamkiem, mistrzem świata w boksie 
zawodowym oraz pokazano wystawę 
unikatowych zdjęć ,,Karol Wojtyła 1952-
1954”. O wszystkich tych wydarzeniach 
szeroko pisała lokalna prasa.

Impreza sportowa w Kwakowej

Może z tych dziewcząt wyrosną do-
bre laskarki

Borzytuchom znany jest z biegów
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3. Uczniowski Klub Sportowy 
,,Start” Szczurowa, woj. 
małopolskie
UKS ,,Start” Szczurowa określany jest 

w Małopolsce i powiecie brzeskim ,,labo-
ratorium dobrych pomysłów”, nic więc 
dziwnego, że jego działacze postano-
wili w ramach konkursu ,,Karol” wypro-
mować nowe imprezy sportowe, które 
na stałe zagoszczą w kalendarzu imprez 
gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich. Poprzez organizację tych imprez 
chcieli też promować swoją gminę jako 
miejscowość nowoczesną i twórczą. Za-
dbali więc o to, by o imprezach sporto-
wych głośno było w mediach.

UKS Start zaprezentował boga-
tą ofertę sportową, każdy mieszka-
niec mógł w niej znaleźć coś dla sie-
bie. Największym jednak osiągnięciem 
tego programu jest to, że nawiązała 
się współpraca między przedszkolami, 
szkołami a klubami sportowymi. Skupi-
li się na organizowaniu imprez w spor-
tach najbardziej popularnych: piłce noż-
nej i biegach, którym towarzyszyło wiele 
imprez rekreacyjnych. A były to Między-
powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Chłopców - ,,Mini Champions League”, 
Małopolski Turniej Halowej Piłki Noż-
nej Chłopców – Gimnazjada ,,Mini Euro 
2009” oraz Turniej Halowej Piłki Nożnej 
dla przedszkolaków - ,,Mini Orange Eks-
traklasa - Przedszkolaki na start”. Finały 
kończyły mecze nauczycieli i rodziców 
ze zwycięskimi drużynami.

Zorganizowano ponadto Olimpia-
dę Przedszkolaków Gminy Szczurowa, 
w której udział wzięło ponad 200 dzie-

ci, pod hasłem ,,Maluchy na start”. Tej im-
prezie towarzyszyły zawody rodziców, 
którzy zmagali się w przeciąganiu liny, 
siłowaniu na rękę oraz wyścigu rzędów. 
Ponadto zorganizowali biegi przełajo-
we pod hasłem ,,Biegaj razem z nami” 
– wzięło w nich udział prawie 300 mło-
dych biegaczy. W sprawozdaniu napi-
sali, że skupili swoją uwagę na funkcji 
wychowawczo-opiekuńczej sportu i re-
kreacji, pośrednio zdrowotnej oraz inte-
gracyjno-społecznej. Najważniejsze było 
to, że przez kilka miesięcy prawie cała 
społeczność Szczurowej żyła wydarze-
niami sportowymi.

14 listopada 2009 r. w przestron-
nej i pięknie przystrojonej sali Cen-
trum Edukacji Olimpijskiej Polskie-

go Komitetu Olimpijskiego (PKOl) 
w Warszawie odbyła się uroczystość 
podsumowania Konkursu ,,Karol” 
i wręczenia nagród zwycięzcom. Na 
spotkanie do Warszawy przyjechali 
przedstawiciele wszystkich nagrodzo-
nych jednostek organizacyjnych. W uro-
czystości uczestniczyli także zaproszeni 
goście. Ministerstwo Sportu i Turystyki 
reprezentowali Wojciech Kudlik – dy-
rektor Departamentu Sportu Powszech-
nego oraz Tadeusz Rożej, który był 
także członkiem Komisji Krajowej Kon-
kursu ,,Karol”. Obecny był także rzecz-
nik prasowy PKOl – Henryk Urbaś oraz 
przedstawiciele samorządów lokal-
nych i członkowie władz statutowych 
KZ LZS, m.in. Roman Jagieliński, prze-
wodniczący Rady KZ LZS, Wacław Hur-
ko, wiceprzewodniczący oraz Helena 
Koziej, dyrektor Biura Krajowego Zrze-
szenia LZS.

Uroczystość wręczenia nagród ze 
swadą i dowcipem prowadził wiceprze-
wodniczący Rady Krajowego Zrzeszenia 
LZS Stanisław Kopeć, który w skrócie 
przedstawiał osiągnięcia laureatów kon-
kursu. Zanim jednak do tego doszło, głos 
zabrał dyrektor Wojciech Kudlik, który 
stwierdził, że konkurs był niewątpliwie 
sukcesem organizatorów, że nic tak nie 
,,zmusza” do ciężkiej pracy jak współza-
wodnictwo i z całego serca podziękował 

wszystkim, którym ,,chciało się chcieć”. 
I choć na sali znajdowali się tylko laureaci 
finału, podziękował wszystkim uczestni-
kom konkursu. Zapewnił, że po takich 
wynikach ministerstwo nie ma innego 
wyjścia, jak kontynuować konkurs w ko-
lejnym roku.

Z kolei Roman Jagieliński przyznał, 
że szefostwo Krajowego Zrzeszenia LZS 
trochę z obawą podchodziło do tej for-
my konkursu. Ale jego pierwsza edycja 
przeszła oczekiwania. Ludowe Zespoły 
Sportowe po raz kolejny udowodniły, że 
dobrze wywiązują się ze swej roli orga-
nizatora imprez sportowych i rekreacyj-
nych w środowisku wiejskim, że konkurs 
wyzwolił nowe inicjatywy, że organiza-
torzy czując oddech rywali na plecach, 
starają się wymyślać nowe imprezy, od-
chodzą od sztampy i powoli stają się me-
nedżerami sportu.

Puchar dla zwycięzców konkursu 
odebrał Tomasz Bartnik, przewodniczą-
cy Rady Gminnej LZS w Ełku. Towarzy-
szył mu wójt gminy Ełk Antoni Polkow-
ski, który dziękując za to wyróżnienie 
powiedział, że choć jego gmina nie nale-
ży do najbogatszych, to na sport pienię-
dzy żałować nie będzie. Gmina dofinan-
sowała imprezy zgłoszone do konkursu 
kwotą w wysokości 100 tys. zł.

Drugie miejsce zajął w konkursie Pa-
rafialny Klub Sportowy ,,Olimpijczyk” Gi-
lowice, a nagrodę odbierał znany dzia-
łacz Henryk Pasko. – Byłem trochę 
zaskoczony, ale też bardzo zadowolony. 

Co roku organizujemy 
w gminie ponad 70 
imprez sportowych. 
Mamy dobre zaplecze, 
bo w 2006 r. oddano 
do użytku amfiteatr 
z zapleczem sporto-
wym – naszą chlubą 
jest zespół narciar-
skich skoczni trenin-
gowych oraz stadion 
Grapa Park. Skocz-
nie te podziwiał na-
wet trener Tajner. Spo-
ro młodzieży garnie 
się teraz do skoków. 
Może dochowamy się 
kolejnego mistrza. Ale 

w klubie mamy też dobre piłkarki i teni-
sistów – powiedział Henryk Pasko, przyj-
mując nagrodę. W przyszłym roku pan 
Henryk będzie obchodził 50-lecie swojej 
działalności sportowej.

Dziewiąte miejsce w konkursie zdo-
było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Sta-
szowie. Nagrodę odbierał jego prze-
wodniczący, a zarazem wicestarosta 
staszowski Andrzej Kruzel. – Nie jest 
to zły wynik, ale w przyszłym roku bę-
dzie lepszy. Najbardziej mnie cieszy, że 
plonem organizowanych przez nas im-
prez sportowych jest powstawanie no-
wych klubów sportowych. By młodzież 
garnęła się do sportu, trzeba jej stwo-
rzyć dobre warunki do jego uprawiania. 
I o takich w powiecie myślimy. Rozpo-
czynamy właśnie budowę nowoczesne-
go centrum sportowego. Oprócz pełno-
wymiarowej hali sportowej w obiekcie 
będzie też basen i nowoczesne za-

plecze. Obiekt zostanie wybudowany 
przy Zespole Szkół na ulicy Koszarowej 
w Staszowie. Zakończenie budowy za-
planowano w 2011 r. – wyjaśniał An-
drzej Kruzel.

LKS ,,Talex- Borysław” Borzytuchom 
istnieje od 1994 r. Działa przy Zespole 
Szkół w Borzytuchomiu, którego dyrek-
torem jest obecnie Jarosław Ścigała, 
założyciel klubu. Nagrodę za 11. miejsce 
w konkursie ,,Karol” odbierał Jarosław 
Ścigała w towarzystwie Karola Wałdo-
cha, nauczyciela wf – do konkursu też 
zgłosili imprezy biegowe. Nic zresztą 
dziwnego, bo klub od lat specjalizuje się 
w tej dziedzinie i ma niemałe osiągnię-
cia. – W sumie jesteśmy z tego miejsca 
zadowoleni. I choć nasz ULKS kojarzy się 
głównie z biegami, mamy ambicje zo-
stać także dobrym ośrodkiem lekkoatle-
tycznym. Zajmujemy już trzecie miejsce 
w województwie pomorskim, a mło-
dzież coraz chętniej uczestniczy w tre-
ningach i to nie tylko z naszej gminy – 
powiedział Jarosław Ścigała.

Po rozdaniu nagród działacze w ku-
luarach wymieniali się doświadczeniami, 
składali sobie gratulacje. Ci, którzy zajęli 
miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce de-
klarowali, że w przyszłym roku będzie le-
piej, że to pierwsze ,,koty za płoty” i nie 
wszyscy potrafili dobrze sprzedać swoje 
osiągnięcia w sprawozdaniu.

Pierwszy Konkurs ,,Karol” - na naj-
lepszą inicjatywę z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży ze środowisk wiej-
skich został zamknięty. Czekamy na 
ogłoszenie drugiej edycji.

Iwona Derlatka

W Gilowicach ważna była też turystyka

Organizatorzy konkusu mogli być zadowoleni – Helena Koziej, Ta-
deusz Rożej, Wojciech Kudlik, Wacław Hurko

Po ciężkim biegu jest się z czego cieszyć – Ełk
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Europejski Tydzień 
Sportu i Zdrowia

XVI Sportowy Turniej 
Miast i Gmin 2010

26 maja - 1 czerwca 2010 r.
W 2009 r. TAFISA (Trim And Fit-

ness International Sport For All Asso-
ciation) rozszerzając formułę Świato-
wego Dnia Sportu - Challenge Day, 
zaprosiła Polskę do udziału w pla-
nowanym na 2010 rok Europejskim 
Tygodniu Sportu dla Wszystkich. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki zle-
ciło przygotowanie tego przedsię-
wzięcia Krajowej Federacji Spor-
tu dla Wszystkich. Dzięki podjęciu 
szybkich decyzji Polska stała się 
prekursorem tego ruchu i Europej-
ski Tydzień Sportu dla Wszystkich 
przeprowadziła już w 2009 r. W ten 
sposób XV Sportowy Turniej Miast 
i Gmin rozgrywany był przez ty-
dzień, od 26 maja do 1 czerwca (od 
Dnia Matki do Dnia Dziecka).

W XV Sportowym Turnieju Miast 
i Gmin 2009 uczestniczyła rekordo-
wa liczba 649 miast i gmin sklasy-

Informacje o imprezach or-
ganizowanych przez KFSdW 
będą sukcesywnie zamiesz-
czane i aktualizowane na 
stronie internetowej www.fe-
deracja.com.pl. Podamy tam 
terminy, miejsca, regulami-
ny, ankiety i warunki uczest-
nictwa.
Zachęcamy do częstych od-
wiedzin naszej strony.

fikowanych, w zależności od liczby 
mieszkańców, w 6 grupach. Łącznie 
w imprezach rekreacyjno-sportowych 
wystartowało prawie 5 mln osób. Dla 
porównania w czternastej edycji Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin w 2008 r. 
uczestniczyło 555 miast i gmin, a wy-
startowało prawie 3,5 mln osób.

Fragmenty projektu regulaminu
XVI Sportowy Turniej Miast 

i Gmin będzie się odbywał w ramach 
Europejskiego Tygodnia Sportu 
i Zdrowia - od 26 maja do 1 czerwca 
2010 r., czyli od Dnia Matki do Dnia 
Dziecka.

Celem głównym turnieju jest ak-
tywizacja ruchowa jak największej 
liczby naszych obywateli, szczegól-
nie tych, którzy dotychczas nie in-
teresowali się rekreacją fizyczną, 
nie uprawiają sportu, nie ćwiczą co-
dziennie, nie wyjeżdżają na weeken-
dy ani wycieczki.

Gdy w całej Polsce pod patrona-
tem samorządów lokalnych zosta-
nie przygotowany bogaty program 
sportowo-rekreacyjny, turystycz-
ny i rozrywkowy, gdy w przedszko-
lach, szkołach, uczelniach, jednost-
kach wojskowych, ochotniczych 
hufcach pracy będzie zorganizowa-
ny „Dzień Sportu”, gdy kierownictwa 
firm i urzędów stworzą swoim zało-
gom warunki do aktywnej rekreacji 
– cel zostanie osiągnięty.

Cel
- Propagowanie różnych dyscy-

plin sportowych
- Propagowanie gier i zabaw re-

kreacyjnych
- Wyławianie talentów sporto-

wych
- Aktywizacja fizyczna osób 

w różnym wieku i o różnej sprawno-
ści ruchowej

Udział
W Sportowym Turnieju Miast 

i Gmin startować mogą wszyscy 
mieszkańcy danego miasta lub gmi-
ny zameldowani na pobyt stały lub 
czasowy - osoby dorosłe, a także 

przedszkolaki, uczniowie szkół, stu-
denci, pracownicy działających tam 
firm, wczasowicze itp.

Warunkiem zaliczenia uczestnic-
twa w turnieju jest udział w zorgani-
zowanych imprezach turniejowych: 
grach sportowych i rekreacyjnych, za-
wodach (np. tanecznych, wędkarskich 
itp.), w turystyce lub innej formie ak-
tywności ruchowej. Obowiązkowe 
zajęcia z wychowania fizycznego 
w szkołach nie mogą być zaliczane 
do uczestnictwa w Turnieju.

Organizatorzy
Organizatorem Europejskiego Ty-

godnia Sportu i Zdrowia jest Krajo-
wa Federacja Sportu dla Wszystkich 
na zlecenie Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Koordynację turnieju i jego 
ocenę na szczeblu krajowym prowa-
dzi Centralna Komisja Turniejowa.

Zgłoszenia
Zgłoszenia miasta lub gminy do 

udziału w turnieju dokonuje właściwy 
organ samorządu terytorialnego do 
20 maja 2010 r. – wyłącznie na odpo-
wiednich formularzach do Centralnej 
Komisji Turniejowej pod adresem:

Krajowa Federacja Sportu 
dla Wszystkich

00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61
tel./faks (022) 825 85 88, 825 11 13
e-mail: federacja@post.pl

Równolegle zgłoszenia należy 
dokonać do właściwej terytorialnie 
Wojewódzkiej Komisji Turniejowej.

Ocena wyników
W rywalizacji ogólnopolskiej 

klasyfikowane będą tylko te miasta 
i gminy, które zamieszczą na swojej 
oficjalnej stronie internetowej ka-
lendarz imprez.

Rywalizacja ogólnopolska od-
bywać się będzie w następujących 
grupach:

I do 5 tys. mieszkańców
II od 5 do 7,5 tys. mieszkańców
III od 7,5 do 15 tys. mieszkańców

IV od 15 do 40 tys. mieszkańców
V od 40 do 100 tys. mieszkańców
VI ponad 100 tys. mieszkańców

Kryteria decydujące o punk-
tach zdobytych przez dane mia-
sto lub gminę:

1. Porównanie procentowe licz-
by osób startujących w turnieju 
z ogólną liczbą mieszkańców.

2. Środki finansowe miasta lub 
gminy wydatkowane na kulturę fi-
zyczną – zgodnie z wykonanym bu-
dżetem za rok 2009, w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca.

Punktacja każdego z kryte-
riów:

za I miejsce: liczba punktów rów-
na liczbie startujących miast i gmin 
w danej grupie plus 1 pkt.

za II miejsce: liczba punktów 
równa liczbie startujących miast 
i gmin w danej grupie minus 1 pkt.

za III miejsce: liczba punktów 
równa liczbie startujących miast 
i gmin w danej grupie minus 2 pkt. 
itd.

Ostatnie miasto lub gmina 
w każdej grupie zawsze otrzymuje 
1 punkt.

Wynik łączny będzie sumą punk-
tów uzyskanych w ramach obydwu 
kryteriów.

Sprawozdawczość
Startujące miasta i gminy prze-

kazują informację z przebiegu Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich - XVI STMiG - do Cen-
tralnej Komisji oraz równolegle do 
właściwej Komisji Wojewódzkiej na 
odpowiednim formularzu najpóź-
niej do 7 czerwca 2010 r.

Informacje przekazane po tym 
terminie nie będą brane pod uwa-
gę przy zestawianiu klasyfikacji ge-
neralnej.

Postanowienia końcowe
Regulamin, formularze i wszyst-

kie informacje o Sportowym Tur-
nieju Miast i Gmin będą na stro-
nie internetowej Krajowej Federacji 

Sportu dla Wszystkich www.federa-
cja.com.pl. Na tej samej stronie za-
mieszczone zostaną wyniki.

W ramach programu zosta-
nie zorganizowanych wiele imprez, 
wzorem ubiegłego roku będą to te-
sty sprawności, festiwale gier rekre-
acyjnych, turnieje, pokazy...

Przykładowa tematyka 
programowa:

26.05.2010 r. (środa)
Test sprawności pod nazwą „Po-

przez sport do zdrowia”

27.05.2010 r. (czwartek)
Festiwal gier rekreacyjnych, tur-

nieje, pokazy

28.05.2010 r. (piątek)
Wielobój lekkoatletyczny z udzia-

łem najlepszych sportowców

29.05.2010 r. (sobota)
Propagowanie różnych dyscy-

plin sportowych - pokazowe trenin-
gi prowadzone przez znanych spor-
towców i zawodowych trenerów

30.05.2010 r. (niedziela)
Turnieje w halach sportowych 

(siatkówka, piłka nożna, koszyków-
ka, piłka ręczna, tenis stołowy, tenis 
ziemny itd.). Bardzo istotne są inicja-
tywy organizacji zielonych sal spor-
towych w terenie.

31.05.2010 r. (poniedziałek)
„Weekend ze sportem i rekre-

acją” to imprezy rekreacyjne na 
obiektach szkolnych, klubowych, 
OSiR-ach, ośrodkach rekreacyjnych. 
To również zorganizowane wyciecz-
ki piesze, rowerowe czy kajakowe.

1.06.2010 r. (wtorek)
Dzień Dziecka – dzień sportu ro-

dzinnego i podsumowanie

UWAGA: gminy i miasta mogą 
według własnego uznania zmieniać 
kalendarz imprez.
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Laureaci Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich Fot. Jerzy Potentas

Głównym organizatorem semina-
riów była Krajowa Federacja Sportu 

dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Łącznie w seminariach 
w 2009 r. wzięło udział 278 uczestników, 
działaczy UKS-ów i innych stowarzyszeń 
kultury fizycznej oraz przedstawicieli sa-
morządów lokalnych wszystkich szcze-
bli. Formułą seminariów są tradycyjnie 
spotkania działaczy sportu masowego 
i samorządowców z przedstawicielami 
resortu sportu, prawnikami, księgowymi 
i specjalistami budownictwa obiektów 
sportowych. Podczas spotkań na gorąco 
wymieniane i dyskutowane są poglądy 
na tematy nurtujące środowisko sportu 
masowego – głównie szkolnego.

Osią seminariów był „Sport Wszyst-
kich Dzieci” - program realizowany przez 
Departament Sportu Powszechnego Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. Poruszano 
również tematy „Rola samorządów te-
rytorialnych w realizacji Narodowego 
Programu Zdrowia”, „Porady organiza-
cyjno-prawne i finansowe dla działaczy 
UKS-ów i innych stowarzyszeń kultury fi-
zycznej”, „Prawo zamówień publicznych 
w działalności stowarzyszeń kultury fi-
zycznej” oraz możliwości dofinansowa-
nia projektów stowarzyszeń kultury fi-
zycznej ze środków UE.

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się wykłady o podstawach prawnych i fi-
nansowych działalności UKS-ów. To temat 
zawsze aktualny ze względu na ciągłą ak-
tualizację przepisów o rachunkowości, 
amortyzacji środków trwałych, podatku 
VAT, zasadach rachunkowości, ZUS.

Sport Wszystkich Dzieci
Ogólnopolskie seminaria 
„Rola samorządów lokalnych 
i stowarzyszeń kultury fi zycz-
nej w upowszechnianiu spor-
tu dzieci i młodzieży”
1-2 października 2009 r. - 
Sieraków
22-23 października 2009 r. - 
Serpelice
12-13 listopada 2009 r. - 
Międzyzdroje

Z tematem „Realizacja programu: 
Animator sportu dzieci i młodzieży” 
występowali przedstawiciele Zarządu 
Głównego Szkolnego Związku Sporto-
wego, przekazując podstawowe infor-
macje dotyczące warunków przystąpie-
nia do programu i zasady finansowania.

Dr Iwona Michniewicz – wykła-
dowca akademicki, kurator sądowy, in-
struktor fitness wygłosiła prelekcje: „Klub 
sportowy - partner samorządu lokalne-

go” oraz „Realizacja zadań ustawowych 
we współpracy międzysektorowej”.

O możliwościach dofinansowania 
projektów stowarzyszeń kultury fizycznej 
i samorządów w zakresie upowszechnia-
nia sportu ze środków UE mówiła dr Sta-
nisława Zielińska – asesor w MEN. To 
ciągle słabo wykorzystywana przez sto-
warzyszenia sfera działalności.

Przedstawiciele samorządów z miast 
gospodarzy seminariów: Sierakowa, Ser-
pelic i Międzyzdrojów, prezentowali roz-
wiązania w upowszechnianiu sportu 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej stoso-
wane na ich własnym terenie. W dyskusji 
głos zabierali wójtowie, burmistrzowie, 
przedstawiciele urzędów marszałkow-
skich, prezentując rolę samorządu tery-
torialnego w upowszechnianiu sportu 
i rekreacji. Poruszono również problem 
dostępności obiektów sportowych do 
uprawiania sportu i rekreacji przez oso-
by niepełnosprawne.

Po wystąpieniach prelegentów 
odbywały się ożywione dyskusje. Jak 
zwykle obecność przedstawiciela Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki była oka-
zją do poruszenia najbardziej żywot-
nych kwestii nurtujących środowisko. 
Najwięcej pytań dotyczyło możliwo-
ści współpracy pozarządowych stowa-
rzyszeń kultury fizycznej z administra-
cją państwową, szczególnie w kwestii 
pozyskiwania środków finansowych 
na realizację programów statutowych 
i możliwości otrzymania sprzętu spor-
towego.

Organizacja ogólnopolskich semina-
riów przyczynia się do aktywizacji samo-
rządów terytorialnych w dziele uspor-
towienia społeczeństwa. Jak wykazują 
wieloletnie obserwacje, niezwykle istot-
ny jest bezpośredni kontakt działaczy 
sportu masowego z przedstawicielami 
MSiT. Na podkreślenie zasługuje dosko-
nała współpraca podczas realizacji im-
prez z miejscowymi samorządami oraz 
stowarzyszeniami sportowymi. W każ-
dym z miast gospodarzy miejscowy sa-
morząd dokładał wszelkich starań, aby 
odbywające się na ich terenie semina-
ria wypadły jak najbardziej okazale. Uro-
czyste otwarcia imprez odbywały się za-
wsze z udziałem miejscowych władz. 
Była to promocja tych miejscowości na 
arenie ogólnopolskiej.

Seminarium w Serpelicach, 22-23 
X 2009 r., wykład Zdzisława Reguc-
kiego, Szkolny Związek Sportowy

Fot. Jerzy Potentas

Seminarium w Serpelicach, 22-23 
X 2009 r., wykład Laury Filipiak, prze-
wodniczącej Komisji Rewizyjnej KFSdW
 Fot. Jerzy Potentas

Centrum Targowe Międzynarodo-
wych Targów Polska w Warszawie 

przy ul. Marsa 56c gościło 13-14 paź-
dziernika 2009 r. uczestników ogólno-
polskiego forum „Infrastruktura spor-
towa w gminach, miastach i powiatach 
narzędziem promocji sportu powszech-
nego” zorganizowanego przez Krajową 
Federację Sportu dla Wszystkich. W spo-
tkaniu uczestniczyli wójtowie, burmi-
strzowie, prezydenci miast, przedsta-
wiciele urzędów marszałkowskich oraz 
działacze stowarzyszeń kultury fizycznej 
z całego kraju, w sumie 76 osób.

Głównym celem forum było zapo-
znanie uczestników z polityką rządu 
w zakresie upowszechniania kultury fi-
zycznej w Polsce, a także przedstawienie 
możliwości i zasad dofinansowywania 
inwestycji ze środków funduszu rozwoju 
kultury fizycznej oraz omówienie zasad 
obowiązujących przy rozliczaniu zadań 
zleconych. Forum służyło też wymia-
nie doświadczeń, jak racjonalnie finan-
sować i organizować działalność spor-
towo-rekreacyjną dla najszerszych mas 
społeczeństwa oraz jak przyciągnąć ka-
pitał w celu realizacji inwestycji sporto-
wych i rekreacyjnych.

Promocja sportu powszechnego
Ogólnopolskie forum wój-
tów, burmistrzów, prezyden-
tów miast i działaczy stowa-
rzyszeń kultury fi zycznej

Pierwsza sesja plenarna forum po-
święcona była zagadnieniom upo-
wszechniania sportu i rekreacji. Dyrektor 
Departamentu Sportu Powszechnego 
Ministerstwa Sportu i Turystyki Wojciech 
Kudlik zaprezentował politykę resortu 
w zakresie sportu powszechnego oraz 
programy realizowane we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Sekre-
tarz zarządu Szkolnego Związku Spor-
towego Dariusz Abramuk przedsta-
wił praktyczną realizację programu MSiT 
„Animator sportu dzieci i młodzieży”. 
O partnerskiej współpracy klubów spor-
towych z samorządami lokalnymi mówi-
ła dr Iwona Michniewicz z Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

W drugiej sesji plenarnej forum, w ra-
mach bloku tematycznego prowadzone-
go przez dyrektora inwestycyjnego WO-
SiR inż. Lecha Bartnika przybliżono 
uczestnikom zagadnienia projektowania, 
finansowania i realizacji obiektów sporto-
wych. Przedstawiciele wiodących w kra-
ju przedsiębiorstw zaprezentowali nowe 
technologie w budownictwie obiektów 
sportowych, wyposażenia hal, nawierzch-
ni syntetycznych, budowie boisk wielo-
funkcyjnych i sztucznych lodowisk.

Uczestnicy forum wzięli także udział 
w uroczystym otwarciu VII Międzyna-
rodowych Targów Infrastruktury Miej-
skiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 14 
października 2009 r. w Centrum Targo-
wym Międzynarodowych Targów Polska 
w Warszawie. Częścią targów była eks-
pozycja prezentująca nowoczesne tech-
nologie budowy i modernizacji obiek-
tów sportowych.

Na zakończenie forum odbyła się 
uroczystość wręczenia pamiątkowych 
plakiet 60 laureatom Europejskiego Ty-
godnia Sportu dla Wszystkich, który od-
bywał się 26 maja – 1 czerwca na tere-
nie całego kraju. Plakiety wręczyła Ewa 
Suska – dyrektor Departamentu Współ-
pracy Międzynarodowej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, nowo wybrana wice-
prezydent światowego stowarzyszenia 
sportu dla wszystkich TAFISA.

Na pierwszym planie od prawej: Ewa Suska - dyrektor Departamentu Współpra-
cy Międzynarodowej MSiT, wiceprezydent TAFISA oraz Wojciech Kudlik - dyrek-
tor Departamentu Sportu Powszechnego MSiT Fot. Jerzy Potentas
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W ramach upowszechniania pro-
gramu „Sport Wszystkich Dzie-

ci” po raz jedenasty Krajowa Federacja 
Sportu dla Wszystkich zorganizowała 
ogólnopolskie zawody UKS-ów w spor-
tach wodnych rozgrywane na krytej 
pływalni pod nazwą „Festiwal Sportów 
Wodnych”.

Celem głównym organizowanego 
festiwalu była popularyzacja sportów 
wodnych i samego pływania jako pod-
stawowej dyscypliny sportu kształtują-
cej prawidłowy rozwój dzieci i młodzie-
ży. Umiejętność pływania, pokonywanie 
lęku przed wodą, kształtowanie nawy-
ku bezpiecznego zachowania się na wo-
dzie, umiejętność udzielania pierwszej 
pomocy – te wszystkie elementy mają 
ogromne znaczenie, szczególnie dla 
zmniejszenia corocznego, czarnego re-
kordu utonięć w Polsce.

W ramach festiwalu promowane jest 
pływanie, minipiłka wodna dla dzieci - 
tzw. splashball, w którą grać można na 
basenach płytkich, a także kajak-polo.

W uroczystości otwarcia XI Ogólno-
polskiego Festiwalu Sportów Wodnych 
wziął udział burmistrz miasta Choszczno 
Robert Adamczyk oraz przedstawiciele 

XI Ogólnopolski Festiwal 
Sportów Wodnych w Choszcznie

10–13 grudnia 2009 r.

miejscowych władz, a także przedstawi-
ciele Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sę-
dzią głównym był Norbert Watkowski. 
Relacja z festiwalu ukazała się w lokalnej 
telewizji, radiu i prasie.

Turniej kajak-polo
Pierwsza dyscyplina sportu w Polsce, 

która rozwinęła się w oparciu o uczniow-
skie kluby sportowe. Podczas festiwalu 
rozegrano turniej kajak-polo w katego-

riach juniorów i młodzików, w którym 
uczestniczyło 26 drużyn z 9 najlepszych 
UKS-ów w kraju, które reprezentowały 8 
województw. 

Pokazy
Zmagania młodych sportowców 

przeplatane były pokazami ratow-
nictwa wodnego, freestyle’u kajako-
wego i płetwonurkowania. Ratowni-

cy zaprezentowali sposoby udzielania 
pomocy tonącym na wodzie z wyko-
rzystaniem sprzętu ratowniczego. W 
pokazach aktywnie uczestniczyli nie 
tylko zawodnicy, ale również dzieci i 
młodzież z licznie zgromadzonej pu-
bliczności. Każdy mógł wsiąść do kaja-
ka i holować „tonącego”, wykonać rzut 
kołem ratunkowym lub rzutką ratow-
niczą, zanurzyć się pod wodą z apara-
tem do oddychania.

* * *
Organizowany przez KFSdW Festi-

wal Sportów Wodnych odbywa się tra-
dycyjnie w grudniu. Jego dotychcza-
sowymi gospodarzami były miasta: 
Ciechanów, Sierpc, Zamość, Bochnia, 
Warka, Kudowa Zdrój, Augustów, Wy-
szków, Ustrzyki Dolne, Gorlice i Choszcz-
no. Dzięki tej imprezie promowane są 
na terenie całego kraju nowe prężne 
ośrodki posiadające bazę w postaci kry-
tych pływalni, które chcą włączyć się w 
organizację festiwalu, realizując zakła-
dane przez organizatorów cele.

Na podkreślenie zasługuje dosko-
nała współpraca podczas organizowa-
nia festiwali z miejscowymi samorząda-
mi oraz stowarzyszeniami sportowymi. 
Wszyscy dokładali wszelkich starań, aby 
imprezy odbywające się na ich terenie 

wypadły jak najbardziej okazale. Była to 
niewątpliwie promocja tych miast na 
arenie ogólnopolskiej. Nie bez znacze-
nia było również udostępnianie, za nie-
wielką odpłatnością, obiektów sporto-
wych, na których rozgrywano zawody. 
Impreza przyczyniła się do aktywizacji 
środowiska sportowego w tych miejsco-
wościach.

7. Wiskord Szczecin
8. UKS SET Kaniów II

Dziewczynki rocznik 96 i młodsze
1. UKS SET Kaniów I
2. LUKS Kwisa Leśna I
3. MOSW Choszczno I
4. UKS SET Kaniów II
5. MOSW Choszczno II
6. Gwarek Czechowice-Dziedzice
7. WTW Warszawa
8. Wiskord Szczecin
9. LUKS Kwisa Leśna II

Chłopcy rocznik 93-95
1. UKS SET Kaniów I
2. Tanew Księżpol
3. MOSW Choszczno I
4. Wiskord Szczecin
5. UKS SET Kaniów II

Pokazy płetwonurkowania Fot. Bogdan Sztuba

Ceremonia wręczania nagród, od lewej: Zdzisław Kliński – dyrektor Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Choszcznie oraz Wojciech Kudlik – dyrektor Departamentu Sportu 
Powszechnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki Fot. Jerzy Potentas

Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Kwisa Leśna odbiera nagrodę w uznaniu za 
propagowanie sportów wodnych wśród najmłodszych Fot. Bogdan Sztuba

Pokazy mistrzów – mecz reprezentacji Polski z weteranami Fot. Jerzy Potentas

Reprezentacja Polski - brązowi medaliści Mistrzostw Europy U21 z Essen w 2009 r. Fot. Łukasz Młynarczyk

Dziewczynki rocznik 93-95
1. MOSW Choszczno I
2. Wda Czarna Woda
3. MOSW Choszczno II
4. Wiskord Szczecin

Zdjęcia prezentujemy także na 4. str. 
okładki.

Klasyfikacja końcowa
Chłopcy rocznik 96 i młodsi
1. MOSW Choszczno I
2. MOSW Choszczno II
3. LUKS Kwisa Leśna I
4. MOSW Choszczno III
5. UKS SET Kaniów I
6. WTW WarszawaNajmłodsi uczestnicy festiwalu

Fot. Jerzy Potentas
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- sportu dzieci i młodzieży,
- aktywności ruchowej dzieci, mło-

dzieży i dorosłych,
- sportu „Wieku Złotej Jesieni”,
- integracji poprzez sport,
- kształcenia i doskonalenia zawodo-

wego kadr.
Oferta powinna być nieustannie 

wzbogacana. Kontynuować należy organi-
zację m.in. ogólnopolskich akcji i kampanii 
promujących aktywność ruchową: Euro-
pejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, „Mie-
siąc dla zdrowia”, „Polska biega” i „Nadwaga 
wrogiem sprawności fizycznej i zdrowia”.

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

Sport kształtuje prawidłowy rozwój 
młodzieży, rozwija jej zainteresowania 
i sprawność fizyczną, wyrabia nawyki pro-
zdrowotne, jest alternatywą dla zachowań 
patologicznych. Należy więc stwarzać wa-
runki i zachęcać dzieci i młodzież do spor-
towej aktywności.

Cel ten można osiągnąć, organizując:
– pozaszkolne zajęcia sportowo-rekre-

acyjne dla dzieci i młodzieży z niedostatka-
mi koordynacji ruchowej,

– obozy, kolonie i zimowiska dla mło-
dzieży uzdolnionej sportowo oraz dzieci 
z rodzin ubogich,

– zajęcia sportowo-rekreacyjne w miej-
scu zamieszkania podczas ferii zimowych 
i wakacji letnich,

– gry i zabawy sportowe oraz aktywne 
formy turystyki.

Należy przy tym zwrócić szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo uczestników 
zajęć, m.in. poprzez zachęcanie do korzy-
stania z kasków ochronnych przez adep-
tów oraz zaawansowanych kolarzy, narcia-
rzy, snowboardzistów itp.

Przygotować należy ciekawe propozy-

cje do realizacji na przyszkolnych obiektach 
sportowych oraz udzielać wszechstron-
nej pomocy organizacyjnej i merytorycz-
nej Uczniowskim Klubom Sportowym. 
Centralny Ośrodek Sportowo-Szkolenio-
wy w Sierakowie powinien stać się Waka-
cyjnym Centrum Sportowym Dzieci i Mło-
dzieży.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA DZIECI,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Działania w tym zakresie związane 
są z promocją aktywności ruchowej jako 
ważnego elementu zdrowego stylu życia.

Zalecamy:
– inicjowanie akcji i przedsięwzięć za-

chęcających do stałej troski o zdrowie,
– propagowanie różnych form aktyw-

ności ruchowej dostosowanych do wie-
ku, możliwości fizycznych i stanu zdrowia 
osób aktywnych zawodowo,

– organizowanie obozów profilaktycz-
no-usprawniających,

– popularyzowanie zapomnianych 
sportów i gier tradycyjnych.

W celu przeciwdziałania rozpowszech-
nianiu się nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży powinniśmy zintensyfikować 
działania o charakterze profilaktycznym 
i edukacyjnym. Kontynuować należy or-
ganizację firmowanych przez TAFISA im-
prez: Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich oraz Światowego Dnia Marszu. 

Szczególną uwagę trzeba skierować 
na realizację przedsięwzięć, w których 
będą brały udział całe rodziny. Należą do 
nich:

– zajęcia sportowe umożliwiające 
wspólne uprawianie gier zespołowych 
oraz ćwiczeń sprawnościowo-siłowych,

– imprezy sportowo-rekreacyjne, fe-
styny i zabawy tworzące klimat do przyja-
znej rywalizacji dzieci i rodziców,

– turystyka rodzinna (udział w wy-
cieczkach, rajdach pieszych, konnych i ro-
werowych oraz spływach kajakowych i rej-
sach żeglarskich),

– rodzinne wczasy rekreacyjno-spor-
towe, których celem będzie promowanie 
aktywnego wypoczynku.

Za ważne zadanie uznać należy orga-
nizację całorocznych zajęć w ramach pro-
gramów „Bieg po zdrowie” i „Nadwaga 
wrogiem sprawności fizycznej”. Promować 
należy nowe gry sportowe (np. speedmin-
ton) oraz weekendowe formy wypoczyn-
ku (np. dogtrecking, czyli marsz z psem na 
orientację, nordic walking itp.).

SPORT „WIEKU ZŁOTEJ JESIENI”
Głównym zadaniem w tym zakresie 

jest tworzenie warunków do uczestnictwa 
osób starszych w „sporcie dla wszystkich”, 
w formach odpowiadających możliwo-
ściom i zainteresowaniom. Można je reali-
zować poprzez:

– tworzenie w ramach Ośrodków Tera-
pii Ruchowej dla Osób III Wieku grup syste-
matycznej aktywności ruchowej,

– promocję zdrowego starzenia się 
poprzez aktywny styl życia seniorów,

– organizację cyklicznych zajęć i im-
prez sportowo-rekreacyjnych oraz obo-
zowych form profilaktyczno-usprawniają-
cych,

– wydawanie i propagowanie publi-
kacji na temat aktywności ruchowej osób 
starszych,

– szkolenie instruktorów rekreacji ru-
chowej ze specjalnością kinezygeronto-
profilaktyki.

INTEGRACJA POPRZEZ SPORT

Integracja osób sprawnych i spraw-
nych inaczej poprzez sport, rekreację i tu-
rystykę powinna być ważnym kierunkiem 
naszej działalności. Należy więc organizo-
wać:

– integracyjne imprezy sportowo-re-
kreacyjne i turystyczne,

– zespoły i sekcje ćwiczebne w wy-
branych dyscyplinach gier zespołowych 
i indywidualnych (w zależności od stopnia 
niepełnosprawności), 

– obozy rehabilitacyjno-sportowe,

– turnusy rehabilitacyjne dla osób nie-
pełnosprawnych zatrudnionych w zakła-
dach pracy chronionej.

Realizacja tych zadań wymaga współ-
pracy z organizacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

KSZTAŁCENIE I DOKSZTAŁCANIE KADR

Ważnym zadaniem jest podnoszenie 
poziomu prowadzonych przez nas szko-
leń. Wymaga to modyfikacji realizowanych 
dotychczas programów oraz uaktualnie-
nia materiałów metodyczno-szkolenio-
wych. Trzeba też rozszerzyć współpracę 
z wyższymi uczelniami o profilu wychowa-
nia fizycznego.

Kształcenie kadr instruktorskich i tre-
nerskich powinno być wpisane w Ogólno-
polski Program Kształcenia Kadr Sporto-
wych Ministerstwa Sportu i Turystyki, który 
jest finansowany przez Unię Europejską.

Szkolenie i dokształcanie kadr TKKF 
należy organizować przede wszystkim 
w Centralnym Ośrodku Sportowo-Szkole-
niowym TKKF w Sierakowie oraz w ośrod-
kach posiadających odpowiednią bazę 
i wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Źródłami finansowania naszej dzia-
łalności są składki członkowskie, dochody 
własne, środki pozyskiwane na realizację 
zadań publicznych, a także wpłaty dar-
czyńców. Niedostateczna ilość tych środ-
ków stanowi najpoważniejszą barierę w re-
alizacji wielu zadań statutowych TKKF.

Niezmiernie istotne jest więc wzmo-
żenie wysiłków mających na celu pozyska-
nie większej ilości środków finansowych. 
W tym celu należy opracowywać oferty 
atrakcyjnych działań, które zainteresują 
ministerstwa, rządowe agendy terenowe, 
samorządy lokalne, środowiska, przedsię-
biorców itd. Należy podjąć działania zmie-
rzające do pozyskania środków z progra-
mów strukturalnych UE.

ZADANIA ORGANIZACYJNE

Głównym zadaniem jest terminowe 
przeprowadzenie kampanii sprawozdaw-
czo-wyborczej przed XV Krajowym Zjaz-
dem Delegatów TKKF. Walne zebrania 
ognisk oraz zjazdy miejskich i wojewódz-
kich związków powinny być dobrze wyko-
rzystaną okazją do oceny dotychczasowej 
działalności oraz dyskusji nad przyszłością 
TKKF.

Jesienią 2010 r. odbędą się wybory 
do samorządów lokalnych. Do pracy w ra-
dach gmin, miast, miast i gmin trzeba skie-
rować najbardziej doświadczonych dzia-
łaczy. Mając na uwadze dbałość o rozwój 
oraz wizerunek TKKF należy nasilić działa-
nia prowadzące do: 

- zakładania ognisk i klubów rekreacyj-
no-sportowych TKKF w małych miastach 
i gminach,

- zwiększenia ilości informacji o dzia-
łalności TKKF w prasie centralnej i gazetach 
lokalnych, a także w programach regional-
nych ośrodków telewizyjnych i radiowych,

- pozyskania darczyńców indywidu-
alnych i instytucjonalnych wspierających 
działalność TKKF,

- tworzenia własnych witryn interne-
towych prezentujących dorobek ognisk 
i związków terenowych TKKF oraz sylwet-
ki ich działaczy,

- utrwalania społecznego charakteru 
TKKF i umacniania pozycji działaczy w śro-
dowisku.

Konieczne jest udzielanie pomocy 
merytorycznej działaczom ognisk i klu-
bów r-s TKKF poprzez organizowanie do-
radztwa, konsultacji i szkoleń. W celu 
wymiany doświadczeń i organizacji wspól-
nych przedsięwzięć o charakterze sporto-
wo-rekreacyjnym należy nawiązać kontak-
ty międzynarodowe ze stowarzyszeniami 
o podobnym jak TKKF profilu działania.

IMPREZY CENTRALNE W 2010 R.
1–31 maja Ogólnopolski „Miesiąc dla 

Zdrowia” - organizator ZM TKKF Toruń
28–30 maja Międzynarodowy Festi-

wal Dzieci i Młodzieży Zamość - organiza-
tor KFSdW, ZM TKKF Zamość

26 maja – 1 czerwca Europejski Ty-
dzień Sportu dla Wszystkich - organizator 
KFSdW i ZGTKKF

4–6 czerwca Centralny Festiwal Spor-
tu i Zdrowia w Sierakowie - organizator 
KFSdW, ZG TKKF

czerwiec-sierpień obozy sportowe, 
program „Lato w mieście”

2–3 października Światowy Dzień 
Marszu - organizator ZGTKKF

W wystąpieniu do Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki o przyznanie zadań i środków 
finansowych zawarliśmy również wnioski 
o: zadania dotyczące programowej współ-
pracy z Dyrekcją Generalną Służby Wię-

ziennej, organizację ogólnopolskiego tur-
nieju piłki siatkowej oraz ogólnopolskich 
i międzynarodowych imprez biegowych 
(m.in. Poznań, Zielona Góra) oraz teniso-
wych (m.in. Baba Cup). Po ewentualnym 
uzyskaniu akceptacji MSiT zostaną one 
włączone do kalendarza imprez na rok 
2010.

CENTRALNY OŚRODEK SPORTOWO-SZKOLENIOWY 
TKKF W SIERAKOWIE

Terminy turnusów w 2010 r.
I 27.06–10.07 - obozy sportowe dzieci 

i młodzieży oraz kursy instruktorskie
II 10–23.07 - obozy sportowe dla dzieci 

i młodzieży oraz kursy instruktorskie
III 23.07–5.08 - obozy sportowe dla dzie-

ci i młodzieży oraz sportowe obozy ro-
dzinne

IV 5–18.08 - obozy sportowe dla dzieci 
i młodzieży oraz sportowe obozy ro-
dzinne

V 18–31.08 - obozy sportowe dla dzieci 
i młodzieży
W maju i czerwcu przyjmowane będą 

w ośrodku obozy, „zielone szkoły”, wy-
cieczki itp. (terminy i ceny do negocjacji). 
We wrześniu i październiku organizowa-
ne będą obozy sportowe głównie dla stu-
dentów, a także dla innych podmiotów: 
ognisk, klubów, samorządów oraz przed-
siębiorstw.

Ośrodek posiada: na Jeziorze Jaro-
szewskim 4 baseny 50-metrowe, 1 halę 
sportową o nawierzchni MONDO, 1 wia-
tę 42x22 m o nawierzchni tartanowej, tar-
tanową bieżnię lekkoatletyczną (100 m 
- 8 torów, pozostałe 300 m - 6 torów), 3 bo-
iska do minipiłki nożnej ze sztuczną trawą, 
2 boiska do koszykówki o nawierzchni tar-
tanowej, 2 boiska do siatkówki ze sztucz-
ną trawą, 1 boisko do siatkówki plażowej, 
5 kortów tenisowych ze sztuczną trawą, 
1 boisko tartanowe do badmintona, si-
łownię, solarium oraz saunę, kryty basen 
z 2 nieckami i zjeżdżalnią, na basenie zain-
stalowane są kolektory słoneczne.

Jako jedyny obiekt w Polsce równolegle 
do bieżni tartanowej posiada 400-metrowy 
asfaltowy tor do rolek lub wrotek. W odle-
głości 2 km od ośrodka znajduje się Stado 
Ogierów, w którym prowadzone są kursy 
dla początkujących, zaawansowanych oraz 
szkolenie instruktorów jeździectwa.

Mieczysław Borowy

Główne kierunki działalności Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej w 2010 r.

Głównym zadaniem TKKF jest 
upowszechnianie różnych form 
kultury fi zycznej wśród społe-
czeństwa poprzez organizację 
przedsięwzięć w ramach:
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Polska jest członkiem i uczest-
nikiem zawodów ISF od 18 lat. 
W kwietniu, maju i czerwcu 2009 

r. odbyły się cztery imprezy międzynaro-
dowe, a w grudniu w ramach Internatio-
nal Sports School Federation odbyła się 
Międzynarodowa Gimnazjada ISF.

Gimnazjada to zawody Międzyna-
rodowej Organizacji Sportu Szkolnego 
ISF rozgrywane co 4 lata, gromadzące 
na starcie najlepszych zawodników – 
uczniów szkół w wieku 15-17 lat.

W programie zawodów są: 
- lekka atletyka, 
- pływanie, 
- gimnastyka sportowa i artystyczna.
W tym roku gimnazjada odbywała 

się w Katarze w Doha, na „kosmicznych” 
obiektach wybudowanych w 2006 r. 
na Azjatyckie Igrzyska Olimpijskie. We 
wszystkich zawodach uczestniczyło po-
nad 1500 zawodników z kilkudziesięciu 
krajów całego świata (41 państw).

Reprezentacja Polski składała się tyl-
ko z pływaków i liczyła jedynie 25 osób 
(20 zawodników, szef ekipy, 3 trenerów, 
delegat Polski przy ISF). W skład ekipy 
wchodziło 10 dziewcząt i 10 chłopców, 
którzy przyczynili się znacznie do suk-
cesu, czyli zajęcia I miejsca w klasyfikacji 
medalowej.

Zawody pływackie rozgrywane były 
w pięknym kompleksie Hamad, w skład 
którego wchodzą dwa baseny 50-metro-
we z 10 torami każdy, 2 baseny do sko-
ków do wody i basen treningowy 25 m.

Zawody w lekkiej atletyce gościł 
Khalifa Stadium – obiekt z 50-tysięczną 
widownią, supernowoczesny i architek-
tonicznie piękny.

Gimnastyka odbywała się w hali 
Aspire, na której w marcu 2010 r. od-
będą się Mistrzostwa Świata w Halo-
wej Lekkiej Atletyce. Obiektu nie da się 
porównać z żadnym, jaki dotąd widzia-
łem. W jego skład wchodzi 13 sal, w tym 
wymieniony wcześniej obiekt la, na któ-
rym rozgrywana była gimnastyka spor-
towa, i pełnowymiarowe boisko do pił-

Międzynarodowa Gimnazjada ISF
6 – 13.12.2009 r. Doha, Katar

ki nożnej ze sztuczną murawą. Gdyby na 
wszystkich salach odbywały się zawody, 
mogłoby je oglądać przeszło 20 tys. ki-
biców.

Polska reprezentacja szkolna wzięła 
udział jedynie w konkurencjach pływac-
kich. Szczęśliwie dla nas już pierwszy 
dzień zawodów obfitował w sukcesy Po-
laków. Należało do nich pierwsze miej-
sce Klaudii Naziębło na dystansie 200 m 
stylem grzbietowym z czasem 2:12,75, 
który okazał się rekordem gimnazjady. 
Podobnie Marcin Cieślak na dystansie 
200 m delfinem z czasem 1:58,53 upla-
sował się na pierwszym miejscu z rekor-
dem gimnazjady.

Mateusz Wysoczyński wywalczył 
srebrny medal w konkurencji 200 m 
stylem grzbietowym 2:03,39, a Pauli-
na Zachoszcz na 50 m stylem klasycz-
nym z czasem 0:32,25 zdobyła brązo-
wy medal.

Następny dzień zawodów pływac-
kich był dla polskiej reprezentacji jesz-
cze szczęśliwszy zdobyliśmy bowiem aż 
sześć miejsc na podium. Paula Żukowska 
wygrała, przepływając dystans 400 m 
stylem dowolnym w czasie 4:12,62, uzy-
skując rekord gimnazjady. 

Klaudia Naziębło na 50 m stylem 
grzbietowym (0:29,27), Julian Soboń na 
50 m stylem grzbietowym (0:26,22) oraz 
Marcin Cieślak na 200 m stylem zmien-
nym (2:04,13) wywalczyli srebrne me-
dale. Brąz przypadł Mateuszowi Pachol-
czykowi na 200 m stylem klasycznym 
(2:16,68) i Pauli Żukowskiej na 200 m sty-
lem zmiennym (2:17,66).

Trzeci dzień przeznaczony był na 
odpoczynek oraz wydarzenia kultural-
ne. Organizator zapewnił uczestnictwo 
w wyścigach wielbłądów, typowo ka-
tarski piknik na pustyni z dodatkowymi 
atrakcjami i posiłkiem oraz wizytę w pry-
watnym muzeum zawierającym niezli-
czoną ilość eksponatów z Kataru oraz in-
nych krajów arabskich i nie tylko.

Po przerwie, 11 grudnia 2009 r., 
w trzecim dniu zmagań pływaków 
pierwsze miejsce Klaudii Naziębło na 
dystansie 100 m stylem grzbietowym 
w czasie 1:01,49 uplasowało polską re-
prezentację na drugiej pozycji w klasyfi-
kacji medalowej.

Ostatni dzień był dla Polski bardzo 
szczęśliwy. Paulina Zachoszcz prze-
płynęła 100 m stylem klasycznym w 
czasie 1:09,54, ustanawiając kolejny 

rekord gimnazjady. Następnie Mire-
la Olczak na 100 m delfinem, uzysku-
jąc czas 0:59,74, zdobyła srebrny krą-
żek. Ale to nie był koniec emocji, bo 
rozpoczęła się sztafeta 4x100 m sty-
lem zmiennym dziewcząt, gdzie pol-
skie zawodniczki uzyskały drugi wynik 
(4:08,91), lecz po kilku chwilach okaza-
ło się, że zwycięska ekipa z Anglii po-
pełniła falstart i w rezultacie Polki wy-
grały całą konkurencję.

Sztafeta w składzie Naziębło Klaudia, 
Zachoszcz Paulina, Olczak Mirela i Pawla-
czek Natalia przeważyła szalę klasyfikacji 
medalowej na naszą korzyść i odtąd już 
do końca igrzysk Polska reprezentacja 
pozostała pierwsza. Czarę szczęścia do-
pełnili Mateusz Wysoczyński, Mateusz 
Pacholczyk, Piotr Łuczak i Paweł Werner, 
nasi chłopcy z sztafety 4x100 m stylem 
zmiennym i z czasem 3:44,54 zdobyli 
ostatni brązowy krążek.

Polska reprezentacja w pływaniu - 
roczniki ’92, ’93 - na koniec zawodów 
zajęła pierwsze miejsce w klasyfika-
cji medalowej (6 złotych, 5 srebrnych, 
4 brązowe) przed reprezentacją Francji 
(6, 3, 5) i Włoch (5, 10, 10).

Wyjazd młodzieży na Międzyna-
rodową Gimnazjadę był możliwy dzię-
ki wsparciu finansowemu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki Departamentu Sportu 
Powszechnego.

Największą gwiazdą zawodów pły-
wackich była zawodniczka MKS Juvenia 
Wrocław Klaudia Naziębło, która zdobyła 
3 złote i jeden srebrny medal, bijąc przy 
okazji rekord gimnazjady.

Skład reprezentacji Polski na Gim-
nazjadę ISF Doha 2009

Maria Jakóbik – trener reprezentacji 
juniorów

Dorota Chylak – trener
Wojciech Ziemniak – szef ekipy, pre-

zes SZS
Marcin Czajko – asystent
Adam Szymczak – komisja technicz-

na ISF
Baranowska Magdalena, Bieńkow-

ska Wiktoria, Cieślak Marcin, Łuczak 
Piotr, Olczak Mirela, Pacholczyk Mate-
usz, Paluszek Weronika, Pawlaczek Na-
talia, Radlińska Marcelina, Machnik Mi-
kołaj, Meller Olaf, Naziębło Klaudia, Nitka 
Aleksandra, Soboń Julian, Suzin Marcin, 
Szuba Michał, Werner Paweł, Wysoczyń-
ski Paweł, Zachoszcz Paulina, Zukowska 
Paula

Wyniki reprezentacji polski w pły-
waniu na Gimnazjadzie Doha 2009

8.12.2009 r. kompleks basenowy Ha-
mad – Aspire Academy

1. m. Naziębło Klaudia – 200 m 
stylem grzbietowym 2:12,75 rekord 
gimnazjady

1. m. Cieślak Marcin – 200 m sty-
lem motylkowym 1:58,53 rekord gim-
nazjady

2. m. Wysoczyński Mateusz – 200 m 
stylem grzbietowym 2:03,39

3. m. Zachoszcz Paulina – 50 m sty-
lem klasycznym 0:32,25

9.12.2009 r. kompleks basenowy Ha-
mad – Aspire Academy

1. m. Żukowska Paulina – 400 m 
stylem dowolnym 4:12,62 rekord 
gimnazjady

2. m. Naziębło Klaudia – 50 m stylem 
grzbietowym 0:29,27

2. m. Soboń Julian – 50 m stylem 
grzbietowym 0:26,22

2. m. Cieślak Marcin – 200 m stylem 
zmiennym 2:04,13

3. m. Pacholczyk Mateusz – 200 m 
stylem klasycznym 2:16,68

3. m. Żukowska Paulina – 200 m sty-
lem zmiennym 2:17,66

11.12.2009 r. kompleks basenowy 
Hamad – Aspire Academy

1. m. Naziębło Klaudia – 100 m 
stylem grzbietowym 1:01,49 rekord 
gimnazjady

12.12.2009 r. kompleks basenowy 
Hamad – Aspire Academy

1. m. Zachoszcz Paulina – 100 m 
stylem grzbietowym 1:09,54 rekord 
gimnazjady

2. m. Olczak Mirella – 100m stylem 
motylkowym 59,74

1. m. sztafeta dziewcząt 4x100 m 
stylem zmiennym 4:08,91 rekord gim-
nazjady (Naziębło, Zachoszcz, Olczak, 
Pawlaczek)

3. m. sztafeta chłopców 4x100 m sty-
lem zmiennym 3:44,54 (Wysoczyński, 
Pacholczyk, Łuczak, Werner)

Dariusz Abramuk
Zdjęcia: Marcin Czajko

Zdjęcia prezentujemy również na str. 3 okładki
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26 września 2009 r. na Hali 
Sportowej w Kiszkowie 
odbyła się XIV Regional-

na Spartakiada Uczniowskich Klubów 
Sportowych i Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych „Sport – Uśmiech - Zaba-
wa 2009”.

Celem organizowanej spartakia-
dy była aktywizacja Uczniowskich Klu-
bów Sportowych i Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, popularyza-
cja kultury fizycznej i rekreacji wśród 
dzieci oraz młodzieży szkół podsta-
wowych i gimnazjów, włączenie do 
aktywnej rekreacji wspólnie z dzieć-
mi rodziców, opiekunów, nauczycie-
li i sympatyków UKS, popularyzacja 

Komitetem Olimpijskim w Warszawie, 
Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, 
Związkiem Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP Województwa Wielkopolskie-
go, Urzędem Gminy i Radą Gminy Kisz-
kowo, Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS 
w Poznaniu.

Spartakiada rozpoczęła się pre-
zentacją wszystkich drużyn. Odśpie-
wano hymn państwowy. Uczestników 
spartakiady, zaproszonych gości i or-
ganizatorów powitał Stanisław Dola-
ciński - wiceprezes Stowarzyszenia 
Młodych Wielkopolan w Poznaniu, na-
tomiast oficjalnego otwarcia impre-
zy dokonał Tadeusz Bąkowski – wójt 
Gminy Kiszkowo.

W spartakiadzie udział wzięły na-
stępujące drużyny UKS i MDP: USKS 
„Rodzice Dzieciom”, UKS „Błyskawi-
ca” Niechanowo, Klub Sportowy „Stra-
żak” Drążno, UKS „Spartakus” Kiszko-
wo, MDP „Iskierki” Modliszewo, MDP 

maszewski – prezes Stowarzysze-
nia Młodych Wielkopolan, poseł na 
Sejm RP, Tadeusz Bąkowski - wójt 
Gminy Kiszkowo, Stanisław Szcze-
pański - radny powiatu gnieźnień-
skiego, Halina Krakowiak - radna 
powiatu gnieźnieńskiego, Andrzej 
Jankowski - dyrektor Biura Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Poznaniu, Radosław Występski - 
sekretarz Gminy Kiszkowo, Jan Her-
kowiak - kierownik Hali Sportowej 
w Kiszkowie, Anna Stanowska - czło-
nek zarządu Stowarzyszenia Młodych 
Wielkopolan, Stanisław Dolaciński – 
wiceprezes SMW.

W ramach spartakiady przeprowa-
dzono blok konkurencji rekreacyjnych 
i dyscyplin sportowych. W konkuren-
cjach indywidualnych i zespołowych 
finałowe miejsca zdobyli:

Quiz wiedzy o sporcie
1. Remigiusz Popek – MDP Witkowo
2. Mateusz Tomaszewski – UKS „Bły-

skawica”
3. Joanna Kulczyńska – MDP Rudniki

Tenis stołowy dziewcząt
1. Martyna Urbaniak – UKS „Błyskawica”
2. Bernadeta Zakrzewska – MDP 

„Dymki”
3. Taisa Błachowiak – UKS „Spartakus”

Tenis stołowy chłopców
1. Krystian Chmielewski – UKS „Bły-

skawica”
2. Mateusz Zamiara – UKS „Spartakus”
3. Adrian Guzik – MDP „Dymki”

Rzut piłką do kosza dziewcząt
1. Daria Skuza – MDP Rudniki
2. Weronika Grygiel – MDP „Iskierki”
3. Patrycja Żółkiewicz – UKS „Sokoły”

Rzut piłką do kosza chłopców
1. Filip Czosnkowski – UKS „Spartakus”
2. Dawid Kułaga – UKS „Sokoły”
3. Bartosz Nowak – MDP Rudniki

Żółwia jazda na rowerze
dziewcząt

1. Joanna Ławniczak – KS „Strażak”
2. Aneta Goździewski – UKS „Spartakus”
3. Magdalena Kiełczewska – UKS „So-

koły”

Żółwia jazda na rowerze
chłopców

1. Tomasz Skwarek – MDP „Iskierki”
2. Maciej Lisiecki – UKS „Spartakus”
3. Michał Kędziora – UKS „Gol” Sławno

Przeciąganie liny
1. UKS „Spartakus”
2. UKS „Błyskawica”
3. UKS „Sokoły”

Slalom piłkarski dziewcząt
1. Agnieszka Wilczyńska – UKS „Spar-

takus”
2. Bogusława Przybylska – UKS „Gol” 

Sławno
3. Kamila Borowiec – KS „Strażak”

Slalom piłkarski chłopców
1. Maciej Lisiecki – UKS „Spartakus”
2. Mateusz Jóźwiak – KS „Strażak”
3. Hubert Kubasik – USKS „Rodzice 

Dzieciom”
Rzut lotką dziewczyn

1. Jagoda Jankowska – MDP Rudniki
2. Natalia Nowak – UKS „Błyskawica”
3. Ewa Wawrzyniak – UKS „Sokoły”

Rzut lotką chłopców
1. Augustyn Jabłoński – UKS „Błyska-

wica”

2. Jakub Wędzikowski – UKS „Gol” 
Sławno

3. Szymon Wiącek – UKS „Sokoły”
Skakanka dziewcząt

1. Edyta Nowacka – UKS „Błyskawica”
2. Katarzyna Czosnowska – UKS „Spar-

takus”
3. Magdalena Walczak – MDP „Ogniki”

Skakanka chłopców
1. Maciej Piechowiak - USKS „Rodzice 

Dzieciom”
2. Rafał Basiński - UKS „Jarząbek”
3. Karol Spławski - MDP „Ogniki”

Minibramka dziewcząt
1. Katarzyna Walczak – MDP „Ogniki”
2. Julia Rusin – UKS „Jarząbek”
3. Joanna Kluczyńska – MDP Rudniki

Minibramka chłopców
1. Paweł Wojdanowicz – UKS „Rodzice 

Dzieciom”
2. Marcin Banasik – UKS „Sokoły”
3. Mikołaj Sutkowski – MDP Rudniki

Plakat „Euro 2012”
1. Maciej Łata – MDP Rudniki
2. Wiktoria Gibas – UKS „Gol” Sławno
3. Ewelina Kozłowska – UKS „Jarząbek” 

Jarząbkowo

Puchar Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie dla „Najlepiej 
prezentującej się drużyny” otrzyma-
ła drużyna OSP Modliszewo.

W klasyfikacji generalnej wyło-
niono sześć najlepszych zespołów:
1. UKS „Spartakus” Kiszkowo – 331 

pkt.
2.  UKS „Sokoły” Mielżyn – 257 pkt.
3. UKS „Błyskawica” Niechanowo – 

247 pkt.
4. MDP OSP Rudniki – 207 pkt.
5. MDP „Dymki” Zdziechowa – 185 

pkt.
6. Klub Sportowy „Strażak” Drążno – 

174 pkt.
Klasyfikacja Młodzieżowych Dru-

żyn Pożarniczych zajmujących najwyż-
sze miejsca w punktacji generalnej

I. MDP OSP Rudniki
II. MDP „Dymki” Zdziechowa
III. Klub Sportowy „Strażak” Drążno
Zwycięzcy konkurencji indywidu-

alnych i zespołowych otrzymali pa-
miątkowe medale, natomiast w klasy-
fikacji zespołowej za zajęcie od I do VI 
miejsca - puchary. Wszyscy uczestni-
cy spartakiady otrzymali posiłek rege-
neracyjny. Impreza zgodnie z regula-
minem zabezpieczona była od strony 
opieki medycznej. Wspaniała sporto-
wo-zabawowa atmosfera towarzyszy-
ła zawodnikom przez cały czas trwa-
nia spartakiady. 

W imieniu organizatorów serdecz-
nie dziękujemy wszystkim uczestni-
kom, współorganizatorom, sponsorom 
i działaczom za wkład, zaangażowanie 
w organizację i przebieg spartakiady.

Stanisław Dolaciński

Sport - Uśmiech - Zabawa 2009
XIV Regionalna Spartakiada 
Uczniowskich Klubów Spor-
towych i Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych, Kiszkowo, 
26.09.2009 r.

idei olimpijskiej oraz wiedzy na temat 
działalności UKS i MDP.

Organizatorami spartakiady było 
Stowarzyszenie Młodych Wielko-
polan w Poznaniu i Biuro Terenowe 
w Gnieźnie wspólnie z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki w Warszawie, Polskim 

„Dymki”, UKS „Sokoły” Mielżyn, MDP 
„Ogniki” Witkowo, UKS „Jarząbek” Ja-
rząbkowo, UKS „Gol” Sławno, MDP 
Rudniki. Startowało 11 drużyn, łącz-
nie 272 uczestników.

Wśród zaproszonych gości w spar-
takiadzie uczestniczyli: Tadeusz To-
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6-8 lutego 2009 r. odbyły się XIII 
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Sa-
lezjańskiej w Futsalu, których organi-
zatorem było Stowarzyszenie Lokalne 
Salezjańskiej Organizacji Sportowej 
w Częstochowie. Przyjechało ponad 
200 sportowców z całej Polski, aby 
przez sportową rywalizację wykazać 
swoją sprawność duchową, fizyczną 
i intelektualną. Patronatem honoro-
wym objęli igrzyska: metropolita czę-
stochowski abp Stanisław Nowak, 
prezydent Częstochowy Tadeusz 
Wrona, minister Sportu i Turystyki Mi-
rosław Drzewiecki i prezes Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurow-
ski. Zaś patronem medialnym był ty-
godnik „Niedziela”.

Otwarcia Igrzysk w Sali Papie-
skiej Jasnogórskiego Klasztoru doko-
nał krajowy duszpasterz sportowców 
ks. Edward Pleń SDB, w obecności 
m.in.: prezydenta Częstochowy Tade-
usza Wrony, prezesa miejscowego SL 
SALOS Pawła Matusika, proboszcza 
parafii Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Częstochowie ks. Jana Napie-
rały SDB, przedstawicieli inspektorii 
salezjańskich w Polsce, władz samo-
rządowych, sportowych, opiekunów 
i licznie zgromadzonej młodzieży.

Szczególną chwilą, która na za-
wsze pozostanie w pamięci, była msza 
św. w Kaplicy Matki Bożej pod prze-
wodnictwem abp Stanisława Nowaka 
z jego przesłaniem, aby szczególnie 
w obecnym roku św. Pawła, „apostoła 
sportu”, brać z niego przykład i zmie-
rzać nie tylko do przemijającej, ale 
nade wszystko nieprzemijającej na-
grody.

Wyniki
Kategoria „A” (ur. 1992 i młodsi): 

1. SALOS Oświęcim, 2. SALOS Poznań, 
3. SALOS Aleksandrów Kuj., 4. SALOS 
Suwałki, 5. SALOS Ostrów Wlkp., 6. SA-
LOS Częstochowa

Kategoria „B” (ur. 1994 i młodsi): 
1. SALOS Debrzno, 2. SCS AMICO Lu-

bin, 3. SALOS Częstochowa, 4. SALOS 
Ostrów Wlkp., 5. SALOS Pogrzebień, 
6. SALOS Łódź

Kategoria „C” (ur. 1996 i młodsi): 
1. SALOS Sieradz, 2. SALOS Łódź, 3. SA-
LOS Lublin, 4. SALOS Częstochowa, 
5. SALOS Ostrów Wlkp.

Pucharem Fair Play Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego zostało wyróż-
nione SL SALOS Suwałki, natomiast 
Pucharem Ministra Sportu i Turystyki 
SL SALOS Ostrów Wlkp.

XX Światowe 
Igrzyska 

Młodzieży 
Salezjańskiej

W roku 2009 XX Światowe Igrzy-
ska Młodzieży Salezjańskiej odbyły się 
w sposób nietypowy, a mianowicie zo-
stały przeprowadzone w Ostrawie i Za-
grzebiu i ograniczone do dwóch dys-
cyplin sportowych, tenisa stołowego 
(Ostrawa, 30.04-3.05.2009 r.) oraz piłki 

siatkowej dziewcząt (Zagrzeb, 28.05-
1.06.2009 r.). Zarówno w Ostrawie, jak 
i Zagrzebiu ze zmiennym szczęściem 
występowali reprezentanci SALOS RP. 
Uczestniczyli ponadto w bogatym pro-
gramie kulturalnym i religijnym, którzy 
przygotowali organizatorzy.

Wyniki tenisa stołowego (Ostra-
wa)

Gra pojedyncza chłopców
Kat „A”: 1. Jakub Mikeska (Ostrava-

Zabreh), 2. Marcin Brewczuk (SALOS 

Sokołów Podl.), 3. Przemysław Śliwiń-
ski (SALOS Lublin)

Kat. „B”: 1. Kamil Wojtkowski (SALOS 
Sokołów Podl.), 2. Krzysztof Rytel (SALOS 
Sokołów Podl.), 3. Marek Zięba (SALOS 
Lublin)

Gra pojedyncza dziewcząt
Kat. „A”: 1. Paulina Opanowska (SA-

LOS Suwałki), 2. Dorota Wołosz (SALOS 
Sokołów Podl.), 3. Weronika Wałdoch 
(SALOS Chojnice)

Kat. „B”: 1. Anezka Kotrbova (Kobylisy), 
2. Ewelina Bobrowska (SALOS Suwałki), 
3. Ewelina Karczewska (SALOS Suwałki)

Gra podwójna chłopców
Kat. „A”: 1. Daniel Lazar, Jakub Mi-

keska (Ostrava-Zabreh), 2. Przemysław 
Śliwiński, Marek Zięba (SALOS Lublin), 
3. Marcin Brewczuk, Sebastian Jagiełło 
(SALOS Sokołów Podl.)

Kat. „B”: 1. Krzysztof Rytel, Kamil 
Wojtkowski (SALOS Sokołów Podl.), 

2. Piotr Partyka, Krystian Czekański (SA-
LOS Przemyśl), 3. Daniel Navratil, Denis 
Stasak (Zabovresky-Havirov)

Gra podwójna dziewcząt
Kat. „A”: 1. Milena Mazurek, Kata-

rzyna Trojak (SALOS Lublin), 2. Paulina 
Opanowska, Paulina Remiszko (SALOS 
Suwałki), 3. Martyna Stanisławska, Wero-
nika Wałdoch (SALOS Chojnice)

Kat. „B”: 1. Ewelina Karczewska, Ewe-
lina Bobrowska (SALOS Suwałki), 2. Deni-
sa Lakoma, Jitka Filova (Zabovresky-Ha-
virov), 3. Agata Chmielewska, Roma Lenz 
(SALOS Chojnice)

Gra mieszana
Kat. „A”: 1. Przemysław Śliwiński, Ka-

tarzyna Trojak (SALOS Lublin), 2. Mar-
cin Brewczuk, Dorota Wołosz (Sokołów 
Podl.), 3. Patryk Krajewski, Ewelina Kar-
czewska (SALOS Suwałki)

Kat. „B”: 1. Marek Zięba, Milena Ma-
zurek (SALOS Lublin), 2. Marek Tokar, 
Jana Tribulova (Ostrava-Lisen), 3. Lukas 
Kroscen, Anezka Kotrobova (Ostrava-Ko-
bylisy)

Piłka siatkowa dziewcząt (Za-
grzeb)

Kat. „A” (ur. 1991 i młodsze): 1. Don 
Bosco Zagreb (Chorwacja), 2. Robur 
Lugo (Włochy), 3. SALOS Szczecin (Pol-
ska), 4. SALOS Kielce (Polska), SALOS Kra-
ków (Polska), 5. Bańska Bystrzyca (Słowa-
cja)

Kat. „B” (ur. 1993 i młodsze): 1. Don 
Bosco Zagreb (Chorwacja), 2. SMC Rako-
vnik Ljubljana (Słowenia), 3. Don Bosco 
Gymnasium Essen (Niemcy), 4. SALOS 
Kielce (Polska), 5. Oficinas S. Jose Lisa-
bon 1 (Portugalia), 6. Oficinas S. Jose Li-
sabon 2 (Portugalia)

XVII Ogólnopolskie 
Igrzyska 

Młodzieży 
Salezjańskiej

11-13 września 2009 r. w Lublinie 
odbyły się XVII Ogólnopolskie Igrzyska 
Młodzieży Salezjańskiej. Wzięło w nich 
udział około 1000 młodych sportowców 

(dziewcząt i chłopców) z 30 stowarzy-
szeń lokalnych SALOS, których reprezen-
tanci zakwalifikowali się do lubelskiego 
finału w wyniku całorocznych eliminacji.

Ceremonia otwarcia igrzysk miała 
miejsce w hali sportowej MOSiR. Wzię-
li w niej udział najwyżsi przedstawicie-
le władz samorządowych i kościelnych 
z marszałkiem województwa lubelskie-
go Krzysztofem Grabczukiem i in-
spektorem Towarzystwa Salezjańskiego 
ks. Markiem Chrzanem SDB. W boga-
tym programie kulturalnym znalazły się 
m.in. występy Grupy DYPTAM oraz Ka-
baretu PoMimochodem. 12 września 
(sobota) w Archikatedrze Lubelskiej od-
była się uroczysta Msza św. dla uczest-
ników igrzysk, której przewodniczył bi-
skup lubelski Mieczysław Cisło.

Uczestnicy rywalizowali w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: „A” – 1992 i młod-
si, „B” – 1993 i młodsi w następujących 
dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna, 
piłka siatkowa i tenis stołowy.

Wyniki rywalizacji sportowej
Piłka siatkowa dziewcząt
Kat. „A”: 1. SALOS Kielce, 2. SALOS 

Łódź św. Teresa, 3. SALOS Kraków
Kat. „B”: 1. SALOS Kraków, 2. SALOS 

Lublin, 3. SALOS Łódź Wodna
Piłka siatkowa chłopców
Kat. „A”: 1. SALOS Ostrów Wlkp., 

2. SALOS Płock, 3. SALOS Wrocław
Kat. „B”: 1. SALOS Ostróda, 2. SALOS 

Kielce, 3. SALOS Ostrów Wlkp.
Koszykówka dziewcząt
Kat. „A”: 1. SALOS Słupsk, 2. SA-

LOS Ostrów Wlkp., 3. SALOS Dobiesz-
czyzna

Kat. „B”: 1. SALOS Czaplinek, 2. SA-
LOS Słupsk

Koszykówka chłopców
Kat. „A”: 1. SALOS Ostrów Wlkp., 

2. SALOS Płock, 3. SALOS Dobieszczyzna
Kat. „B”: 1. SALOS Łódź św. Teresa, 

2. SALOS Nowa Ruda, 3. SALOS Środa 
Śląska

Piłka nożna chłopców
Kat. „A”: 1. SALOS Sosnowiec, 2. SA-

LOS Częstochowa, 3. SALOS Suwałki
Kat. „B”: 1. SALOS Suwałki, 2. SCS 

AMICO Lubin, 3. SALOS Pogrzebień
Tenis stołowy
Gra pojedyncza dziewcząt
Kat. „A”: 1. Paulina Opanowska (SA-

LOS Suwałki), 2. Katarzyna Trojak (SA-
LOS Lublin), 3. Angelika Tomaszewska 
(SALOS Suwałki)

Kat. „B”: 1. Ewelina Karczewska 
(SALOS Suwałki), 2. Ewelina Bobrow-
ska (SALOS Suwałki), 3. Agata Majda 
(SALOS Czarny Dunajec)

Gra pojedyncza chłopców
Kat. „A”: 1. Damian Czekański (SA-

LOS Przemyśl), 2. Wojciech Nowosiel-
ski (SALOS Połczyn Zdrój), 3. Dominik 
Walczak (SALOS Dzierżoniów)

Kat. „B”: 1. Krystian Czekański (SA-
LOS Przemyśl), 2. Piotr Partyka (SALOS 
Przemyśl), 3. Marek Zięba (SALOS Lu-
blin)

Gra podwójna dziewcząt
Kat. „A”: 1. Paulina Opanowska, An-

gelika Tomaszewska (SALOS Suwałki), 

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej w Futsalu

Siostry salezjanki zapalające znicz OIMS w Futsalu w Częstochowie

Tenisiści stołowi po turnieju podczas OIMS w Lublinie
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2. Katarzyna Trojak, Milena Mazurek (SA-
LOS Lublin), 3. Patrycja Kownacka, Patry-
cja Czajkowska (SALOS Sępopol)

Kat. „B”: 1. Ewelina Karczewska, Ewe-
lina Bobrowska (SALOS Suwałki), 2. Ewe-
lina Majer, Paulina Wójcik (SALOS Chojni-
ce), 3. Aneta Iwan, Agata Majda (SALOS 
Czarny Dunajec)

Gra podwójna chłopców
Kat. „A”: 1. Dominik Walczak, Woj-

ciech Kościak (SALOS Dzierżoniów), 
2. Wojciech Brodaczewski, Paweł Micha-
lec (SALOS Lublin), 3. Igor Legenzow, 
Krzysztof Chałko (SALOS Suwałki)

Kat. „B”: 1. Marek Zięba, Patryk Ra-
domski (SALOS Lublin), 2. Krystian Cze-
kański, Piotr Partyka (SALOS Przemyśl), 
3. Jacek Podgórski, Jacek Stanisławski 
(SALOS Chojnice)

Ogólnopolskie 
Sympozjum 
Naukowe nt. 

Kultura fizyczna 
w społeczeństwie 

nowoczesnym
24 października br. w Centralnym 

Ośrodku Sportu w Warszawie odbyło się 
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. 
„Kultura fizyczna w społeczeństwie no-
woczesnym”. Zgromadziło ono najwybit-
niejszych intelektualistów z całej Polski, 
reprezentujących różnorodne środowi-
ska naukowe (UJ, UW, KUL, Uniwersytet 
Kardynała S. Wyszyńskiego, AWF z Gdań-
ska, Krakowa, Katowic, Warszawy i wiele 
innych), a także przedstawicieli różnych 
dyscyplin naukowych: filozofii, teologii, 
socjologii, antropologii kulturowej, psy-
chologii, pedagogiki, nauk historycz-
nych, nauk prawnych oraz nauk o orga-
nizacji kultury fizycznej.

Sympozjum otworzył prorektor Aka-
demii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie prof. dr hab. 
Zbigniew Trzaskoma.

W pierwszej części zatytułowanej 

„Kultura fizyczna w perspektywie filozo-
fii i teologii”, której przewodniczyła prof. 
dr hab. Halina Zdebska, wystąpili: prof. 
zw. dr hab. Józef Lipiec z tekstem zatytu-
łowanym „Wczoraj i jutro – sport w pono-
woczesnym świecie”, ks. prof. zw. dr hab. 
Stanisław Kowalczyk z referatem „Ku (re) 
humanizacji sportu w społeczeństwie 
nowoczesnym” oraz doc. dr Krzysztof Zu-
chora z prezentacją zatytułowaną „Związ-
ki sportu i sztuki: etyka czy estetyka”.

W drugiej części zatytułowanej „Kul-
tura fizyczna z pozycji socjologii i prawa”, 
której przewodniczyli prof. zw. dr hab. 
Zbigniew Krawczyk i dr Edyta Wolter, 
wystąpili: dr Piotr Rymarczyk z refera-
tem „Ciałocentryczność kultury masowej 
a występujące w niej wzorce męskości – 
analiza magazynów poświęconych stylo-
wi życia”, red. Tadeusz Olszański z prezen-
tacją zatytułowaną „Granice rekordów 
i rozsądku” oraz prof. dr hab. Andrzej 
Wach z referatem „Ograniczenia w upra-
wianiu sportu przez zawodników”. 

W trzeciej części zatytułowanej „Pe-
dagogiczne i organizacyjne aspekty kul-
tury fizycznej”, której przewodniczyła 
prof. dr hab. Ewa Kałamacka, wystąpi-
li: prof. zw. dr hab. Andrzej Pawłucki z re-
feratem zatytułowanym „Biopedagogika 
o ekscesach homo physicus na granicy 
życia i śmierci”, prof. zw. dr hab. Aleksan-
der Ronikier z prezentacją „Sport i rekre-
acja w zjednoczonej Europie” oraz prof. 
dr hab. Marianna Barlak z prelekcją „Być 
nauczycielem dzisiaj – co to oznacza?”.

Wszystkie zaprezentowane referaty 
i dyskusja nie pozostawiły wątpliwości, 
że kultura fizyczna wymaga permanent-
nej refleksji. Bowiem podobnie jak spo-
łeczeństwa nowoczesne ulega ciągłym 
przeobrażeniom. Z jednej strony owe 
przeobrażenia polegają na postępie 
w różnych sferach i płaszczyznach, z dru-
giej natomiast ów postęp rodzi nowe 
obawy i zagrożenia. W związku z tym 
potrzebne jest dialektyczne wyczulenie, 
co oznacza w tym przypadku, że kultu-
ra fizyczna zmieniając się, wymaga cią-
głej i pogłębionej analizy, wszystko po 
to, aby jej rozwój zmierzał w stronę para-
dygmatu humanizmu i stanowił zaprze-
czenie idei starożytnego amfiteatru Fla-
wiuszów – Koloseum.

W przerwie odbyła się miła uroczy-
stość związana z Jubileuszem 80-lecia 
Akademii Wychowania Fizycznego Józe-
fa Piłsudskiego w Warszawie.

Warto też wspomnieć o wydanej 
przez AWF w Warszawie i Salezjańską 
Organizację Sportową RP monografii 
„Kultura fizyczna w społeczeństwie no-
woczesnym” pod redakcją Zbigniewa 
Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankow-
skiego, która mieści blisko 60 ciekawych 
tekstów poświęconych kulturze fizycz-
nej.

Organizatorzy zapraszają na przy-
szłoroczne sympozjum „Kultura fizycz-
na a globalizacja”, które odbędzie się 
23 października 2010 r. w Domu Reko-
lekcyjno-Formacyjnym w Warszawie 
(Bielany) przy ul. Dewajtis 3.

Posiedzenie 
Zarządu 

Polisportive 
Giovanili 
Salesiane 

Internazionale
5-6.12.2009 r. w Salezjańskim Wyż-

szym Seminarium Duchownym w Kra-
kowie odbyło się posiedzenie Zarządu 
Polisportive Giovanili Salesiane Interna-
zionale. Wzięli w nim udział księża, sio-
stry i osoby świeckie z następujących 
krajów: Belgia, Chorwacja, Czechy, Hisz-
pania, Niemcy, Polska, Słowacja, Włochy. 
W skład delegacji polskiej weszli: Zbi-
gniew Dziubiński, ks. Edward Pleń i s. Bo-
żenna Stawecka.

Celem spotkania było omówienie 
sytuacji prawnej i organizacyjnej PGS 
w poszczególnych krajach oraz zasad 
współdziałania ze zgromadzeniem księ-
ży salezjanów i sióstr salezjanek. Podję-
to też zagadnienie organizacji i formuły 
światowych igrzysk młodzieży salezjań-
skiej, które w przyszłym roku prawdopo-
dobnie odbędą się w Dublinie (Irlandia).

Zbigniew Dziubiński

50 lat w orbicie ringo50 lat w orbicie ringo
XXXVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo, VIII Mistrzo-
stwa Lekarzy i Pracowników Ochrony Zdrowia w Ringo, prezen-
tacja ringtenisa - o Puchar Przechodni Prezydenta Międzynaro-
dowej Federacji Ringo, XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne 
w Toruniu

Osoby wyróżnione odznaczeniem ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Sportu”

Otwarcie Challenge Cup Polska - Niemcy

Drugi raz w 50-letniej historii idei 
ringo i w roku 20-lecia powstania i re-
jestracji Polskiego Towarzystwa Ringo 
(9 czerwca 1989 r.) rozegrano w gościn-
nym Pułtusku XXXVII Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski. Ponownie otwarcia 
dokonał burmistrz miasta Pułtusk Woj-
ciech Dębski, który był fundatorem wie-
lu pucharów, książek i upominków dla 
zwycięzców wyłonionych z 265 startu-
jących. Puchar dla zwycięzcy kategorii 

otwartej mężczyzn ufundował J.M. Rek-
tor Akademii Humanistycznej w Pułtu-
sku, prof. dr hab. Adam Koseski, były 
siatkarz AZS Warszawa, a sześć przepięk-
nych pucharów dostarczył aktualny re-
prezentant Polski w sporcie żużlowym 
Tomasz Chrzanowski z Torunia.

Historia ringo powołanego do istnie-
nia przez Włodzimierza Strzyżewskie-
go znalazła godnych naśladowców, któ-
rych z okazji wymienionych jubileuszy 

minister Sportu i Turystyki wyróżnił 
odznaczeniem „Za Zasługi dla Spor-
tu”. Odznaczonych zostało 14 osób, co 
stanowiło ewenement w dziejach rin-
go. Każdy z odznaczonych miał własną 
drogę, która go doprowadziła do ringo, 
każdy był czynnym zawodnikiem, a wie-
lu nadal jest, tylko co 10 lat zmieniają 
przynależność do kategorii wiekowej… 
Wszyscy zostali w orbicie ringo jak w ma-
gicznym kole. Na polu krzewienia ringo 
położyli bardzo różne zasługi, nieporów-
nywalne, ale wszystkie – wielkie, bo wy-
konywane z wiarą, że poprzez rozwija-
nie tej polskiej dyscypliny sportu nastąpi 
poprawa stanu psychofizycznego znacz-
nej części społeczeństwa.

Trzech znaczących działaczy, wśród 
nich twórca ringo, odeszło od nas na za-
wsze, trzech jest obłożnie chorych i nie 
mogło przybyć na ceremonię wręcze-
nia odznaczeń do Pułtuska, ale zdążyli-
śmy ich jeszcze uhonorować za lata pra-
cy na rzecz rozwoju ringo w Polsce i na 
świecie. Do odznaczonych w roku 2009 
należą: Adam Chwastowski z Opola, 
Janusz Dybka z Legnicy, Ryszard Flej-
szar z Legnicy, Marek Gil z Bartoszyc, 
Emil Hlib z Legnicy, Jan Jóźwik z Le-
gnicy, Józef L. Krakowiak z Warszawy, 
Andrzej Osak ze Słupska, Wiesław Po-
nimasz z Ożarowa, Sylwia Smilgin-Ka-
mińska z Nasiadek k. Ostrołęki, An-
toni Stasch z Poznania/Stuttgartu, 
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Uczestnicy Projektu-Wymiany Programu Leonardo da Vinci

Ryszard Śpiewak z Rzeszowa, Mariusz 
Wangryn z Mogielnicy, Zbigniew Wi-
śniewski z Warszawy.

Równolegle z finałami Mistrzostw 
Polski rozegrano VIII Mistrzostwa Leka-
rzy i Pracowników Ochrony Zdrowia 
w Ringo. 35 zawodników reprezento-
wało trzy Okręgowe Izby Lekarskie w po-
dziale na 6 kategorii wieku i płci oraz pary 
rodzinne. W punktacji ogólnej zwycięży-
ła warszawska OIL (41,5 pkt.) przed kato-
wicką (11,5 pkt.) i gdańską (8,5 pkt.).

Międzynarodowość mistrzostw le-
karzy zagwarantował zawodnik z Nie-
miec, obiecując, że w roku następnym 
przywiezie do nas ekipę lekarzy z mia-
sta Schwelm, w którym założony został 
w tym roku Klub Ringo. Prezesem został 
dr med. Jacek Kociszewski, mieszkają-
cy od 20 lat w Niemczech, wychowanek 
warszawskiej Alma Mater, niegdyś mistrz 
Polski w kategorii otwartej i trzykrotny 
mistrz Polski w dwójkach mężczyzn.

Ringtenis
Z bardzo dużym zainteresowaniem 

spotkała się w Pułtusku prezentacja 
ringtenisa, anglosaskiej gry sportowej 
należącej do rodziny sportów ringo. Za-
wodnicy z Niemiec i Polski uprawiający 
ringo i ringtenis, przygotowujący się do 
reprezentowania swoich państw w 2010 
r. na II Mistrzostwach Świata w Ringte-
nisie w Koblencji, stoczyli porywające 
walki na trawiastych boiskach o Puchar 
Przechodni Prezydenta Międzynaro-
dowej Federacji Ringo prof. dr. hab., 
dr. h.c. Włodzimierza Starosty.

Zainteresowanie ringtenisem za-
inicjowane zostało podczas czteroty-
godniowej wymiany beneficjentów 
w ramach realizacji kolejnego Projektu-
Wymiany Programu Leonardo da Vinci 
Unii Europejskiej, którego promotorem 
jest Polskie Towarzystwo Ringo. Projekt 
przygotowany przez członków Polskie-
go Towarzystwa Ringo, będących pra-
cownikami naukowymi wyższych uczel-
ni i instytutów naukowych, zatytułowany 
„Powrót Sokoła - europejski program 
zwiększania intelektualno-motorycz-
nej sprawności e-Społeczeństw”, miał 
na celu wymianę idei polsko-niemiecko-
litewskich w dziedzinie kulturowo-po-
znawczo-edukacyjno-sportowej, w za-
kresie wykorzystania walorów polskiej 

gry sportowej ringo i pokrewnej dyscy-
pliny anglosaskiej ringtenisa w aspekcie 
zdrowotnym.

Jako naukowcy i sportowcy stara-
my się podnosić rangę kultury fizycz-
nej do zachowań ogólnokulturowych 
społeczeństwa, które mogą w najbliż-
szej przyszłości uchronić społeczeństwo 
przed następstwami sedentarnego sty-
lu życia. Projekt został oceniony bardzo 
wysoko przez ekspertów Programu Le-
onardo da Vinci w dziedzinie profilak-
tyki i terapii psychomotorycznej scho-
rzeń cywilizacyjnych. Walory ringo były 
rękojmią aprobaty ekspertów, gdyż ofe-
rują możliwość uczestniczenia w aktyw-
ności ruchowej każdego obywatela bez 
względu na jego niedoskonałość psy-
chomotoryczną. Aktualnie w Polsce są 
trzy ośrodki, w których można uprawiać 
ringtenis: w centrum Polski - Mogiel-
nica (70 km od Warszawy), na północ-
no-wschodnim skrawku Polski – w Bar-
toszycach i w części zachodniej Polski 
- Legnicy k. Wrocławia.

Światowa ekspansja
Ekspansja ringo na świat odbyła 

się 4-5 sierpnia w Toruniu podczas XIV 
Światowych Letnich Igrzysk Polo-
nijnych, gdzie na stadionie królowało 
polskie ringo. Rozegrano turnieje w 7 
kategoriach wiekowych wśród Polonu-
sów pochodzących z 9 państw. Remini-

XXXVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo - dekoracja w kategorii dwójki 
kobiet

scencją fenomenu ringo jest otrzyma-
nie zaproszenia dla ekipy polskiej na II 
Mistrzostwa Polonijne Stanów Zjedno-
czonych w golfie, tenisie i… ringo, jakie 
mają się odbyć w lutym 2010 r. na Flo-
rydzie. Z powodu szczupłości funduszy 
nie będziemy w nich uczestniczyć, lecz 
skierujemy zawodników z klubów rin-
go istniejących na kontynencie ame-
rykańskim. Za dwa lata XV Igrzyska Po-
lonijne odbędą się we Wrocławiu i z 
pewnością będzie w nich uczestniczyć 
więcej zawodników oraz będą na wyż-
szym poziomie sportowym.

W 2009 r. zawodnicy ringo z Pol-
ski z powodzeniem startowali w lipcu 
w Światowych Mistrzostwach Litwi-
nów w Wilnie oraz w listopadzie w Mi-
strzostwach Ringo Białorusi w Miń-
sku.

We wrześniu podczas Konferencji 
Naukowej Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Motoryki Sportowej, które ma 
siedzibę w Instytucie Sportu w Warsza-
wie, zorganizowano w Halkidiki w Grecji 

VI Turniej Profesorów w Ringo. Wspa-
niałą formę reprezentowali na nim za-
wodnicy z Rumunii i Słowenii.

Sport rodzinny
W Polsce, poza konkurencją ro-

dzinną rozegraną w Mistrzostwach Le-
karzy, w kilku ośrodkach (Szydłowiec, 
Poznań, Mogielnica, Ostrołęka) roze-
grano turnieje rodzinne w ringo, cie-
szące się ogromnym zainteresowaniem 
i wyrabiające sobie stałą pozycję w spo-
rcie rodzinnym. W przepisach gry w rin-

go mamy kategorie trójek rodzinnych, 
ale okazało się w praktyce, że jest wiele 
możliwości łączenia pokoleń, płci i róż-
nej liczby zawodników na boisku. Roz-
grywano więc kategorie dwójek rodzin-
nych, w tym pary małżeńskie, pary sióstr, 
pary braci, pary mieszane, trójki rodzin-
ne z dzieckiem do lat 16 i z dzieckiem po-
wyżej lat 16, trójki rodzinne: dwoje dzieci 
i jeden z rodziców, a także trójki genera-
cji płci: babcia + córka + wnuczka, dzia-
dek + syn + wnuk, a także trójki generacji 
mieszane, np. dziadek + syn + wnuczka. 
Pod koniec 2009 r. wychodząc naprze-
ciw zaistniałym potrzebom, złożyliśmy 
do MSiT wniosek o dofinansowanie 
w roku 2010 właśnie turniejów ro-
dzinnych. Wydaje się, że taką potrze-
bę integracji rodzin poprzez wspólne 
uczestniczenie w aktywności sporto-
wej dostrzegło Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w samą porę.

Krystyna Anioł-Strzyżewska
Zdjęcia: Mariusz Wangryn

VIII Międzynarodowy Turniej Ringo w Mińsku na Białorusi

VI Turniej Profesorów w Ringo (Halkidiki w Grecji)

Kategoria młodziczki
1. Kaja Medwecka, Legnickie Towarzystwo Ringo 330
2. Magdalena Żebrowska, ULKS „Osak” Lelis  270
3. Paulina Koszykowska, W-MTR w Bartoszycach 194

Kategoria młodzicy
1. Mateusz Czunkiewicz, W-MTR w Bartoszycach 400
2. Michał Zalewski, W-MTR w Bartoszycach  240
3. Konrad Gontarz, LUKS Nasiadki   210

Kategoria kadetki
1. Paulina Latosiak, UKS w Mogielnicy  340
2. Sylwia Kontroniewicz, Legnickie Tow. Ringo  300
3. Aneta Sarniak, UKS w Adamowie  220

Kategoria kadeci
1. Piotr Pawlak, W-MTR w Bartoszycach  278
2. Jakub Krawczyk, MUKS „Podkarpacie” Jedlicze 240
3. Albert Wrona, UKS w Adamowie  220

Kategoria juniorki
1. Ada Trawczyńska, UKS w Mogielnicy  230
2. Dominika Kwil, UKS w Mogielnicy  185
3. Michalina Kunecka, Legnickie Towarzystwo Ringo 120

Kategoria juniorzy
1. Paweł Brzemiński, UKS w Mogielnicy  230
2. Mateusz Pawłowski, UKS w Mogielnicy  140
3. Tomasz Bożyk, UKS w Mogielnicy  130

Kategoria otwarta kobiet
1. Magdalena Stankiewicz, W-MTR w Bartoszycach 210
2. Michalina Kunecka, Legnickie Towarzystwo Ringo 190
3. Adriana Paszko, W-MTR w Bartoszycach  180

Kategoria otwarta mężczyzn
1. Krzysztof Szajek, Legnickie Towarzystwo Ringo 210
2. Andrzej Teklak, UKS w Mogielnicy  200
3. Dominik Trawczyński, UKS w Mogielnicy  170

Ranking zawodników za 2009 r. 



28 sport
dla wszystkich

Z życia federacji
                 sport dla wszystkich

29

z życia federacji

III Ogólnopolski Mazurski Samo-
rządowy Halowy Turniej Piłki 

Nożnej „Integracja poprzez sport” ro-
zegrano na terenie Gminy Ełk pod ho-
norowym patronatem Jacka Protasa 
- marszałka województwa warmińsko-

senatora RP Eryka Smulewicza, se-
natora RP Zbigniewa Szaleńca, posła 
na Sejm RP Andrzeja Orzechowskie-
go, zastępcy przewodniczącego War-
mińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS 
Wacława Wasieli, sekretarza Warmiń-

pujące drużyny: Klub Europejski Stani-
sławowa z Ukrainy, Kancelaria Sejmu, 
Kancelaria Senatu, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Sto-
czek Łukowski, Gmina Grajewo, Gmina 
Biskupiec, Gmina Purda, Urząd Miasta 
Olsztyna, Urząd Miasta Torunia, Gmina 
Dąbrówno.

Wyniki grupy A
1. Klub Europejski Stanisławowa - 

Gmina Stoczek Łukowski 8:1
2. Gmina Stoczek Łukowski - Urząd 

Miasta Olsztyn 0:7
3. Klub Europejski Stanisławowa - 

Urząd Miasta Olsztyn 1:10
Tabela grupy A
1. Urząd Miasta Olsztyn 6 17:1
2. Klub Europejski Stanisławowa 3 

9:11
3. Gmina Stoczek Łukowski 0 1:15

Wyniki grupy B
1. Urząd Marszałkowski Woj. Kuj.-

Pom. - Gmina Grajewo 3:2
2. Gmina Grajewo - Urząd Miasta To-

runia 0:3
3. Urząd Marszałkowski Woj. Kuj.-

Pom. - Urząd Miasta Torunia 2:5
Tabela grupy B
1. Urząd Miasta Torunia 6 8:2
2. Urząd Marszałkowski Woj. Kuj.-

Pom. 3 5:7
3. Gmina Grajewo 0 2:6

Wyniki grupy C
1. Kancelaria Sejmu - Gmina Dą-

brówno 1:5
2. Gmina Dąbrówno - Gmina Purda 

2:1
3. Kancelaria Sejmu - Gmina Purda 5:2
Tabela grupy C
1. Gmina Dąbrówno 6 7:2
2. Kancelaria Sejmu 3 6:7
3. Gmina Purda 0 3:7

Wyniki grupy D
1. Gmina Biskupiec - Urząd Marszał-

kowski Woj. War.- Maz. 4:1
2. Urząd Marszałkowski Woj. War.–

Maz. - Kancelaria Senatu 4:2
3. Gmina Biskupiec - Kancelaria Se-

natu 5:1
Tabela grupy D
1. Gmina Biskupiec 6 9:2
2. Urząd Marszałkowski Woj. War.– 

Maz. 3 5:6

Integracja poprzez sport

3. Kancelaria Senatu 0 3:9
W drugi dzień zmagań sportowych 

w ¼ finału Urząd Miasta Olsztyna po-
konał Kancelarię Sejmu 1:0, Gmina Bi-
skupiec pokonała Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
4:2, Gmina Dąbrówno pokonała Klub 
Europejski Stanisławowa z Ukrainy 5:2, 
Urząd Miasta Torunia pokonał Urząd 
Marszałkowski Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego 6:1.

W ½ finału Urząd Miasta Olsz-
tyna wygrał z Gminą Biskupiec 3:1 
po rzutach karnych, a w regulami-
nowym czasie był remis 1:1, z kolei 
Urząd Miasta Torunia pokonał Gminę 
Dąbrówno 6:0. W meczu o III miejsce 
Gmina Biskupiec ograła Gminę Dą-
brówno 6:2.

W wielkim finale Urząd Miasta 
w Toruniu pokonał Urząd Miasta 
w Olsztynie 2:1. Najwszechstronniej-

mazurskiego, Grzegorza Lato - preze-
sa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Anto-
niego Polkowskiego - wójta Gminy Ełk.

Głównym celem zawodów było uak-
tywnienie samorządów i innych jedno-
stek działających w środowisku wiejskim 
na rzecz upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu, integracja między pracow-
nikami administracji rządowej i samo-
rządowej oraz samorządami gminnymi, 
powiatowymi i wojewódzkimi, pro-
mowanie czynnego i zdrowego wypo-
czynku, nawiązanie kontaktów między 
Polską a Ukrainą oraz gminami, powia-
tami, województwami, a także wymia-
na doświadczeń nie tylko w sferze dzia-
łalności kulturalnej i sportowej, ale także 
w codziennej, samorządowej rzeczywi-
stości. Ważna też była promocja Euro 
2012 wśród pracowników administracji 
rządowej i samorządowej.

Uroczystego otwarcia zawodów 
dokonał wójt Gminy Ełk Antoni Po-
lkowski w obecności zaproszonych 
gości, senator RP Małgorzaty Adam-
czyk, senatora RP Marka Konopki, 
senatora RP Stanisława Jurcewicza, 

sko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS Mar-
ka Jaczuna oraz przewodniczącego 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku To-
masza Bartnika.

Po uroczystej ceremonii, podczas 
której odegrano hymny Ukrainy, Pol-
ski i Unii Europejskiej, odbył się mecz 
pomiędzy senatorami RP, których sze-
regi zasilił poseł na Sejm RP Andrzej 
Orzechowski, a działaczami Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Ełku, których skład 
wzmocnili samorządowcy z Ukrainy 
i Polski. Mecz zakończył się wynikiem 
6:5 dla senatorów RP.

W zawodach uczestniczyły nastę-

szym zawodnikiem turnieju został Ly-
ubomyr Veslovsky reprezentujący 
drużynę z Ukrainy, tytuł najlepszego 
bramkarza turnieju zdobył Mirosław 
Jankowski z Urzędu Miasta w Olszty-
nie, najlepszym zawodnikiem turnie-
ju został Łukasz Ejświt-Urbanowicz, 
reprezentujący Urząd Miasta w Olsz-
tynie.

Uroczystego podsumowania tur-
nieju dokonał wójt Gminy Ełk Antoni 
Polkowski w obecności starosty Gra-
jewskiego Jarosława Augustowskiego, 
wójtowej Gminy Wydminy Moniki Łe-
pickiej-Gij, wójta Gminy Grajewo Sta-
nisława Szletera, przewodniczącego 
Rady Gminy w Ełku Mirosława Świder-
skiego, zastępcy Przewodniczącego 
Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia 
LZS Wacława Wasieli, sekretarza War-
mińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS 
Marka Jaczuna oraz przewodniczące-
go Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku 
Tomasza Bartnika.

W turnieju udział wzięły samorzą-
dy z Ukrainy oraz następujących woje-
wództw: lubelskiego, mazowieckiego, 
podlaskiego, kujawsko-pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego. Organiza-
torzy serdecznie dziękują za okazaną 
pomoc dyrekcji i pracownikom szkoły 
z Nowej Wsi Ełckiej i Stradun oraz sę-
dziom turnieju.

Turniej dofinansowany był ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Starostwa Powiatowego w Ełku, Urzędu 
Gminy w Ełku, Samorządu Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego, Warmiń-
sko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS. Or-
ganizatorem turnieju było: Gminne 
Zrzeszenie LZS w Ełku przy współudzia-
le: Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia 
LZS, Urzędu Gminy w Ełku, Starostwa 
Powiatowego w Ełku, Centrum Kultu-
ry i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach. 
Patronat medialny nad imprezą spra-
wowały: TVP Olsztyn, Radio 5 Ełk, Radio 
Olsztyn, Gazeta Olsztyńska - Rozmaito-
ści Ełckie.

Organizatorzy zapraszają drużyny 
do udziału w kolejnym turnieju, któ-
ry odbędzie się 22-24 października 
2010 r. na terenie Gminy Ełk.

Tomasz Bartnik

Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku zastało zwycięzcą ogólnopolskiego konkur-
su „Karol 2009” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Krajo-
we Zrzeszenie LZS na najlepszą inicjatywę z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.

Podczas uroczystej gali w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie nagro-
dę odebrał przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku Tomasz Bart-
nik, w obecności wójta Gminy Ełk Antoniego Polkowskiego. Za pierwsze miej-
sce zgodnie z regulaminem przyznano nagrodę w wysokości 35 tys. zł na zakup 
sprzętu sportowego.

Nagrody wręczyli Wojciech Kudlik - dyrektor Departamentu Sportu Po-
wszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Roman Jagieliński - prze-
wodniczący Rady Głównej Zrzeszenia LZS.

O konkursie piszemy na str. 5
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Credo modernizmu
Powstały na przełomie XIX i XX 

wieku sport nowożytny przyjął bez 
mała wszystkie cechy epoki, którą 
dziś nazywamy albo wprost mo-
dernizmem, albo jego szczytową, 
reprezentacyjną formą. Właściwo-
ści te wynikały przede wszystkim 
z przekonania o jednolitości bytu 
przyrodniczego i antroposfery, obu 
poddanych tym samym mniej wię-
cej obiektywnym prawom. Unifor-
mizacja dotyczyła głównie sfery 
poznania, na czele ze zmatematy-
zowaną fizyką i ewolucjonizmem, 
tak biologicznym, jak i historiozo-
ficzną jego odmianą, czyli ideą po-
stępu. Istnieje jeden gatunkowy 
umysł: ludzki, jest jeden, uporząd-
kowany pojęciowo język, powinien 
więc obowiązywać jednolity sys-
tem wartości, zarówno po stronie 
prawdy, jak i w estetyce i moral-
ności. Racjonalizm, obiektywizm 
i absolutyzm aksjologiczny – to wi-
zytówki modernistycznego świa-
topoglądu, przenikającego niemal 
wszystkie nowożytne systemy filo-
zoficzne, a także programy eduka-
cji, coraz bardziej powszechnej.

(...)

W procesie tym niepoślednią 
rolę odegrał również nowożytny 
sport, jako miejsce i metoda uni-
formizacji specjalnej, oryginalnej, 
choć historycznie nieco wtórnej, 
podążającej niejako krok z tyłu za 
innymi dziedzinami kultury, szyb-
ko jednak nadrabiającej nawar-
stwione przez wieki zaległości. 

Swoistość owej uniformizacji spor-
towej przejawia się zarówno na 
płaszczyźnie kulturowych treści, 
jak i form, coraz bardziej jednoli-
tych. Za dziejowy sukces uznaje-
my wszak sam fakt spotkania się 
w tym samym czasie wielu i to róż-
nych ludzi na jednym stadionie, 
widząc w tym znak nowoodkrytej, 
a przyrodzonej gatunkowej jed-
ności. Podkreślamy często, iż idea 
sportu, w jej olimpijskiej wersji 
w szczególności, pozwoliła na za-
sypanie przepaści rasowych, ple-
mienno-narodowych, religijnych, 
politycznych i szerzej: kulturo-
wych. Oznacza to, że prawa spor-
tu zyskały stopniowo renomę po-
dobną do praw nauki: obowiązują 
one i muszą obowiązywać wszyst-
kich, zawsze i wszędzie, niezależ-
nie od jakichkolwiek i czyichkol-
wiek pragnień, pożądań, awersji, 
lęków i ograniczeń.

Różnica między prawami natu-
ry a prawami człowieka (od moral-
ności i prawodawstwa po reguły 
sportu i mody) polega na tym, że 
te pierwsze są odkrywane w posta-
ci sił i stosunków od nas niezależ-
nych, drugie są zaś przez człowie-
ka ustanawiane i podtrzymywane 
w istnieniu mocą intencjonalnych 
aktów kulturowych. Trudne, jeśli 
nie niemożliwe jest kwestionowa-
nie określonych zasad fizyki, po-
wiedzmy. Łatwiej, mimo wszystko, 
taki zabieg przychodzi w odniesie-
niu do najtrwalszych nawet i naj-
bardziej zasłużonych reguł spo-
łecznych (etycznych chociażby). 
Nie ma jednak chyba większego 

znaczenia, czy najwyższy, a może 
tylko wygórowany pułap obo-
wiązywalności określonych zasad 
określa Absolut, Natura czy sam 
Człowiek (pisany w takim razie 
dużą literą). Istotnym testem oka-
zuje się rezultat finalny, a jest nim 
wyznaczony poziom Wyższego 
Ładu właśnie. Wierzymy czasem, 
albo i tylko przypuszczamy, że 
olimpijskie reguły moralne (rów-
ność, sprawiedliwość, uczciwość, 
braterstwo etc.) są ustanowione 
przez dobrych i mądrych ludzi, po 
prostu, choć przecież nieraz wy-
godniej jest nam myśleć, iż dro-
gę tę wyznaczają platońskie idee, 
kantowski imperatyw (przynależ-
ny wyraźnie do „rzeczy w sobie”) 
albo jakieś inne duchy z okolic he-
glowskiego rozumu kosmicznego. 
Dlatego tak usilnie bronimy norm 
dobrej sztuki, dobrej nauki, dobre-
go wychowania, dobrego sportu 
i dobrej kuchni, tudzież wszelkie-
go dobrego gustu w dowolnych 
sprawach. Żywimy, bowiem prze-
konanie, iż „dobra” te mają rozma-
ite swe źródła we wzorcach abso-
lutnych, zazwyczaj na szczytach 
trudno dosiężnych, dostępnych je-
dynie dobrym, wyższym umysłom 
i osobowościom. 

Kanon 
sportowej moderny

W przypadku sportu chodzi 
o sprawy najzupełniej podstawowe. 
Nowożytny, modernistyczny sport 
już w chwili narodzin dokonał prze-
sądzenia, iż stanowi on organiczny 
i niezbywalny składnik ideału czło-
wieka, wedle odkrycia antyczne-
go (spór trwa: platońskiego czy pe-
rypatetyckiego), potwierdzonego 
w całej rozciągłości kanonicznymi 
tekstami barona de Coubertin. Jest 

Wczoraj i jutro 
– sport w ponowoczesnym świecie

Przedruk fragmentów pracy zbiorowej „Kultura Fizyczna w spo-
łeczeństwie nowoczesnym” pod redakcją Zbigniewa Dziubińskie-
go i Krzysztofa W. Jankowskiego, część I – „Kultura fi zyczna w per-
spektywie fi lozofi i i teologii”, Warszawa 2009.
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to pierwszy punkt uniwersalnej wi-
zji olimpijskiej, nawiązujący do re-
nesansowej koncepcji nowożytno-
ści poprzez powrót do korzeni.

Po drugie, sport wyznaczył swo-
je ramy zarówno ilościowe, jak i ja-
kościowe, odwołując się do z góry 
narzuconej, obowiązkowej listy 
sportów powszechnych, i jako ta-
kich uznanych za wyłącznie godne 
uprawiania. W potocznym nazew-
nictwie dzierżą one dumne miano 
„sportów olimpijskich” (z nieznacz-
nymi przyległościami). Poszerzeniu 
uległ, co prawda, starożytny reper-
tuar igrzysk, nie zmieniła się jednak 
reguła wspólnego udziału ogółu 
pretendentów do wyścigów o lau-
ry. Spośród tysięcy różnych, wielce 
wymyślnych konkurencji, świadczą-
cych o etnologicznej pomysłowości 
i globalnym pluralizmie kulturowym, 
do realnego uprawiania skierowa-
no tylko drobną część ogólnoludz-
kiej spuścizny, właśnie w imię pożą-
danej jednorodności stadionowej. 
Sporty niszowe, regionalne, lokal-
ne, subkulturowe, a oczywiście tak-
że sporty nowe (od wspomaganych 
mechanicznie po ekstremalne) zo-
stały zepchnięte na głęboki margi-
nes, wedle rygorystycznego przy-
kazania, że ogólność musi panować 
nad partykularnością, większość 
nad mniejszością, a uniwersalizm 
nad indywidualizmem. Po trzecie, 
obowiązywać muszą identyczne re-
guły uczestnictwa, współzawodnic-
twa i zwycięstwa. Narracja, obsa-
da i dramaturgia zawodów podlega 
tedy tym samym standardom w każ-
dej dyscyplinie oraz w każdym cza-
sie i miejscu. Przepisy ustanowione 
przed wiekiem są święte do czasu, 
gdy kapłani sportu nie uczynią ja-
kichś wyjątków od reguł, a to, co ra-
cjonalne (w stroju, w sprzęcie czy 
technice walki) nie zwycięży dostoj-
nych reliktów przeszłości. Najwięk-
szym problemem współczesności 
staje się ostatecznie kwestia wyty-
czenia granic między inteligencją 
a szalbierstwem, oraz między na-
iwnym naturalizmem a kontrower-

syjnym wspomaganiem organi-
zmu zawodników niedozwolonymi 
środkami wzmacniającymi. Każdo-
razowo modernizm mógł powołać 
się albo na wiedzę o zdrowotności, 
albo na skrupuły etyczne, albo na 
obie naraz, z przydatkiem zakazów 
prawnych. Po czwarte, w całym spo-
rcie panować muszą identyczne re-
guły społeczne; rywalizacja przebie-
gać powinna między jednostkami, 
acz reprezentującymi wyższy po-
rządek wspólnotowy, gdzie każdy 
agonista musi reprezentować wła-
sne państwo. Zasada wypracowana 
w rozbitej politycznie, acz jednolitej 
etnicznie, językowo i religijnie Grecji 
została przeniesiona wprost w czasy 
nowożytnego układu sprzed I woj-
ny światowej. Nigdy skutecznie nie-
unowocześniona, stanowi jeden 
z najbardziej kontrowersyjnych, 
choć wciąż nieuświadomionych 
w pełni punktów zapalnych. Sport 
– w przeciwieństwie do nauki, tech-
niki i sztuki – stał się głównym eks-
ponentem idei państwowości, a być 
może najmocniejszym propagan-
dowo czynnikiem konserwacji pry-
matu polityczności nad innymi for-
mami życia gromadnego.

Zasady powyższe określają sens 
i porządek wydarzeń sportowych, 
ustalając nie tylko ich faktyczny 
przebieg, ale nade wszystko ich 
esencjalny wymiar. Czy sport miał 
kiedykolwiek ambicję ulepszyć 
świat w jego konstrukcji, czy też 
– podobnie jak grecki protoplasta 
z Olimpii – służył petryfikacji pa-
nujących porządków? Czy nie wy-
starczał mu aby minimalistyczny 
program doskonalenia wewnętrz-
nego, taki, by w ustalonym scena-
riuszu zawodów ustawicznych żą-
dać od gladiatorów dokładnego 
odgrywania ról, oczekując służeb-
nej wobec nich postawy etycznej, 
na czele z dzielnością, ofiarnością 
i samozaparciem? O to wszyst-
ko zaczyna toczyć się spór, który 
został wywołany tyleż procesami 
od wewnątrz dekomponującymi 
sportowy świat, ile też impulsami 

zewnętrznymi, często sprowadzo-
nymi do destrukcyjnych wpływów 
postmodernizmu. 

(...)

Kontestacja 
klasycznego sportu

Nikt nie zadekretował zwycię-
stwa postmodernizmu, ale też nie 
wolno lekceważyć jego wyzwania 
jako kulturowej alternatywy. Owoce 
możliwych przemian w duchu relaty-
wizmu aksjologicznego i poznawcze-
go pojawić się mogą – jeśli w ogóle 
– dopiero w dłuższej perspektywie, 
być może za kilka pokoleń. 

Postmodernistyczny przełom ma 
dla sfery sportu zapewne znaczenie 
specjalne, uderzając w same pod-
stawy agonu jako kryterium struktu-
ralnego ładu. Sport wydaje się nam, 
co prawda – za Johanem Huizingą – 
pochodną i bliskim krewnym spon-
tanicznej zabawy, lecz już dość daw-
no zgłosił on przecież samodzielne 
aspiracje kulturotwórcze. Przede 
wszystkim chodzi o pretensje do 
związania przebiegu swobodnych 
igraszek regułami gry, w rezulta-
cie czego dochodzi do zbudowania 
mapy różnorakich jakościowo, acz 
precyzyjnych liczbowo rankingów, 
tabel i schematów. Akt sportowy 
okazać się miał niekwestionowa-
nym, dokładnym i uczciwym spraw-
dzianem całego sportowego spec-
trum osiągnięć człowieka nie tylko 
w pojedynczym, lecz również zbio-
rowym i gatunkowym wymiarze. Hi-
storia sportu to przecież jeden, wiel-
ki, matematycznie uporządkowany 
ciąg powtarzalnych zjawisk, miesz-
czących się w strukturze wydarzeń 
wypełnianych poszczególnymi wy-
nikami, jako elementami wspólne-
go, dokładnie skatalogowanego bi-
lansu ludzkich możliwości.

Czyż można tedy bezkarnie pod-
ważyć wiarygodność atlasów wyżyn 
i nizin zwycięzców i przegranych? 
Unieważnić tabele rekordów? Od-
rzucić przedmiotowy i porównaw-
czy sens wysiłków jednostek i ze-

społów? Choć trudno byłoby nam 
przystać na takie barbarzyństwo, 
to rozwiązanie instytucji sportu kla-
sycznego nie jest bynajmniej wy-
kluczone. Starożytna Olimpia prze-
cież wciąż leży w gruzach w wyniku 
decyzji ludzkiej, nie przyrodniczej. 
Co więcej, kontestacja przeszło-
ści musi wtedy rzutować na nowy 
kształt przyszłości i to w wielu punk-
tach naraz. Pierwszym w kolejności 
powinien okazać się zwrot w stro-
nę pomysłu biskupa Pensylwanii, 
lekkomyślnie powtórzonego przez 
Coubertina, a potem przez licznych 
amatorów jego złotych myśli. Cho-
dzi mianowicie o słynną sentencję, 
głoszącą, że w Igrzyskach nie liczy 
się zwycięstwo, bowiem ważny jest 
udział. Był to, rzecz jasna, elegancki 
bon mot, językiem dyplomatycznym 
wypowiedziany ku chrześcijańskie-
mu pocieszeniu wszystkich prze-
granych, czyli zdecydowanej więk-
szości uczestników agonu. Zawiera 
on wszakże głębszą myśl, w istocie 
antycypującą poetykę postmoder-
nistyczną, jak widać, jednoznacz-
nie przeciwną homeryckiej tradycji, 
kwestionującą sens rywalizacyjnej 
gry, podnoszącej zaś na wyżyny nie 
sukces bynajmniej, lecz społeczne 
i ludyczne znaczenie sportowych 
mityngów.

W taki oto sposób właśnie ba-
ron de Coubertin mógł niespo-
dziewanie okazać się pierwszym, 
nieświadomym rzeczy protopost-
modernistą. Wedle zasady „najważ-
niejszy jest udział” – niezbyt ważkie 
jawią się wynik i lokata na mecie. 
Najcenniejszą zdobyczą okazuje 
się sam fakt spotkania na stadio-
nie oraz płynące stąd radości za-
bawowe, zdrowotne i towarzyskie. 
Dżentelmeni sportu nie rozmawia-
ją więc – nawet zdawkowo – o mie-
rzalnych rezultatach, a tym bardziej 
o medalach, dyplomach i pienią-
dzach, koncentrując się wyłącznie 
na jego czysto ludycznych, pikni-
kowych, rekreacyjnych i obyczajo-
wych właściwościach. Każdy efekt 
boiskowy jest ze swej istoty równie 

cenny, oryginalny i niepowtarzal-
ny, oczywiście w świetle owej po-
nowoczesnej filozofii partycypacji, 
toteż każdemu oddajemy identycz-
ny pokłon, wraz z takim samym so-
uvenirem, upamiętniającym udział 
w igrzyskach. W ponowoczesnym 
sporcie wszyscy mamy być i czuć 
się zwycięzcami.

Drugi, niezmiernie interesu-
jący obszar możliwej, postmo-
dernistycznej penetracji – to roz-
proszenie dziedzinowe. Jeśli na 
poprzednim etapie historycznym 
udało się scalić ogół sportowców 
i narodów globu w obrębie sze-
rokiej, acz policzalnej palety kon-
kurencji, jeśli powiódł się zamiar 
zbudowania zestawu konkurencji 
kanonicznych, uprawianych i oglą-
danych przez 80 procent świato-
wej rzeszy miłośników sportu, to 
zamysł postmodernistyczny podą-
ża wyraźnie w stronę strategii zróż-
nicowania i zwielokrotnienia. Roz-
szerza się więc i komplikuje lista 
sportów i konkurencji swoistych, 
intymnych, lokalnych, specjalnych, 
mniejszościowych, nawet wyczy-
nów tak ekstremalnych, że można 
wprost mówić o „sportach jedno-
razowego użytku”.

Odwróceniu ulega tym samym 
piramida ważności. Ongiś powstała 
– i do dziś jeszcze panująca – kon-
cepcja modernistyczna dysponowa-
ła prostym kryterium utylitarnym: to 
jest bardziej wartościowe, co przy-
sparza pożytku i przyjemności ogó-
łowi. Rangę danego sportu wyzna-
czała tedy ilość jego uczestników, 
zarówno w ujęciu aktualnym, jak 
i progresywnym, uznającym zdro-
worozsądkową myśl, iż sukces ilo-
ściowy rodzi dalszy sukces, jakościo-
wo wyznaczony. Ważna jest więc 
piłka nożna i inne dyscypliny zespo-
łowe, w dalszej kolejności lekkoatle-
tyka, pływanie, kolarstwo, boks, te-
nis i zjazdy na nartach. Mniej ważne 
są natomiast takie, które uprawia-
ją niewielkie grupy entuzjastów, i to 
w niektórych tylko krajach. Zgoła 
niepotrzebne są zaś dyscypliny, któ-

rym poświęcają się tylko nieliczni 
maniacy, bywa, że zgoła pojedynczy 
osobnicy w ramach egzotycznych, 
zamkniętych kultur.

Jeśli klasyczny sport moderni-
styczny uległ już w swych począt-
kach standardom imperialnym (li-
czy się tylko to w programie, co 
ustalają metropolie i kongresy elit), 
to w perspektywie postmoderni-
stycznej wyłania się całkowicie od-
mienny obraz stosunku do trady-
cji i naszych przyzwyczajeń. To, co 
było wadą – staje się zaletą (a przy-
najmniej stanem walentnie neu-
tralnym). Oznacza to, że im mniej, 
tym lepiej dla danego sportu, a co 
za tym idzie, im bardziej sport jest 
zróżnicowany, tym skuteczniej pre-
feruje on niezależność indywidu-
alną, małe wielkości uczestnictwa, 
a zarazem rosnące bogactwo ogól-
nej oferty jakościowej. Nieosiągal-
nym ideałem jest sytuacja, w której 
każdy człowiek może mieć własny, 
ulubiony sport i oddawać mu się 
z pasją, bez konieczności spraw-
dzania siebie na tle wyczynów in-
nych ludzi (rzecz jasna, z popraw-
ką na ukochane sporty zespołowe, 
gdzie trzeba zmontować drużynę 
i jeszcze na dodatek kolektywnego 
przeciwnika).

Trzeci teren kontestacji dotyczy 
reguł i wartości. Powszechnie wia-
domo, że do istoty sportu należy 
jego zdolność podporządkowania 
zdarzeń stadionowym określonym, 
dość sztywno traktowanym przepi-
som i normom zachowania („praw-
dziwie sportowego”). Rangę tego 
regulaminowego czynnika podkre-
śla też niemal stała, często nawet 
dominująca obecność sędziów jako 
realnych suwerenów praworządno-
ści, ale zarazem jej widomych zna-
ków, Tylko w sporcie siła arbitrażu 
jest tak spektakularna, przemożna, 
szybka i skuteczna, jak bodaj w żad-
nej innej sferze życia. W duchu war-
tości, od tysięcy lat niezmiennych, 
przygotowuje się też zawczasu mo-
rale współzawodników. Dodajmy, 
że gdyby nie emocje, zaciemniające 
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obiektywny ogląd spraw, sami spor-
towcy mogliby spełniać w rozgryw-
kach także rolę sędziowską (tak się 
dzieje w rozgrywkach czysto ama-
torskich lub w sportach „dżentel-
meńskich”, takich jak golf ). Nieprzy-
padkowo sport spełnia od dawna 
funkcję autentycznie wychowawczą 
w obszarze etyki zwłaszcza, ucząc 
młodsze pokolenie katalogu cnót 
w sposób poglądowy, a więc najlep-
szy z możliwych.

Realizacja pozytywnych wzor-
ców zbiega się jednak zwykle z naru-
szaniem przepisów, umownie zwa-
nym grą faul, a także z wszystkimi 
innymi, znacznie poważniejszymi, 
pożałowania godnymi naruszenia-
mi zasad. Gwizdki sędziów i naka-
zy dyskwalifikacji są niemal równie 
częstym przerywnikiem agonu, jak 
pochwały i oklaski. Proces ten na-
sila się z każdym dziesięcioleciem, 
czego najbardziej jaskrawym prze-
jawem jest syzyfowa w istocie pra-
ca nad wyrugowaniem niedozwolo-
nego dopingu, albo też pragnienie, 
by człowiek przestał wykorzystywać 
swą inteligencję do zgrabnego zwo-
dzenia rywali, preparowania tech-
nicznych udoskonaleń w sprzęcie 
oraz w udoskonalaniu biochemicz-
nej i psychologicznej sztuki przygo-
towań. Czy dotykamy tym samym 
ciemnej i grzesznej strony natury 
ludzkiej, której nic nie potrafi po-
wstrzymać przed omijaniem – jeśli 
się tylko uda – zasad, które muszą 
obowiązywać zawsze i wszystkich 
bez wyjątku (aby sport nie stracił 
swojej tożsamości)? 

Relatywizm
aksjologiczny?

W tę coraz szerszą lukę nieokre-
śloności wchodzi bezceremonialnie 
relatywizm aksjologiczny, podpo-
wiadając wprost, iż trzeba nareszcie 
sport gruntownie przewietrzyć, usu-
wając anachroniczne przepisy i na-
iwne wartości. Służąc raczej mało 
rozgarniętym mięśniakom albo ro-
mantykom skrojonym na miarę Don 
Kichota, działają w istocie na szko-

dę typów wyższej indywidualności, 
„neodionizyjskich”, a więc wszech-
stronnie uzdolnionych, bystrych 
i błyskotliwych, lecz pozbawionych 
etycznych skrupułów, bezkompro-
misowych i bezwzględnych su-
permenów, takich, co umieją zwy-
ciężać, i to dosłownie – za wszelką 
cenę. To może być Maradona strze-
lający gola „ręką Boga”. To silna gru-
pa lekkoatletów, ciężarowców czy 
kolarzy, szpikujących się anaboli-
kami. To także każdy sprytny ko-
mediant, oszust i prowincjonalny 
cwaniak stadionowy, kochany za 
dyskretne faule przez własnych fa-
nów, choć mniej lubiany przez pu-
bliczność obcą, wielokrotnie podda-
waną próbom obiektywizmu.

Psucie się sportu od wewnątrz 
to być może rezultat wieloletnich 
zaniedbań konkretnych osobników 
– sportowców, trenerów, sędziów 
i działaczy, choć – jak niektórzy mó-
wią – jest ono obiektywnie koniecz-
nym produktem jego umasowienia 
i komercjalizacji. W każdym razie 
wywołuje ono efekt systematycz-
nego obsuwania się sportu w stro-
nę niższych i najniższych warto-
ści. Moderniści wierzyli w naprawę, 
a nawet stale mobilizowali do niej 
siły (czy skutecznie – to inna spra-
wa). Postmodernizm zdaje się na-
tomiast przestrzegać przed pu-
stą deklaratywnością, a zwłaszcza 
przed nadgorliwością. Nie ma sen-
su żadna sanacja, bo naprawa jest 
niemożliwa w obrębie tej samej 
struktury i natury sportu. Przeciw-
nie, rozsądek podpowiada, że nale-
ży dostosować sport do wymagań 
i potrzeb człowieka, nie żądać zaś 
od sportu, by miał być lepszy niż to 
potrzebne i możliwe.

Modernistyczny wzorzec opie-
rał się na zafałszowanym obrazie 
uogólnionego ideału arystokratycz-
nego i rycerskiego. Jego atrakcyj-
na nośność odeszła wszakże w nie-
pamięć, odkąd zabrakło społecznej 
bazy. Nie ma już arystokracji, nie ma 
też zapotrzebowania na błędnych ry-
cerzy. Publiczność masowa wyzna-

cza teraz inną średnią i adekwatny 
do niej model postępowania. Sport 
dla ludzi zwykłych, nie szlachetnych, 
i wcale nie heroicznych (nie mówiąc 
o sporcie dla gawiedzi), wymaga po 
prostu odmiennych postaw i innych 
ocen, odpowiednich do przedsta-
wianej oferty użytku publicznego.

Cóż tedy zdaje się sugerować 
postmodernizm w tym względzie? 
Jego przesłanie jest niezbyt skom-
plikowane. Albo pofolgujmy so-
bie z rygorami, równając w dół (na 
przykład tolerując tak zwane „fau-
le taktyczne”). To jest pierwsze roz-
wiązanie, dziś coraz intensywniej 
realizowane w praktyce. Albo – po 
drugie – podzielmy sport na kilka 
rodzajów, tym razem według sto-
sunku do wartości. Otrzymamy 
wówczas 1) klasę sportu czystego 
i zdyscyplinowanego (pytając z tro-
ską, czy on się przyjmie na powrót 
w skali szerszej?). Następnie 2) klasę 
sportu pośredniego – z przepisami, 
lecz z szerokim marginesem dowol-
ności, wreszcie 3) klasę sportu swo-
bodnego, gdzie wolno się sztucznie 
wspomagać, faulować i oszukiwać 
jak tylko się da. W ewentualnej kla-
sie czwartej zmieściłoby się 4) po-
granicze sportu i żywiołu, gdzie nie 
ma reguł, zasad i żadnych wstęp-
nych warunków, trwa natomiast nie-
kontrolowana przez rozum i sumie-
nie walka jako zabawa do upadłego, 
z elementami orgii i szaleństwa.

Meta
Po zatoczeniu historycznego 

łuku między rzeczywistością a te-
atrem (sport był ongiś formą te-
atralizacji życia), wyłoniona po-
nownie piąta klasa działań – już 
tylko quasi-sportowych – ustano-
wiłaby 5) powrót do rzeczywisto-
ści, przeobrażając stadion w ołtarz 
ofiarny, czyli w Colosseum. Aku-
rat o tym pisałem przed ćwierć-
wieczem, kiedy nie istniał jeszcze 
w obiegu termin postmodernizm. 
Żadna to zaiste satysfakcja.

Józef Lipiec
Uniwersytet Jagielloński
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  witryna 
księgarska

Książka zawiera prezen-
tację wybranych form aktyw-
ności fizycznej w środowisku 
wodnym dla ludzi w różnym 
wieku. „Uprawiana systema-
tycznie korzystnie wpływa na 
rozwój fizyczny oraz poprawia 
ogólnie stan zdrowia, rozwi-
ja cechy motoryczne, wywie-
ra dodatni wpływ na kondycję 
ćwiczących, podwyższa od-
porność na przeziębienia, har-
tuje organizm, zapobiega cho-

robom, opóźnia starzenie się 
oraz pozytywnie kształtuje sfe-
rę psychiczną, a także z powo-
dzeniem wykorzystywana jest 
w prewencji wielu chorób cy-
wilizacyjnych” – tak o aqua fit-
ness pisze we wstępie redaktor 
wydania.

Omówione są formy aqua 
fitness, od najbardziej popular-
nych – aqua aerobik, przez hy-
drorobic, aqua jogging, aqua 
walking, aqua step, a nawet 

aqua erotic, po aqua show – aż 
dziwi tak wielka liczba i różno-
rodność form.

Osobne rozdziały poświę-
cone są zajęciom dla osób star-
szych, wykorzystaniu aqua fit-
ness w walce z otyłością oraz 
dla kobiet w ciąży – wzboga-
cone przykładami ćwiczeń 
wzmacniających, gibkościo-
wych i relaksacyjnych jako „pa-
naceum na dolegliwości i nie-
domagania”.

Redakcja: Krzysztof Pietrusik

Aqua fitness

Redakcja naukowa: Grażyna Kołomyjska

Wybrane zagadnienia z gerontologii
Podręcznik „ma pomóc we 

właściwym przygotowaniu do 
pracy osobom, które zamierza-
ją prowadzić zajęcia rekreacyj-
ne z seniorami i chcą w tym za-
kresie doskonalić swoją wiedzę 
i umiejętności” – czytamy we 
wstępie.

Autorzy wnikliwie przed-
stawiają problemy demogra-
ficzne współczesnego świata, 

w tym Polski, poparte danymi 
statystycznymi, wyliczają for-
my organizacyjne, w których 
można realizować różne zaję-
cia o charakterze ogólnym-re-
kreacyjnym.

Część druga poświęcona jest 
zmianom morfo-funkcjonalnym 
w aspekcie rekreacji ruchowej 
osób starszych. Zawiera opisy fi-
zjologicznych i patologicznych 

oznak starzenia się, przedstawia 
znaczenie aktywności ruchowej 
w terapii różnych schorzeń zwią-
zanych z podeszłym wiekiem.

Niezwykle cenne są wska-
zówki dla prowadzących za-
jęcia oraz charakterystyka 
wybranych form rekreacji ru-
chowej z przykładami zajęć, 
np. plenerowych - sportowych 
i rekreacyjnych.

Redakcja: Sławomir Owczarek

Ruch w terapii otyłości
Otyłość to jeden z najwięk-

szych problemów naszych cza-
sów. Często zaczyna się już w wie-
ku dziecięcym i prowadzi do wielu 
tragedii w późniejszych latach. Jak 
jej zaradzić? Otyłość to choroba 
cywilizacyjna, dotykająca głównie 
obywateli krajów wysoko uprze-
mysłowionych, którym zdobycze 
cywilizacji umożliwiają ogranicza-
nie aktywności fizycznej.

„Leczenie otyłości musi być 
procesem zmieniającym nawy-
ki osoby odchudzającej się” – na-
wyki dietetyczne i ruchowe – pi-
sze we wstępie Owczarek.

Autorzy poszczególnych roz-
działów proponują różne metody 
radzenia sobie z problemem oty-
łości, począwszy od zasad racjo-
nalnego żywienia i dietetyki, po 
ćwiczenia gimnastyczne i wszel-

kiego rodzaju formy ruchu, od 
aerobiku, przez spacery, marsze, 
biegi, Nordic Walking, po zajęcia 
w wodzie i na siłowni.

Osobny rozdział poświęco-
ny jest ośrodkom profilaktyki i le-
czenia nadwagi i otyłości prowa-
dzonym przez TKKF – w 2007 r. 
zostało zorganizowanych 17 ta-
kich Ośrodków Terapii Ruchowej 
dla osób z nadwagą.



Zkraju i ze świata                                      
                    sport dla wszystkich

36 sport
dla wszystkich

z kraju i ze świata

37

Powołanie 29 listopada 1929 r. 
Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Warszawie (wówczas CIWF) 

ściśle jest związane z osobą i decyzjami 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Aka-
demia, „poczęta w trosce o dobro po-
wszechne (…) niech będzie ostoją zdro-
wia i tężyzny narodu. Niech wychodzące 
z niej wciąż nowe zastępy nauczycieli 
i instruktorów rozwijają w młodych po-
koleniach siłę i hart, które dadzą w przy-
szłości swobodę ducha, chęć 
i zapał do podejmowa-
nia najcięższych prac, po-
konywania przeciwności, 
zwyciężania współzawod-
ników”. Miała do spełnie-
nia, w zamyśle marszałka, 
dwa podstawowe cele: 1. 
podnieść poziom zdro-
wia fizycznego i moral-
nego dzieci i młodzie-
ży oraz 2. zapewnić 
trwałość i obron-
ność państwa.

Przez powoła-
nie Akademii choć 
w części zmateriali-
zowane zostały po-
stulaty Komisji Edukacji Narodo-
wej oraz Sejmu Nauczycielskiego 
z 1919 r. odnośnie do organizacji wycho-
wania fizycznego w naszym kraju.

Campus Akademii należy do naj-
piękniejszych w Polsce i Europie. Za-
chwyca urokiem i urodą lokalizacja w La-
sku Bielańskim, który jest rezerwatem 
przyrody. Niepowtarzalny klimat tworzy 
obszerny główny dziedziniec otoczony 
kompleksem budynków, prześwietlony 
portalem gmachu głównego, za którym 
ukazuje się zieleń lasu w różnych odcie-
niach i barwach.

Teren Akademii wypełniają licz-

Ostoja zdrowia i tężyzny naroduOstoja zdrowia i tężyzny narodu
Jubileusz 80-lecia Akademii 
Wychowania Fizycznego Jó-
zefa Piłsudskiego w Warsza-
wie

ne obiekty dydaktyczne oraz sportowe 
mające charakter kubaturowy i otwarty, 
w tym m.in. Biblioteka Główna z księgo-
zbiorem ponad 100 tys. woluminów oraz 
ponad 400 tytułami czasopism, 6 sal wy-
kładowych z nowoczesnymi środkami 
audiowizualnymi, 55 sal seminaryjnych, 
8 sal zakładowych, laboratoria naukowe, 
ośrodek rehabilitacji kompleksowej, wy-
posażony w nowoczesną aparaturę i sta-
nowiący bazę naukowo-dydaktyczną do 
zajęć praktycznych ze studentami z za-
kresu fizjoterapii i odnowy biologicznej, 
hala lekkoatletyczna (wielofunkcyjna), 
hala do gier zespołowych, hala sportów 
walki, hala do gimnastyki sportowej, 4 

sale gimnastyczne, 
pływalnia, 4 pawi-
lony specjalistycz-
ne do uprawiania
sportów walki,

s z e r m i e r k i , 
p o d n o s z e -

nia ciężarów, 
aerobiku, fitness 
i innych, stadion 

lekkoatletyczny, 
boisko do rugby, 

4 boiska piłkarskie, 
4 boiska do siatkówki 

plażowej, poligon lekkoatle-
tyczny (dla konkurencji rzu-

towych), 10 kortów teni-
sowych.

Dzisiejsza Akade-
mia jest trzywydzia-

łową akademicką 
szkołą wyższą kształcącą 5746 studen-
tów (stan na 31 grudnia 2008 r.) na pię-
ciu kierunkach (wychowanie fizyczne 
– 3222 studentów, turystyka i rekreacja 
– 1631, fizjoterapia – 681, sport – 54, ko-
smetologia – 158) i trzech poziomach: li-
cencjackim (3366 studentów), magister-
skim (2380 studentów) i doktoranckim 
(108 doktorantów).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się 
zarówno w systemie studiów stacjonar-
nych (4442 studentów, co stanowi 77%), 

jak i niestacjonarnych (1324 studentów, 
co stanowi 23%). Za realizację programu 
dydaktyczno-wychowawczego odpo-
wiedzialnych jest 33 profesorów tytular-
nych, 50 doktorów habilitowanych, 185 
doktorów oraz grono 163 asystentów, 
starszych wykładowców, wykładowców, 
lektorów i instruktorów.

W minionym 80-leciu Akademię 
ukończyło 37 706 studentów w większo-
ści przypadków z tytułem zawodowym 
magistra. Uczelnia ma także znaczący 
dorobek w zakresie kształcenia kadr na-
ukowych kultury fizycznej. W minionym 
okresie wypromowano w niej 735 dok-
torów, 106 doktorów habilitowanych i 11 
profesorów nauk o kulturze fizycznej.

Doktorami Honoris Causa Akademii 
są: prof. Halina Milicerowa, prof. Ro-
man Trześniowski, prof. Stefan Woło-
szyn, prof. Tadeusz Bielicki, prof. Wła-
dimir Nikołajewicz Płatonow, prof. 
Herman Van Coppenolle, prof. Adrian 
Lees, dr Jacques Rogge, prof. Oded 
Bar-Or, prof. Andrzej Seyfried.

Akademia wdrożyła postanowienia 
procesu bolońskiego z trzystopniowym 
podziałem studiów, punktami ECTS, 
programami kształcenia i kontrolą jako-
ści kształcenia. W sposób niezwykle dy-
namiczny rozwija się międzynarodowa 
wymiana studentów i pracowników na-
ukowo-dydaktycznych. Znaczący odse-
tek studentów część studiów odbywa na 
cieszących się renomą uniwersytetach 
europejskich. W roku 2008 Akademia le-
gitymowała się 47 umowami z wyższy-
mi szkołami w Europie Zachodniej, co 
umożliwiło wysłanie 77 studentów (Era-
smus) i przyjęcie 32 studentów uczelni 
partnerskich. W roku 2008 zrealizowa-
nych zostało 50 wyjazdów za granicę na-
uczycieli Akademii, która z kolei przyjęła 
8 z wykładami i innymi formami zajęć.

Absolwenci Akademii są obsługi-
wani przez Biuro Karier, które organizu-
je szkolenia i warsztaty mające na celu 
wyposażenie ich w wiedzę i umiejętno-
ści niezbędne w procesie aktywizacji za-

wodowej i planowaniu ścieżki własnej 
kariery. Przez Biuro Karier jest realizo-
wany program Leonardo da Vinci, w ra-
mach którego absolwenci odbywają za-
graniczne staże zawodowe.

Akademia prowadzi ponad 20 róż-
nego rodzaju studiów podyplomowych 
z zakresu „Psychologii sportu”, „Dzienni-
karstwa sportowego”, kursy i specjaliza-
cje instruktorskie oraz trenerskie w wie-
lu dyscyplinach, ale także Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

Uczelnia posiada pełne uprawnie-
nia akademickie do nadawania tytułów 
zawodowych licencjata i magistra oraz 
stopni naukowych doktora oraz dok-
tora habilitowanego nauk o kulturze fi-
zycznej.

Pracownicy naukowo-dydaktycz-
ni prowadzą liczne badania naukowe, 
zarówno podstawowe, jak i stosowane 
w obszarze dyscyplin przyrodniczych, 
społecznych, ale także kierunkowych, 
związanych z teorią i pragmatyką wy-
chowania fizycznego, rekreacji rucho-
wej, sportu i rehabilitacji ruchowej. Są 
one realizowane w ramach grantów 
(47 w latach 1999-2009), badań statuto-
wych (131) i własnych (156), nierzadko 
we współpracy z ośrodkami naukowymi 
w kraju i za granicą. W roku 2008 pracow-
nicy Akademii uczestniczyli w wielu pro-
jektach międzynarodowych (Erasmus, 
CEEPUS i inne projekty UE), w tym m.in. 
„THENAPA II – Ageing and Disability”, „EU 
Platform on Diet, Physical Activity and 
Health”, „Integrated Regional Operatio-
nal Programme – Habitat II Declaration”.

W latach 1999-2009 pracownicy na-
ukowo-dydaktyczni Akademii ogłosili 
drukiem 4948 publikacji. Wydawane są 
czasopisma naukowe, m.in. „Wychowa-
nie Fizyczne i Sport” – „Physical Educa-
tion and Sport”, „Postępy Rehabilitacji” – 
„Advances in Rehabilitation”, „Turystyka 
i Rekreacja”, „Kultura Fizyczna”, ale także 
liczne monografie, podręczniki i skrypty. 
Organizowane są liczne sympozja i kon-
ferencje naukowe o charakterze kra-
jowym i międzynarodowym, podczas 
których ma miejsce wymiana myśli i do-
świadczeń.

Akademia jest instytucjonalnym 
członkiem (niezależnie od członkostwa 

poszczególnych pracowników) 6 orga-
nizacji międzynarodowych z obszaru 
wychowania fizycznego, nauk o sporcie 
i fizjoterapii, w tym m.in. European Ne-
twork of Physiotherapy in Higher Edu-
cation, European Network of Sport 
Sciences, Education and Employment, 
International Association for Physical 
Education in Higher Education, Interna-
tional Council for Coach Education.

Na wszystkich wydziałach Akademii 
działa 39 studenckich kół naukowych, 
w których uczestniczy 433 studentów. 
W roku 2008 członkowie studenckich 
kół naukowych przygotowali 113 prac, 
które zostały opublikowane w czasopi-
smach i wydawnictwach książkowych, 
a część z nich prezentowana była na 
konferencjach w kraju i za granicą (w ję-
zyku angielskim).

Ważną rolę w działalności Akademii 
odgrywają Samorządy Studentów i Dok-
torantów, które nie tylko realizują liczne 
przedsięwzięcia z zakresu studenckiej 
kultury (zespół Tańca Ludowego „War-
szawa”, Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie”, 
kabaret „Sześciopak”, Piwnica Barw, Teatr 
Meta-Fizyczny itp.), ale także uczestniczą 
w wypracowaniu decyzji strategicznych 
dotyczących infrastrukturalnego, dydak-
tycznego i naukowego rozwoju uczelni.

Nieodłącznym elementem życia 
Akademii jest AZS-AWF Warszawa, któ-
ry w tym roku obchodzi swoje 60-le-
cie. Klub ten jest jednym z największych 
i najlepszych w Polsce. W igrzyskach 
w Pekinie wzięło udział jego 17 człon-
ków. W gronie zawodników AZS i ab-
solwentów AWF jest wielu medalistów 
olimpijskich, mistrzostw świata i Euro-
py, w tym Janusz Kusociński, Waldemar 
Baszanowski, Jerzy Kulej, Tadeusz Ślu-

sarski, Jacek Wszoła, Jerzy Rybicki, Ja-
nusz Pyciak-Peciak, Paweł Nastula, Ma-
teusz Kusznierewicz, Otylia Jędrzejczak, 
Tomasz Majewski. Z Akademią i AZS-em 
związani byli lub są najwybitniejsi polscy 
trenerzy, m.in. Zygmunt Szelest, Antoni 
Morończyk, Włodzimierz Drużbiak, Wa-
lenty Kłyszejko, Zygmunt Kraus, Janusz 
Tracewski, Augustyn Dziedzic, Zygmunt 
Smalcerz, Jerzy Talaga, Wojciech Boro-
wiak, Paweł Słomiński.

Dzisiejsza Akademia jest nowocze-
sną uczelnią, w której proces kształce-
nia jest dostosowany do zmieniających 
się potrzeb współczesnego rynku pra-
cy w wymiarze krajowym i międzyna-
rodowym. Czerpie z najlepszych tradycji 
uniwersytetu, ale jednocześnie sięga po 
najnowsze zdobycze w zakresie badań 
przyrodniczych, społecznych i związa-
nych z pragmatyką wychowania fizycz-
nego, rekreacji ruchowej, sportu i re-
habilitacji ruchowej. Żywo uczestniczy 
w procesie generowania kapitału kultu-
rowego i intelektualnego naszego spo-
łeczeństwa i w charakterystyczny dla 
siebie sposób bierze udział w procesie 
budowania społeczeństwa opartego na 
wiedzy.

Wydziały uczelni otrzymały wyso-
ką ocenę Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej. W ostatnim roku Akademia zosta-
ła sklasyfikowana na 48 miejscu wśród 
wszystkich uczelni w Polsce, a od 4 lat 
zajmuje pierwsze miejsce wśród akade-
mii wychowania fizycznego w rankin-
gach „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” 
oraz tygodnika „Wprost”.

prof. Zbigniew Dziubiński 
prorektor Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie
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II Igrzyska Sportowe II Igrzyska Sportowe 
Dzieci i Młodzieży Dzieci i Młodzieży 

oraz Osób Niepełnosprawnychoraz Osób Niepełnosprawnych

Zapalenie znicza olimpijskiego

W połowie września 2009 r. na sta-
dionie lekkoatletycznym w Mię-

dzyzdrojach odbyły się zawody integra-
cyjne dla dzieci szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
i osób niepełnosprawnych. W zawodach 
udział wzięło udział ok. 1200 spor-
towców, w tym połowę stanowiły oso-
by niepełnosprawne. Organizatorem 
igrzysk był starosta Powiatu Kamień-
skiego, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Od-
dział w Kamieniu Pom., Powiatowe Zrze-
szenie LZS, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
i LUKS „Bałtyk” Dziwnów.

To było wielkie święto lekkiej atletyki. 
Zawodnicy rywalizowali w biegach na 60, 
100, 300, 600, 800, 1000 i 1500 m, w sko-
ku w dal, sztafecie 4x100 m i pchnięciu 
kulą. Osoby niepełnosprawne dodatko-
wo rywalizowały w rzucie piłeczką palan-
tową, rzucie piłką lekarską, rzucie piłką 
do kosza, slalomie na wózkach, prowa-
dzeniu piłki thera-band, przeciąganiu 
liny i turnieju minipiłki nożnej.

Podczas Igrzysk podsumowano ry-
walizację sportową szkół, a starosta ka-
mieński Paweł Czapkin wręczył najlep-
szym szkołom okazałe puchary i nagrody 
rzeczowe.

Wyniki szkół podstawowych
Bieg na 60 metrów dziewcząt: 

1. Justyna Gądek Szkoła Podstawowa 
Świerzno – 9.11, 2. Kamila Baczek Szko-
ła Podstawowa nr 1 Międzyzdroje – 9.26, 
3. Anna Kaśków Szkoła Podstawowa Koł-
czewo – 9.34

Bieg na 60 metrów chłopców: 
1. Damian Kłomis Szkoła Podstawowa 
Dziwnów – 8.96, 2. Kamil Szwedzki Szko-
ła Podstawowa Dziwnów – 9.01, 3. Da-
wid Piechowiak Szkoła Podstawowa nr 2 
Kamień Pomorski – 9.03

Bieg na 600 metrów dziewcząt: 
1. Diana Żuchowska Szkoła Podstawo-
wa nr 1 Międzyzdroje – 2.01.08, 2. Daria 
Garbec Szkoła Podstawowa nr 1 Mię-
dzyzdroje – 2.02.36, 3. Ola Nowak Szko-
ła Podstawowa Wysoka Kamieńska – 
2.08.52

Bieg na 1000 metrów chłopców: 
1. Wiktor Potrzebny Szkoła Podstawo-
wa nr 1 Międzyzdroje – 3.30.16, 2. Michał 
Garstka Szkoła Podstawowa Kołczewo – 
3.35.09, 3. Szymon Kasprzyk Szkoła Pod-
stawowa Wysoka Kamieńska – 3.36.78

Skok w dal dziewcząt: 1. Anna Ka-
pela Szkoła Podstawowa Świerzno – 
4,14, 2. Weronika Szymaszek Szkoła Pod-
stawowa nr 1 Kamień Pomorski – 4,10, 
3. Joanna Zwolan – Szkoła Podstawowa 
Wysoka Kamieńska – 3,99

Skok w dal chłopców: 1. Alan Kurza-
wa Szkoła Podstawowa Dziwnów – 4,49, 
2. Jakub Kowalski Szkoła Podstawowa 
Świerzno – 4,12, 3. Radosław Turkiewicz 
Szkoła Podstawowa Kołczewo – 4,05

Sztafeta 4x100 m dziewcząt: 1. 
Szkoła Podstawowa Świerzno – 1.0291, 
2. Szkoła Podstawowa nr 1 Międzyzdroje 
– 1.0321, 3.  Szkoła Podstawowa nr 1 Ka-
mień Pomorski – 1.0750

Sztafeta 4x100 m chłopców: 1. 
Szkoła Podstawowa nr 1 Międzyzdroje – 
0.5960, 2. Szkoła Podstawowa Dziwnów 
– 1.0066, 3. Szkoła Podstawowa Wysoka 
Kamieńska – 1.0382

Wyniki szkół gimnazjalnych
Bieg na 100 metrów dziewcząt

1. Żaneta Pieroszkiewicz Gimnazjum 
Sierosław – 14.38

2. Aldona Zygan Gimnazjum Międzyz-
droje – 14.49

3. Joanna Rzeczkowska Gimnazjum 
Wolin – 14.87
Bieg na 100 metrów chłopców

1. Bartosz Pychowski Gim. Wolin – 12.06
2. Patryk Dołęgowski Gim. Pomerania 

Dziwnów – 12.26
3. Krzysztof Kuczyński Gim. Pomerania 

Dziwnów – 12.42
Bieg na 300 metrów dziewcząt

1. Jagoda Hołyńska Gim. Międzyzdroje 
– 49.85

Dekoracja zwycięzców klasyfikacji drużynowej gimnazjalistów

2. Marta Zaklikowska Gim. Wolin – 
50.46

3. Jagoda Grela Gim. Pomerania Dziw-
nów – 51.24
Bieg na 300 metrów chłopców

1. Adam Wojciechowski Gim. Świerzno 
– 40.25

2. Adam Namuk Gim. Pomerania Dziw-
nów – 41.19

3. Konrad Szczęsny Gim. Wolin – 41.44
Bieg na 600 metrów dziewcząt

1. Milena Szternal Gim. Pomerania 
Dziwnów – 1.59.65

2. Ewa Ksiądz Gim. Świerzno – 2.03.28
3. Anna Sobieraj Gim. Wolin – 2.03.93

Bieg na 1000 metrów chłopców
1. Marek Wróblewski Gim. Pomerania 

Dziwnów – 3.08.17
2. Adam Cichorek Gim. Świerzno – 

3.13.05
3. Adrian Szyłejko Gim. Międzyzdroje – 

3.13.54
Skok w dal dziewcząt

1. Magda Klimkowska Gim. Wolin – 
4,20

2. Anita Smaga Gim. Międzyzdroje – 
3,95

3. Joanna Garbowska Gim. Wolin – 
3,77
Skok w dal chłopców

1. Mateusz Mendocha Gim. Świerzno – 
5,43

2. Dawid Głowacki Gim. Świerzno – 
5,32

3. Michał Skowroński Gim. Pomerania 
Dziwnów – 5,28
Pchnięcie kulą dziewcząt 

1. Paulina Kazana Gim. Pomerania 
Dziwnów – 8,08

2. Jolanta Kotyńska Gim. Międzyzdroje 
– 7,80

3. Karolina Kaczorowska Gim. Pomera-
nia Dziwnów – 7,39
Pchnięcie kulą chłopców

1. Damian Jakubowski Gim. Społeczne 
Dziwnów – 10,21

2. Kamil Owczarek Gim. Świerzno – 
9,92

3. Konrad Szymański Gim. Pomerania 
Dziwnów – 9,20
Sztafeta 4x100 m dziewcząt: 1. 

Gimnazjum Wolin – 0.5821, 2. Gimna-
zjum Międzyzdroje – 1.0026, 3. Gimna-
zjum Pomerania Dziwnów – 1.0099

Sztafeta 4x100 m chłopców: 1. 
Gimnazjum Wolin – 0.4893, 2. Gimna-
zjum Pomerania Dziwnów – 0.4952, 3. 
Gimnazjum Świerzno – 0.5246

Wyniki szkół
ponadgimnazjalnych
Bieg na 100 m dziewcząt: 

1. Natalia Mazurek Liceum Społeczne 
Dziwnów – 14.19, 

2. Urszula Rutkowska Liceum Ogólno-
kształcące Wolin – 14.74, 

3. Patrycja Pogoda – Liceum Ogólno-
kształcące Kamień Pomorski – 14.87
Bieg na 100 m chłopców: 1. Patryk 

Pieroszkiewicz Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych Wolin – 11.66, 2. Bartosz Sio-
czyk Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Kamień Pomorski – 12.08, 3. Krystian Ja-
rząb Liceum Ogólnokształcące Kamień 
Pomorski – 12.22

Bieg na 400 m dziewcząt: 1. Agniesz-
ka Piotrowska Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych Wolin – 1.17.25, 2. Agnieszka 
Moskaluk Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Kamień Pomorski – 1.17.46, 3. Ka-
mila Wójkowicz Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych Kamień Pomorski – 1.17.94

Bieg na 400 m chłopców: 1. Kacper 
Wittbrodt Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Kamień Pomorski – 0.5282, 2. Kon-
rad Gemkowicz Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych Wolin – 0.5513, 3. Radosław 
Janus Liceum Ogólnokształcące Kamień 
Pomorski – 0.5592

Bieg na 800 m dziewcząt: 1. Patry-
cja Choffa Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Wolin – 2.48.93, 2. Dominika Wa-
szak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Kamień Pomorski – 2.52.43, 3. Joanna 
Borucka Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Wolin – 2.55.61

Bieg na 1500 m chłopców: 1. Adam 
Nagórski Liceum Ogólnokształcące Ka-
mień Pomorski – 4.38.35, 2. Gracjan Gór-
ski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Kamień Pomorski – 4.41.94, 3. Paweł Mi-
chelis Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Wolin – 4.57.36

Skok w dal dziewcząt: 1. Iga Ma-
ciejewska Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Wolin – 4,16, 2. Ilona Wojewoda Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych Wolin 
– 3,94, 3. Roksana Jacuniak Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Kamień Pomorski 
– 3,78

Skok w dal chłopców: 1. Kamil Wi-
śniewski Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Kamień Pomorski – 5,85, 2. Krystian 
Raczyński Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Wolin – 5,72, 3. Maciej Janczak Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamień 
Pomorski – 5,33

Pchnięcie kulą dziewcząt: 1. Mo-
nika Zielińska Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych Kamień Pomorski – 7,50, 2. 
Justyna Winiarska Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych Wolin – 7,27, 3. Aleksan-
dra Żach Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych Kamień Pomorski – 7,22

Pchnięcie kulą chłopców, 5 kg: 
1. Sławomir Sumiński Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych Kamień Pomorski 
– 11,49, 2. Michał Branicki Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Kamień Pomorski 
– 10,51

Pchnięcie kulą chłopców, 6 kg: 1. 
Daniel Hronda Liceum Ogólnokształ-
cące Wolin – 10,55, 2. Michał Wierzbic-
ki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Wolin – 10,39, 3. Damian Nawrot Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych Wolin 
– 10,30
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Sztafeta 4x100 m dziewcząt: 1.Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych Wo-
lin – 1.0036, 2. Liceum Ogólnokształcą-
ce Kamień Pomorski – 1.0110, 3. Liceum 
Społeczne Dziwnów – 1.0353

Sztafeta 4x100 m chłopców: 1. Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamień 
Pomorski – 0.4857, 2. Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych Wolin – 0.4879, 3. Li-
ceum Ogólnokształcące Kamień Pomor-
ski – 0.5800

Wyniki osób niepełnosprawnych
Bieg na 60 m chłopców: 1. Grze-

gorz Cwenarkiewicz – OREW Kamień Po-
morski

Bieg na 60 m kobiet: 1. Kamila Ko-
subudzka – WTZ Kamień Pomorski, 2. 
Ewa Leks – WTZ Świnoujście, 3. Agniesz-
ka Świętoń – WTZ Jelenia Góra

Bieg na 60 m mężczyzn: 1. Rafał 
Opala – DPS Nowogard, 2. Rafał Czajka 
– WTZ Police, 3. Daniel Kurdysiak – DPS 
Jaromin

Piłka nożna: 1. DPS Nowogard, 2. 
WTZ Kamień Pomorski, 3. WTZ Police

Prowadzenie piłki thera-band: 1. 
Marek Krauze – PSOUU Kamień Pomor-
ski, 2. Grażyna Witek – WTZ Kamień Po-
morski, 3. Kamil Cwenarkiewicz – OREW 
Kamień Pomorski

Przeciąganie liny kobiet: 1. ŚDS 
Goleniów, 2. WTZ Jelenia Góra

Przeciąganie liny mężczyzn: 1. 
DPS Jaromin, 2. WTZ Police, 3. WTZ Ka-
mień Pomorski

Rzut piłeczką palantową chłop-
ców: 1. Grzegorz Cwenarkiewicz – OREW 
Kamień Pomorski, 2. Damian Wnuczyń-
ski – OREW Kamień Pomorski, 3. Kamil 
Cwenarkiewicz – OREW Wolin

Rzut piłeczką palantową dziew-
cząt: 1. Dajana Milewska – OREW Ka-
mień Pomorski, 2. Dagmara Dynarow-
ska – OREW Kamień Pomorski, 3. Miriam 
Kaczmarska – OREW Kamień Pomorski

Rzut piłeczką palantową kobiet: 
1. Edyta Bietras – ŚDS Goleniów, 2. Ewe-
lina Solak – PSOUU Kamień Pomorski, 3. 
Agata Tabaczyk – DPS Jaromin

Rzut piłeczką palantową męż-
czyzn: 1. Henryk Cmoch – DPS Jaromin, 
2. Igor Witek – WTZ Kamień Pomorski, 3. 
Kazimierz Podgórski – WTZ Police

Rzut piłką do kosza chłopców: 1. 
Damian Wnuczyński – OREW Kamień 
Pomorski, 2. Marcin Cwenarkiewicz – 
OREW Kamień Pomorski

Rzut piłką do kosza dziewcząt: 
1. Natalia Woźniak – OREW Kamień Po-
morski, 2. Agata Gieglis – OREW Kamień 
Pomorski

Rzut piłką do kosza kobiet: 1. Be-
ata Kłodos – WTZ Kamień Pomorski, 2. 
Maria Kujawska – ŚDS Stargard Szcze-
ciński

Rzut piłką do kosza mężczyzn: 1. 
Ryszard Wełnicki – WTZ Police, 2. Jacek 
Mieloch – WTZ Dzierżoniów, 3. Jankow-
ski Filip – DPS Resko

Rzut piłką lekarską chłopców: 1. 
Damian Wnuczyński – OREW Kamień 
Pomorski

Rzut piłką lekarską kobiet: 1. Ewa 
Gołębiewska – DPS Jaromin, 2. Emila Dą-
browska – WTZ Kamień Pomorski

Rzut piłką lekarską mężczyzn: 1. 
Paweł Pierzak – WTZ Kamień Pomorski, 
2. Paweł Koszal – ŚDS Stargard Szczeciń-
ski, 3. Sylwester Pac – DPS Nowe Bielice

Skok w dal kobiet: 1. Agnieszka Wil-
czyńska – SDŚ Wałcz, 2. Sara Siedlewska 
– WTZ Świnoujście, 3. Wioletta Kaczma-
rek – WTZ Dzierżoniów

Skok w dal mężczyzn: 1. Igor Wi-
tek – WTZ Kamień Pomorski, 2. Sylwe-
ster Helwig – DPS Jaromin, 3. Fabian Uła-
nowski – WTZ Nowogard

Slalom na wózkach: 1. Mariusz Kło-
sowski – WTZ Kamień Pomorski, 2. Le-
szek Przyborowski – DPS Myślibórz, 3. Ka-
rolina Żejmotel – Gimnazjum Dziwnów

Slalom na wózkach z opiekunem: 
1. Maciej Czarnecki – OREW Kamień Po-
morski, 2. Marcin Baczul – WTZ Police, 3. 
Patrycja Lewkowicz – OREW Kamień Po-
morski

Sztafeta kobiet: 1. WTZ Kamień Po-
morski, 2. WTZ Police

Sztafeta mężczyzn: 1. WTZ Kamień 
Pomorski, 2. WTZ Police, 3. WTZ Nowo-
gard

Wyniki drużynowe: 1. WTZ Kamień 
Pomorski, 2. OREW Kamień Pomorski, 3. 
WTZ Police.

Jerzy Janawa

Milena Szternal w zwycięskim biegu na 600 m

Tradycyjnie w połowie sierpnia 
obył się VIII Festiwal Gwiazd Sportu. 
Najbardziej oczekiwanym momentem 
było odsłonięcie replik medali w Alei 
Gwiazd Sportu. Imprezę otworzył bur-
mistrz Dziwnowa Krzysztof Kozicki 
z prezesem Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego Piotrem Nurowskim. Go-
śćmi festiwalu, którzy odkrywali repli-
ki swoich medali byli: Sylwia Gruchała, 
Leszek Blanik, Marian Woronin, Zyg-
munt Smalcerz, Paweł Baraszkiewicz 
i Daniel Jędraszko oraz Daniel Waszkie-
wicz, reprezentujący „srebrną drużynę” 
mistrzostw świata w piłce ręcznej.

Podczas Festiwalu Gwiazd Spor-
tu odbyło się wiele imprez towarzyszą-
cych, takich jak mecze piłki nożnej, piłki 
ręcznej, siatkówki plażowej, regaty kaja-
kowe o Puchar Marka Łbika, konferen-
cje prasowe, wybory Miss Sportu i wiele 
spotkań z licznie zgromadzonymi wcza-
sowiczami wypoczywającymi w Dziw-
nowie i pobliskich miejscowościach. 
Przyjeżdżają tu chętnie sportowcy i tre-
nerzy, których repliki medali pojawiły się 
wcześniej w Alei Gwiazd Sportu.

Tradycyjnie w ostatni dzień festiwa-
lu odbył się Międzynarodowy Bieg „Czte-
ry mile Jarka”, poświęcony Jarosławowi 
Marcowi, tragicznie zmarłemu olimpij-
czykowi z Dziwnowa. W 2009 r. został 
pobity rekord frekwencji w biegu me-

moriałowym, ukończyło go 158 zawod-
ników. Największe zainteresowanie 
wzbudził bieg VIP-ów o „Wielką Muszlę 
Burmistrza Dziwnowa”, w którym rywali-
zowali sportowcy. Po zaciętej walce „rzu-
tem na taśmę” wygrał prezes PZPN Grze-
gorz Lato, wyprzedzając o pierś prezesa 
PZN Apoloniusza Tajnera.

Wyniki
Kobiety: 1. Danuta Pietruszyńska 

– Międzychód - 38,25 min, 2. Dominika 
Stawczuk – Warszawa - 40,26 min, 3. Mo-
nika Franczak –Szczecin – 41,17 min

Mężczyźni: 1. Błażej Brzeziński - 
Brzoza - 32,19 min, 2. Adam Nowicki 
– MKS Jedynka Gostyń - 32,35 min, 3. 
Adam Jóźwik – KS Olszewski i synowie 
Sławsko – 34,03 min

Bieg VIP-ów o „Wielką Muszlę Bur-
mistrza Dziwnowa”: 1. Grzegorz Lato, 
2. Apoloniusz Tajner, 3. Maciej Zegan

Przedszkolaki - dziewczęta, 100 
m: 1. Gracja Kalibabka – Dziwnów, 2. 

Marcelina Morga – Dziwnów, 3. Inga 
Olejnik - Wrocław

Przedszkolaki - chłopcy, 100 m: 1. 
Tomasz Krzyżanowski – Lubsko, 2. Fran-
ciszek Radke – Warszawa, 3. Iwo Chmu-
ra - Kraków

Rocznik 2000-2001 dziewczęta, 
300 m: 1. Ewelina Kaszuba – Węgrzyn, 2. 
Zuzanna Berbecka – Szczecin, 3. Klaudia 
Bąk – Będzin

Rocznik 2000-2001 chłopcy, 300 
m: 1. Rafał Olender – Międzychód, 2. 
Kacper Paradowski – Jawiszów, 3. Jacek 
Kalibabka - Dziwnów

Rocznik 1998-99 dziewczęta, 
500 m: 1. Monika Pietruszyńska – Mię-
dzychód, 2. Kamila Bartosik – Szczecin, 3. 
Maja Mazur - Trzebiatów

Rocznik 1998-99 chłopcy, 500 m: 
1. Paweł Dąbrowski – Myślibórz, 2. Jerzy 
Kalibabka – Dziwnów, 3. Michał Wójcik – 
Maszewo

Rocznik 1996-97 dziewczęta, 
800 m: 1. Kinga Waryszak – Police, 2. Ka-
mila Dołęgowska – Kołczewo, 3. Kamila 
Zachwiej - UKS Jedynka Gostyń

Rocznik 1996-97 chłopcy, 800 m: 
1. Piotr Pawlak - UKS Jedynka Gostyń, 
2. Wiktor Jaszczak – Wrocław, 3. Oliwer 
Owczarek - Warszawa

Bieg gimnazjalny 2000 m, dziew-
częta: 1. Marta Mogdalska – Choszczno, 
2. Magda Kaczuga – Wałbrzych, 3. Kami-
la Szuwarek – Dziwnów

Bieg gimnazjalny 2000 m, chłop-
cy: 1. Przemysław Barański – Trzebiatów, 
2. Dawid Bagiński – Trzebiatów, 3. Kamil 
Łyszkowski – Zielona Góra

Jerzy Janawa

Olimpijczycy w Dziwnowie

„Rodzinne” zdjęcie olimpijczyków

Goście VIII FGS
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