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Opole 12.03.2010 r. 
 

 

Podziękowania. 
 

1/ Dziękuję koleŜankom i kolegom z Krakowa, Bielska Białej, 
Oświęcimia, Warszawy, Andrychowa i Śląska za przyjęcie zaproszenia na 
„Biesiadę Śląską” z okazji uroczystego zakończenia obchodów 90-lecia 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego na Kocierzu.  

W uroczystościach oprócz licznej grupy środowiska pływackiego 
uczestniczyli jubilaci, medaliści olimpijscy Zbigniew Pietrzykowski (70 lat) i 
Marian Kasprzyk (65 lat).  

Szczególne podziękowanie kieruję w stronę członków Zarządu kol. Marii 
Jakóbik, Kazimierzowi Pieczorze i Kazimierzowi Woźnickiemu, którzy swoją 
obecnością uświetnili tą nietypową imprezę dedykowaną władzom 
Andrychowa za otwarcie nowej sportowej 50 m pływalni (odkrytej), oraz za 
Ŝyczliwość i pomoc w organizacji posiedzenia Komisji Szkół Sportowych PZP.   

Dziękuję równieŜ koleŜance i kolegom za złoŜenie mi Ŝyczeń z okazji 50 
letniej mojej społecznej przygody z pływaniem w tym ponad 20 letniej w 
Zarządzie PZP. 

1/ Jest to równieŜ okazja do podziękowania kol. M. Jakóbik i trenerom, 
oraz zawodnikom, działaczom i rodzicom z którymi miałem kontakt w okresie 
trzech kadencji opieki nad juniorami którą powierzył mi Zarząd,  sprawując 
wielokrotnie funkcję kierownika ekipy na zawodach krajowych i 
zagranicznych do dnia dzisiejszego będąc z ramienia Zarządu opiekunem 
kadry Polski Juniorów PZP.  

Podjąłem decyzję rezygnacji z tej zaszczytnej społecznej funkcji. Powód 
mojej rezygnacji znany jest członkowi wydziału szkolenia PZP kol. Jerzemu 
Kowalskiemu.  

Nie oznacza to zakończenia całkowitej współpracy z juniorami w 
ramach obowiązków Przewodniczącego Komisji Szkół Sportowych i członka 
Zarządu. 
 

Informacje. 
 
 W ubiegłym roku odbyły się 3 posiedzenia Komisji Szkół Sportowych i 2 
konsultacje z SMS. / Racibórz, Warszawa, Andrychów /. W Raciborzu odbyła 
się ogólnopolska konferencja z udziałem dyrektorów szkół sportowych, 
trenerów, rodziców, podczas której zostały wybrane nowe władze Komisji. 
Odbyła się równieŜ konferencja i konsultacje dotyczące patologii w sporcie 
/narkotyki, agresja, alkohol, papierosy/ z udziałem wysoko kwalifikowanych 



wykładowców. Dokładne informacje na stronie PZP w zakładce Komisja Szkół 
Sportowych.  
 
Podczas posiedzenia ostatniej Komisji Szkół podjęto następujące decyzje: 
   
- zatwierdzono plan pracy Komisji na rok 2010 r.  
 
- komisja zaproponowała w 2010r. organizację konferencji szkoleniowej trenerów szkół 
sportowych z udziałem dyrektorów SMS.  
 
- zaproponowano organizację konferencji szkoleniowej dla trenerów z udziałem trenerów 
kadry pływackiej Węgier i dyr. szkół sportowych,. Wystosować zaproszenia do szkół 
sportowych równieŜ dla dyrektorów na „szkolenie”.  
Zaproponowano, by konferencja odbyła się od piątku do niedzieli, w terminie do końca 
kwietnia. Inicjatywa została zmieniona na propozycję Prezesa PZP Ŝeby konferencję 
poszerzyć o trenerów nie tylko szkół sportowych. W związku ze zmianą organizacja 
konferencji jest moŜliwa w m-cu październiku  /Propozycja programu konferencji wraz z 
preliminarzem została przekazana do PZP/. 
 

- planowany jest wyjazd dla trenerów i działaczy na ME do Budapesztu dla grupy ok. 40 
osób, o ile będą chętni. / moŜna to potraktować jako konferencję szkoleniową /. Prośba do 
PZP o zakupienie biletów na zawody. Koszty wyjazdu pokrywają uczestnicy lub sponsorzy. 
 
- zmieniono nazwę Mistrzostw Polski Szkół Sportowych na:  

Finał Międzywojewódzkich Mistrzostw Szkół Podstawowych i Gimnazjum 
    Zmiana nazwy wynika z uzgodnień PZP z Ministerstwem Sportu. W kalendarzu imprez 
PZP nadal figuruje stara nazwa. 
 
- zatwierdzono zmiany regulaminu Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych. W miejsce sztafety 
4x50m st. zm, wprowadzono sztafety 8x100m st. zm, im. Jana Jaworskiego w układzie na 
zmianę 1 dziewczynka / 1 chłopak, start ze słupka (od stylu motylkowego, grzb, klas, kraul), 
punktacja promocyjna, podwójna. /zatwierdzony reg. mistrzostw w załączeniu na str. PZP/. 
KaŜda zawodniczka i zawodnik pływa 100m stylem zmiennym jak w konkurencji 
indywidualnej. 
 
- został przedstawiony materiał / statystyka wyników/ opracowany przez kol. Jana Wiederka 
na temat szkolenia w SMS, w pływaniu.  
 Członkowie Komisji po zapoznaniu się z materiałem informującym o 
ilości zawodników szkolonych w SMS-ach i ich udziale w imprezach międzynarodowych, 
przyjęli informację jako dobrze opracowaną, mówiącą o aktualnej sytuacji w SMS.  
 UwaŜają  Ŝe wydział szkolenia i Rada Trenerów winny wyciągnąć 
odpowiednie wnioski a materiał powinien być przekazany zainteresowanym SMS. 
 
- Komisja, poparła starania PZP (uchwała na 2011 rok) o przyznanie organizacji ME w   
   Szczecinie. Skierowała teŜ ukłon i podziękowanie za wieloletnią współpracę w stronę kol. 
Ferdynanda Kaczyńskiego, byłego prezesa Okręgu Zachodnio Pomorskiego w pływaniu, 
   za przeforsowanie idei budowy pływalni 50 m, na obiektach MOSiR w Szczecinie, 
    
 
- Komisja zaproponowała teŜ przyjęcie patronatu nad wystawą medali sportowych pod  
   tytułem: 

 - IGRZYSKA OLIMPIJSKIE w NUMIZMATYCE 
 - MEDALE SPORTOWE OKRESU DO ROKU 1939 
 - MEDALE SPORTOWE PO ROKU 1939 



z duŜym akcentem pływackim autorstwa kol. Kazimierza Niewiteckiego w Muzeum w 
Raciborzu, na przełomie 2011 / 2012 roku, rozpoczynającą jubileusz cyklu spotkań 
jubileuszowych z okazji 90 – lecia PZP i 30-lecia Klubu Olimpijczyka „Sokół”. 
 Uzupełnieniem wystawy medali, była by wystawa fotograficzna autorstwa 
Wojciecha Nazarko – uzupełniona o nowe zdjęcia,  
 
- Komisja poinformowała zebranych o aktualnych wartościowych pozycjach literatury 
sportowej i pływackiej, które powinny mieć swoje miejsce w bibliotekach szkół sportowych: 

- czasopisma „Pływanie” i „Magazyn Olimpijski” 
- ksiąŜka „Nauczyciel w świetle wartości z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu”  
   dr Krzysztofa Zuchory. 
 

- Przewodniczący poinformował teŜ o trwających pracach zespołu pod przewodnictwem 
Kazimierza Woźnickiego, na temat programu szkolenia w poszczególnych kategoriach 
wiekowych, być moŜe powstanie teŜ film szkoleniowy. Komisja proponuje Ŝeby na kolejnym 
posiedzeniu Zarządu kol. K. WoŜnicki przedstawił skład osobowy zespołu do opracowania 
wydawnictwa i przewidywany termin zakończenia materiału do druku. 
 
- ponownie proponuje się rozwaŜyć moŜliwość zorganizowania Mistrzostw Polski 
Międzyszkolnych Klubów Sportowych wprowadzając imprezę do kalendarza PZP na 2011r.  
 Pierwsze w Raciborzu a kolejne w mieście Mistrza Polski MKS. / aktualnie 
jest w Polsce około 30 MKS /.  
 W przyszłości moŜna rozwaŜyć wprowadzenie podobnej imprezy dla UKS, 
których jest duŜo więcej, oraz druŜynowe MP Okręgowych Związków Pływackich z okazji 
90-lecia PZP. Po akceptacji programy imprez powinny opracować wydział szkolenia i Rada 
Trenerów.  
 
- dyr. SMS we Wrocławiu kol. ElŜbieta Gembicka zaproponowała, by stworzyć przepisy 
dotyczące tworzenia nowych SMS, zawierające informacje związane ze zmianą barw 
klubowych. Przewodniczący poinformował Ŝe sprawy te są  uregulowane zarówno w 
statutach i reg. SMS, jak i przepisach centralnych, oraz reg. PZP.  
            J. Świtecki poinformował Ŝe materiały dotyczące tworzenia szkół sportowych i SMS 
zostały wręczone dyr. podczas narady w Raciborzu i znajdują się na str. PZP w zakładce 
Komisja Szkół. 
 
- przyjęto propozycję apelu do samorządów /w załączeniu/ przesłanego przez członka Komisji 
kol. Włodzimierza Pajora z Tarnowa, prosząc o przesłanie uwag do końca stycznia 2010r. Po 
akceptacji Zarządu apel ukaŜe się na stronie głównej PZP i zostanie skierowany do 
samorządów. 
 
- sekretarz Komisji kol. Ewa Lewandowska przedstawiła dokładnie zmiany w reg. Mistrzostw 
Polski Szkół Sportowych, oraz zobowiązała się dostarczyć członkom Komisji projekt 
rządowy przygotowywanej Ustawy o Kulturze Fizycznej. / umieszczony na str. PZP/. 
Wojciech Nazarko poinformował Ŝe w projekcie tym pominięto całkowicie szkolnictwo 
sportowe i SMS-sy. 
 
- Janusz Świtecki poinformował obecnych o otwarciu w swojej szkole wyremontowanej 
pływalni, która nadaje się bardzo dobrze do szkolenia. 
 
- Sławomir Anioł przedstawił obecnym informację z uroczystości nadania imienia Kazimierza 
Nowaka swojej szkole, oraz strukturę organizacyjną szkolenia pływaków w tej placówce. 
 
- Wojciech Nazarko zaproponował nowy reg Komisji Odwoławczej. 
 



 

 

Uchwały. 

   
− Komisja jednogłośnie popiera starania Polskiego Związku Pływackiego, poprzez 

Prezesa Krzysztofa Usielskiego i członka władz LEN Jerzego Kowalskiego, o 
przyznanie Mistrzostw Europy w pływaniu miastu Szczecin, 

 
− jednogłośnie przyjęto zmiany w regulaminie Mistrzostw Polski Szkół Sportowych 

wraz ze zmianą nazwy zawodów na  Finał Międzywojewódzkich Mistrzostw Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum. 

 
 
− upowaŜniono członków komisji do wypowiedzenia się w sprawie przedstawionego 

apelu do samorządów opracowanego przez kol. Włodzimierza Pajora /termin do końca 
lutego 2010r./ Apel w załączeniu. 

 
-    upowaŜniono przewodniczącego do podjęcia działań w sprawie wyodrębnienia komisji  
      od dyscyplin na str. PZP. 

   
      -    uzgodniono Ŝe następne posiedzenie Komisji Szkół Sportowych odbędzie się w  
           nowopowstałej SMS we Wrocławiu, w miesiącu czerwcu podczas zawodów „Liga 
          Szkół Sportowych” co uzgodniono z Prezesem PZP i dyr. SMS kol. ElŜbietą Gembicką.  
 
      -    komisja ponownie przedkłada z naniesionymi poprawkami reg. Komisji Odwoławczej 
           do wprowadzenia w Ŝycie. / w załączeniu /  
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                                                                                                             Wiceprezes 

 

                                                                                                        Wojciech Nazarko  

  
 
 


