
 

Protokół 
z 

KK OONNFFEERREENNCCJJII   DDYYRREEKK TTOORRÓÓWW   
SSZZKK ÓÓŁŁ   SSPPOORRTTOOWWYYCCHH    

II   
PPOOSSIIEEDDZZEENNIIAA  KKOOMMIISSJJII  SSZZKKÓÓŁŁ  SSPPOORRTTOOWWYYCCHH  

  

WW  RRAACCIIBBOORRZZUU  
 

 
 

20-21 marca 2009r. 
9900--LLEECCII EE  PPOOLLSSKKII EEGGOO  KKOOMMII TTEETTUU  OOLLII MMPPII JJSSKKII EEGGOO  

4400--  LLEECCII EE  SSEEKKCCJJII   PPŁŁYYWWAACCKKII EEJJ  MMKKSS  „„ VVII CCTTOORRII AA””   RRAACCII BBÓÓRRZZ  
  

Protokół 
z Ogólnopolskiej Konferencji Przedstawicieli Szkół 
Sportowych. 
Racibórz 20-21. III. 2009r. 
 
Miejsce:     Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Kozielska i  
                   Klub Olimpijczyka „Sokół”  ul. Klasztorna 9 w Raciborzu. 
 

 I  część  -  20. 03. 2009r. ( Aula SMS w Raciborzu – ul. Kozielska ) 
 



 
1/ Powitanie uczestników konferencji. / dyr. SMS Arkadiusz Tylka / 
 
 Uczestników konferencji powitał dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego w Raciborzu im. Janusza Kusocińskiego  Arkadiusz Tylka. Podziękował 
Polskiemu Związkowi Pływackiemu za zorganizowanie konferencji w najstarszej Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Polsce. Krótko przedstawił historię 32 letniej działalności SMS 
przedstawiając ważniejsze wydarzenia na ekranie. Na zakończenie poinformował o bieżącej 
sytuacji i działalności placówki. Życzył obecnym owocnych obrad  poprosił 
Przewodniczącego obrad Wojciecha Nazarko Wiceprezesa ds. Szkół Sportowych w Polskim 
Związku Pływackim o prowadzenie konferencji.  
 
2/ Otwarcie konferencji. / Przewodniczący Komisji Szkół Sportowych PZP 
                                                                                           Wiceprezes Wojciech Nazarko./ 
 

Wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, przewodniczący Komisji Szkół 
Sportowych – Wojciech Nazarko zaproponował otwarcie konferencji teledyskiem 
„B IAŁOCZERWONI W JEDNOŚCI POLSKA”,  który obecni oglądnęli z zainteresowaniem. 

 Następnie przybliżył historię powstania teledysku i jego autorów. Słowa ułożył 
Dariusz Kampka /sprawny inaczej/ - laureat konkursu TVP „Człowiek Bez Barier”, 
wykonanie i muzyka Zuzanna Szreder laureatka konkursu telewizji „Viva”- oboje są 
mieszkańcami Raciborza. 

Podczas emisji teledysku poprosił przedstawicieli władz samorządowych 
Wiceprezydent Panią Ludmiłę Nowacką i Starostę Pana Adama Hajduka o wręczenie 
wiązanek kwiatów i drobnych upominków dwóm osobom: Panu Janowi Wiaderkowi, który 
obchodził swoje okrągłe urodziny w podziękowaniu za wieloletnią pracę w SMS Racibórz, 
oraz Panu Januszowi Zimak, który po raz pierwszy przyjechał do Raciborza z wykładem pt. 
„Bli żej Sportu Dalej Od Uzależnień”. Ceremonia ta odbyła się w towarzystwie Prezesa PZP 
Pana Krzysztofa Usielskiego i oklaskach obecnych na Sali.  
             O głos poprosił Jan Wiederek, który w swoim wystąpieniu przypomniał  że wychował 
się w raciborskim SMS jako jeden z pierwszych trenerów, którego oddelegowano do pracy z 
PZP.  
             Pracę i pobyt w Raciborzu wspomina jako bardzo dobrą lekcję młodego trenera, 
którego rzucono „na głęboką wodę”. Powiedział bardzo wiele miłych i sympatycznych słów 
pod adresem Raciborza. Duża część wspomnień ukierunkowana była na pracę w SMS, oraz 
historię tej placówki. Była to dobra praktyka przed pracą trenerską w AZS AWF W-wa i teraz 
w PZP. Podziękował organizatorom za miłą niespodziankę 
 Do podziękowań dołączył się również dr Janusz Zimak, który przeprosił za 
nieobecność w pierwszej części obrad gdyż pod opieką dyr. Powiatowej Poradni 
Psychologiczno Pedagogicznej Pani Danuty Chryniewicz do swojego wystąpienia będzie na 
spotkaniu z pracownikami i nauczycielami psychologami w Jej placówce. 

Następnie prowadzący poprosił do prezydium obrad Prezesa Polskiego Związku 
Pływackiego – Krzysztofa Usielskiego, przedstawicieli władz samorządowych Wiceprezydent 
Miasta Racibórz – Ludmiłę Nowacką, Starostę Raciborskiego – Adama Hajduka, 
Honorowego Członka PZP – Włodzimierza Olszewskiego, oraz dyr. SMS gospodarza 
spotkania- Arkadiusza Tylkę.  

Podziękował obecnym za przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji w której 
uczestniczą przedstawiciele szkół prawie z całej Polski. Organizatorzy za zgodą PZP musieli 
zwiększyć ilość uczestników z planowanej liczby na 60 osób do prawie 80. Mimo tego nie 



wszyscy chętni mogli być przyjęci z przyczyn organizacyjnych i zgłoszenia się po 
wyznaczonym terminie.  

Zapytał obecnych czy są propozycje co do zmiany porządku obrad. Ponieważ program 
konferencji był przedstawiony od 3-ch miesięcy na stronie PZP w internecie i uczestnicy 
otrzymali go w materiałach szkoleniowych wraz z okolicznościową koszulką, zaproponował 
przyjęcie go przez aklamację. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Poinformował 
obecnych o sprawach socjalnych / posiłki, hotel/, co uzupełnił współorganizator konferencji 
dyr. A. Tylka.  

W. Nazarko poinformował obecnych o niemożliwości przyjazdu na konferencję 
przedstawiciela MSiT. Odczytał pismo podpisane przez zastępcę dyrektora Departamentu 
Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego MSiT dr Jerzego Eliasza. /pismo w załączeniu/. 
Następnie poprosił o wystąpienie Prezesa PZP pana Krzysztofa Usielskiego.  
  
3/ Wystąpienie wprowadzające: 
 
                                 Wygłosił Prezes Polskiego Związku Pływackiego Krzysztof Usielski, który 
odniósł się również do obchodzonego w bieżącym roku jubileuszu 90-lecia Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. 

Poinformował obecnych o planach nowo wybranego Zarządu na nową kadencję. 
Zaznaczył że polskie pływanie bardzo mocno oparte jest na fundamencie szkolnictwa 
sportowego i zaczęło się właśnie w Raciborzu w 1977r, od powstania pierwszej w Polsce 
SMS.  

Aktualnie w Polsce funkcjonuje 8 SMS i powstaje 9 we Wrocławiu, dlatego na 
konferencji jest obecna dyr. tej szkoły kol. Elżbieta Gembicka.  

Skierował słowa uznania w kierunku przewodniczącego Komisji Szkół Sportowych i 
SMS stwierdzając że jest jedną z najlepiej działających w PZP.  

Odniósł się do niepowodzenia pływaków na IO w Pekinie. Było to zaskoczeniem dla 
wszystkich, gdyż kadra olimpijska miała stworzone bardzo dobre warunki w całym czteroleciu 
niczego jej nie brakowało. Bardzo dobre wyniki osiągane przez pływaków na prestiżowych 
imprezach przed IO rokowały dobrze. Było jednak inaczej i szkoleniowcy muszą 
przeanalizować swoje błędy żeby ich nie powtórzyć w przygotowaniach do IO w Londynie. 
Był to wypadek przy pracy. 

Nadmienił że w całym czteroleciu dobrze wypadali juniorzy przywożąc z MŚ i ME 
wiele medali. Wielu z nich jest wychowankami SMS. Na zakończenie poinformował o ocenie 
IO przez PKOL i życzył obecnym owocnych obrad.  / materiał w załączeniu /. 
 
4/ Wybór członków Komisji Szkół Sportowych na lata 2009 -2012. 
 
 Prowadzący konferencję zaproponował powołanie trzyosobowej komisji uchwał i 
wniosków. Propozycja została przyjęta jednogłośnie a zaproponowane osoby wyraziły zgodę: 
 
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: 
Jolanta Kocjan 
Janusz Świtecki 
Ewa Lewandowska 
 
 Przewodniczący, zgodnie z programem, poinformował obecnych o decyzji nowo 
wybranego Zarządu PZP - w sprawie zmian dotyczących struktury komisji -  na co wyraził 
zgodę gdyż propozycja była zbieżna z intencją członków komisji w poprzedniej kadencji.  



Dotyczyła ona powołania przy komisji zespołu ds. współpracy z rodzicami i trenerami, który 
zaproponowano do prowadzenia inicjatorowi, aktualnie członkowi Zarządu PZP Panu 
Janowi Kuczko.  
 
 Następnie w imieniu Zarządu zaproponował skład osobowy komisji na nową kadencję. 
 / propozycja w załączeniu /.  Uczestnicy konferencji zaproponowali kolejne osoby oprócz  
kol. Jana Kuczko, Ewę Lewandowską, Jolantę Kocjan, Marię Jakóbik i Włodzimierza Pajora. 
Przewodniczący zaproponował zamknięcie listy zgłoszeń co przyjęto jednogłośnie.  

Wszyscy obecni wyrazili zgodę oprócz kol. Marii Jakóbik, która w tym czasie z kadrą 
juniorów była na zawodach za granicą. Kwestię tą wyjaśnił zgłaszający koleżankę kol. Robert 
Brus z SMS Kraków, który złożył przewodniczącemu wyrażoną przez kol. Marię Jakóbik 
zgodę na piśmie. / w załączeniu /. 

Prowadzący zaproponował głosowanie na całą listę, co przyjęto bez uwag.  
W głosowaniu jawnym zaproponowany skład osobowy Komisji Szkół Sportowych na 

nową kadencję został przez obecnych przyjęty jednogłośnie.  
 Następnie Wojciech Nazarko poinformował uczestników o swojej propozycji,  którą 
przedstawi w dniu 21. 03. 2009r. na pierwszym posiedzeniu Komisji. Dotyczyć będzie ona  
przydziału funkcji w nowo wybranej Komisji . Zmiany nastąpią tylko w powstaniu zespołu ds. 
współpracy z rodzicami i trenerami, który poprowadzi Pan Jan Kuczko.  Zespół ds. szkół 
podstawowych i gimnazjum zaproponuje kol. Januszowi Świeckiemu a funkcję sekretarza kol. 
Ewie Lewandowskiej.  

Propozycja przez aklamację została przez obecnych przyjęta jednogłośnie  za co  
W. Nazarko podziękował odbierając to jako zaufanie do pracy komisji w ubiegłej kadencji.  
 
 
5/ Informacja z działalności Komisji w minionej kadencji.  
 
                                 Przedstawienie wniosków złożonych na Walnym Zjeździe PZP dokonał 
wiceprezes W. Nazarko. Odesłał obecnych do materiałów z Walnego Zjazdu Sprawozdawczo 
Wyborczego,/ w załączeniu / pytając czy są jakieś uwagi do złożonych wniosków. Ponieważ 
uwag nie było informacja została przyjęta jednogłośnie. 
6/ Wystąpienia zaproszonych Gości.  
  
 O głos poprosili zaproszeni goście: Wiceprezydent Miasta Ludmiła Nowacka 
przedstawiła sytuację sportu w Raciborzu. Przybliżyła obecnym działania władz 
samorządowych w zakresie przyznawania środków na rozwój sportu dzieci i młodzieży. 

 Wspomniała o modernizacji bazy sportowej:  hala sportowa przy „Rafko”, budowa 
nowej pływalni 25m 8 torowej z dużą widownią / dok. poprawiona o uwagi PZP w trakcie 
wykonania/ - termin zakończenia inwestycji 2011r.  

W trakcie budowy i przygotowania jest kilka boisk o nawierzchni sztucznej z programu 
„Orlik”. Odniosła się do działalności sekcji pływackiej i szkół sportowych w Raciborzu 
życząc rozwoju tej dyscyplinie,  z którą w latach młodości była związana jako uczennica 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr. 11 w Raciborzu i zawodniczka MKS „Victoria” w 
Raciborzu.  

Podziękowała PZP za dobrze układającą się współpracę i życzyła obecnym udanych 
obrad i przyjemnego pobytu w Raciborzu. 
 Starosta Raciborski Adam Hajduk odniósł się do sytuacji  w jakiej znajduje się SMS. 
Poinformował obecnych o planach związanych z rozwojem bazy sportowej, w tym 
modernizacji pływalni i przykrycia boiska sportowego lekką konstrukcją.  



Przygotowuje się do rozmowy z Marszałkiem Sejmiku Śląskiego przy współudziale 
Radnej Sejmiku kol. Ewy Lewandowskiej w sprawie przekazania SMS pod opiekę władz 
wojewódzkich.  
 Szkoła nie obejmuje szkoleniem tylko uczniów z raciborszczyzny, a w dużej mierze z 
województwa i całej Polski. Wspomniał o problemach finansowych na sport i dekapitalizacji 
bazy sportowej. Wyrazy uznania skierował w stronę obecnych,  że chcą przyjeżdżać do 
Raciborza życząc im przyjemnego pobytu na ziemi raciborskiej. Podziękował PZP za 
przyznawanie szkole imprez pływackich. 
 Włodzimierz Olszewski w swoim wystąpieniu nawiązał do historii szkoły i jej 
powstawania w 1977r. Był wtedy pracownikiem PZP i współuczestniczył w tym procesie.  
 Wystąpienie uzupełnił Wojciech Nazarko, który z nieżyjącym już Janem Jaworskim, 
wówczas  kierownikiem wyszkolenia przy PZP,  tworzył pierwszą w Polsce SMS -  właśnie w 
Raciborzu.  
 Przypomniał że było to wówczas jedyne możliwe i rewelacyjne na ówczesne czasy 
rozwiązanie, które zaowocowało wychowaniem wielu najlepszych polskich pływaków.  
Wszyscy medaliści olimpijscy i rekordziści świata, oraz większość medalistów i rekordzistów 
MŚ i ME to wychowankowie i absolwenci aktualnie 8-miu  SMS działających w Polsce na 
rzecz pływania.  

Dlatego PZP przykłada dużo uwagi do działalności szkół sportowych. Nie wszystko 
jednak udało się wtedy doprowadzić do końca. Największy problem był z przekonaniem do 
zgody na zatrudnienie wybranej przez PZP kadry trenerskiej, były to głównie przyczyny 
obiektywne.  
 Pod nieobecność (usprawiedliwioną) Prof. PWSZ w Raciborzu -  Pana Jerzego 
Pośpiecha wystąpił JM. Rektor tej uczelni Prof. Michał Szepelawy, który przeprosił w imieniu 
nieobecnego za zakłócenie obrad ( zmiana tematu).  

Nadmienił że przygotowywany projekt przez zespół prowadzony na zlecenie MEN 
przez kol. J. Pośpiecha został w ostatniej chwili odrzucony przez Minister Panią Katarzynę 
Hall a dotyczył kultury fizycznej w szkołach. Cztery lata pracy powołanego zespołu było 
„stratą czasu”.  

W swoim wystąpieniu przedstawił uczelnię raciborską, kierunki kształcenia, rozwój 
placówki w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, ilości studentów a 
także rozbudowę i modernizację bazy w tym także sportowej.  

Wspomniał o działalności AZS-u a także sekcji pływackiej, oraz przymierzaniu się do 
modernizacji uczelnianej pływalni. Podziękował za zaproszenie na konferencję namawiając 
do współpracy w zakresie kształcenia kadr trenerskich i podjęcia studiów przez pływaków 
kontynuujących dalszy trening w AZS-ie. Obiecał dalszą współpracę na rzecz rozwoju tej 
pięknej dyscypliny w Raciborzu i Polsce, poinformował że tak długo jak będzie miał na to 
wpływ to obiekty pływackie na MP Szkół będą udostępniane nieodpłatnie..  
W dalszej kolejności wystąpili dyrektorzy i trenerzy, których wnioski zanotowała powołana 
komisja. Wojciech Nazarko zaproponował wystąpić z apelem / umieszczonym w materiałach 
szkoleniowych uczestników / do decydentów o wsparcie naszej dyscypliny i umieścić go na 
stronie PZP w internecie. Propozycja została przyjęta bez uwag. 
   

Przerwa kawowa. 
7/ Wystąpienia tematyczne zaproszonych wykładowców: 
 
                       - „Podstawy Suplementacji w Pływaniu” – dr Dariusz Błachnio  
 



Wykładowca AWF W-wa dr Dariusz Błachnio w swoim ciekawym wykładzie podzielił się z 
uczestnikami konferencji doświadczeniem współpracy z kadrą narodową. Bardzo dużo czasu 
poświęcił na to co powinno podawać się zawodnikom podczas treningu i w czasie zawodów.  
 Należy szczególną uwagę zwracać na to od kogo się kupuje suplementy i co one 
zawierają żeby nie było takich problemów jak mają zapaśnicy z Raciborza. Inne 
wspomaganie stosuje się w czasie treningu a inne podczas zawodów. Należy przekonać 
zawodników do samodyscypliny w tym zakresie, oraz do używania napoi podczas treningu nie 
zawsze z witaminami, wystarczy woda na uzupełnienie płynów. 

Podczas dyskusji zaproponowano cykl takich wykładów w SMS-ach, szkołach 
sportowych, OZP i na zgrupowaniach kadry, na co wykładowca wyraził zgodę deklarując się 
 ( po wcześniejszych uzgodnieniach terminu) przyjechać do tych ośrodków. Prezes K. Usielski 
poinformował że do pomocy w tym zakresie włączy się PZP. 
 Prowadzący podziękował za bardzo ciekawy wykład i przedstawił następnego 
referenta, który na jego zaproszenie przyjechał z Warszawy.  

Pan dr Janusz Zimak wyraził zgodę społecznie przedstawić uczestnikom konferencji 
wykład na temat szkodliwości używek w sporcie i w życiu codziennym człowieka.  

W wystąpieniu swoim odniósł się do hasła konferencji: 
„Bli żej Sportu Dalej Od Uzależnień”. 

Zwrócił uwagę że sport zajmując młodzieży dużo czasu odsuwa uprawiających od 
korzystania z narkotyków, alkoholu i palenia papierosów.  

Dużą rolę odgrywa tu prawidłowa praca trenera i wychowawców, którzy winni 
oddziaływać w procesie treningowym na świadomość swoich podopiecznych że używanie 
narkotyków, picie różnego rodzaju alkoholu i palenie papierosów powoduje to że praca 
włożona w trening bardzo często zostaje zmarnowana o czym świadczą uzyskiwane wyniki : 
                        
 Przed wystąpieniem na konferencji był gościem dyr. Powiatowej Poradni 
Psychologiczno Pedagogicznej w Raciborzu obecnej również na konferencji Pani Danuty 
Chryniewicz .  

W poradni spotkał się ze specjalistami w tym zakresie pracującymi z młodzieżą 
raciborszczyzny. Na co dzień jest przewodniczącym Zarządu Głównego TR i PDU „Powrót z 
U” w Warszawie.  

Wcześniej na ręce organizatorów przesłał bardzo bogate materiały /literatura, płyty 
CD/ szkoleniowe dotyczące tych problemów. Podziękował organizatorom za zaproszenie na 
konferencję.  

Jest pozytywnie zaskoczony przygotowaniem obrad i tym że związek w taki sposób 
próbuje przeciwdziałać tym problemom. Chyba jest to jedyny związek, który w tak masowy 
sposób dociera do uczniów sportowców przestrzegając przed używaniem używek /alkoholu, 
narkotyków i papierosów/.  

Przekazywanie informacji pisemnej na dyplomach dla zawodników i chyba jedyne w 
Polsce i Europie dla ich rodziców jest bardzo ciekawym eksperymentem. Dodatkowo 
wręczanie młodzieży i uczestnikom Mistrzostw Polski Szkół broszur /z informacją dla 
rodziców/ informujących o szkodliwości używek jest bardzo ciekawym działaniem.  

W bardzo ciekawym wykładzie odniósł się do bogatej swojej  praktyki w kraju i za 
granicą USA, Włochy i w klasztorze Shaolin w Chinach. Oprócz szkodliwości narkotyków 
twardych zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo używania dostępnych w handlu tzw. dopalaczy, 
których używanie doprowadza bardzo często do uzależnienia. 

 Podał wiele przykładów ze swojej praktyki nawołując do korzystania z pomocy sieci 
poradni w całej Polsce, oraz korzystania z bogatej literatury.  



Popiera wniosek komisji że w każdej szkole sportowej oraz na zgrupowaniach winien 
być zatrudniony psycholog, pomagający trenerowi rozwiązywać problemy narastające w 

wyniku treningu, niepowodzeniach dnia codziennego itp. 
W poruszanych problemach, oprócz niebezpieczeństwa używania nie tylko przez 

sportowców narkotyków zwiększa się ilość młodzieży, która topi swoje niepowodzenie albo 
sukces w alkoholu, a także coraz więcej pali papierosy co w sporcie jest niedopuszczalne. 

 Bardzo dużo czasu poświęcił żeby przedstawić obecnym w jaki sposób poznaje się u 
człowieka iż jest podejrzenie, że używa narkotyki. Jeżeli zauważy się ten problem na początku 
to jest gwarancja że „delikwent” wyjdzie z tego.  

Okres późniejszy jest już bardzo trudny do wyleczenia i przekreśla sukcesy w sporcie. 
Odsyła obecnych do literatury, którą otrzymali w materiałach szkoleniowych, oraz jest gotów 
na spotkania w szkołach po wcześniejszych uzgodnieniach. Następnie odpowiedział na 
pytania z sali i jeszcze raz podziękował za zaproszenie. 
 Przewodniczący poprosił obecnych żeby swoje wnioski na piśmie złożyli do komisji, 
której będzie łatwiej je usystematyzować bez przekłamań, na co wyrażono zgodę. 
  
Uchwały, postanowienia i wnioski. 
 

 Przewodniczący Komisji kol. Janusz Świtecki poinformował że zarówno wnioski z 
pierwszej części konferencji jak i z obrad w zespołach, oraz z posiedzenia komisji szkół 
zostaną przedstawione w formie zaadresowanej do decydentów i posegregowane tematycznie 
o co prosił Prezes PZP K. Usielski. Jeszcze raz zwraca się do obecnych o przemyślenie 
problemów, które należało by uwzględnić podczas spotkań z decydentami.  
 Wiceprezes PZP poprosił o odniesienie się do projektu załączonego apelu w 
materiałach szkoleniowych i przesłanie do m-ca czasu swoich ewentualnych uwag pocztą 
elektroniczną. Poinformował że w pracy komisji zostaną uwzględnione wnioski zawarte w 
przesłanych ankietach informujących o aktualnych danych szkół. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: 
Przewodniczący - Janusz Świtecki 
Z-ca                     - Jolanta Kocjan 
Sekretarz            - Ewa Lewandowska 
 

Ponieważ czas konferencji był ograniczony obecni upoważnili Przewodniczącego 
Komisji Uchwał i Wniosków do uzupełnienia ich na pierwszym posiedzeniu Komisji Szkól 
Sportowych i przedstawieniu Zarządowi PZP. Przewodniczący ogłosił przerwę obiadową 
informując że posiłek przygotowany jest w stołówce szkolnej.    
Uczestnicy narady  zostali zaproszeni na zawody w/g  /uznania / na pływalnie Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej / ul. Słowackiego 55/, i na pływalnię Zespołu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego  im. Janusza Kusocińskiego ul. Śląska, podczas, których odbyła się 

Inauguracja Miejskich i Regionalnych Dni Olimpijczyka, oraz spotkanie z byłym 
Premierem Europosłem Jerzym Buzkiem w obecności Posłów i Senatora RP. 

   
 

Przerwa obiadowa. 
Podczas przerwy w auli został wyświetlony film z 85-letniej działalności Polskiego 

Związku Pływackiego, który został przygotowany za sprawą redaktora TVP Przemysława 
Babiarza. 

 
 

godz. 1400- 1430           - obiad. /stołówka SMS ul. Kozielska / 
 



 

II część. – 20. 03. 2009r.( sale  SMS w Raciborzu - 3 piętro) 
                                                 
 
godz. 1500 – rozpoczęcie II  części konferencji. 
Konferencja w podgrupach. 
 
I  / Szkoły Mistrzostwa Sportowego – prowadzący Jan Wiederek 
 

Rozpoczął konferencję. Poprosił dyr. Arkadiusza Tylkę o przedstawienie obsługi 
nowego urządzenia multimedialnego jakim jest ekran pozyskany przez szkołę. Takie ekrany 
wykorzystywane są w telewizji przez dziennikarzy w programach informacyjnych. W 
połączeniu z bazą danych zawartych w komputerach mogą spełniać ogromną rolę w procesie 
treningowym.  
Są już stosowane za granicą i u nas w kraju szczególnie w grach zespołowych.  

Dyrektor Tylka poinformował obecnych że szkoła pozyskała dwa takie ekrany. Służą 
one do przekazywania informacji zawartych w różnego rodzaju zbiorach prywatnych 
nauczycieli, szkolnych, ściąganych z Internetu a także służą  jako tablica, na której można 
wykonywać różne kombinacje, korzystając z kolorów co zademonstrował.  

Po tej krótkiej informacji głos zabrał Prezes PZP Krzysztof Usielski, który w swoim 
wystąpieniu odniósł się do: 

 
Wystąpienie wprowadzające: Prezes PZP Krzysztof Usielski. 
 

Prezes Krzysztof Usielski zauważył, że np. posiadanie tablic multimedialnych w 
szkołach, to nie jest nic nadzwyczajnego, bowiem Pani dyr. Gembicka w nowo powstałej 
wrocławskiej SMS posiada ich kilka i nabyła je dużo wcześniej. 

Ponad to Prezes omówił ogólnie aktualną sytuację polskiego pływania, które znajduje 
się obecnie w fazie pewnego kryzysu w odniesieniu do kadry narodowej oraz w kontekście 
funkcjonujących z różnym skutkiem Szkół Mistrzostwa Sportowego. 

Jan Wiederek dokonał natomiast analizy statystycznej działalności SMS, ilości 
trenujących w nich zawodników oraz uzyskiwanych przez nich wyników sportowych. 

Omówił również na podstawie danych statystycznych ilość startów poszczególnych 
zawodników z Kadry Narodowej w imprezach centralnych PZP – GP Polski. Okazuje się, że 
ilosć startów w tych imprezach jest niezadowalająca i koniecznie w przyszłości należy to 
zmienić, bowiem SMS-y otrzymują na to finanse z Ministerstwa Sportu i Turystyki za 
pośrednictwem PZP. 
 
II/  Szkoły Podstawowe i Gimnazja – prowadzący: 

Wojciech Nazarko i Janusz Świtecki 
 

 Prowadzący Wojciech Nazarko przedstawił pierwszego prelegenta trenera kol. 
Łukasza Drynkowskiego, któremu podziękował za wyrażenie zgody na podzielenie się 
uwagami ze swojej pracy klubowej i w szkole. Poprosił o dalsze prowadzenie obrad swojego 
zastępcę kol. Janusza Świeckiego, który poprosił o wystąpienie wprowadzające przez 
zapowiedzianego trenera. 
 



Wystąpienie wprowadzające: 
  - Trener  Łukasz Drynkowski 
 
 Prelegent oparł się na swoim warsztacie pracy. / materiał w załączeniu/ 
 
Wystąpienie uzupełnił jego przełożony w szkole dyr. Jan Orłowski. 
 Po dyskusji i odpowiedzi na zadane pytania wystąpił zastępca dyrektora szkoły 
sportowej we Wrocławiu kol. Janusz  Świtecki, który przygotował bardzo bogate materiały 
informacyjne na piśmie, dotyczące „ Trybu powoływania oraz zasady funkcjonowania i 
finansowania klas i szkół sportowych oraz szkół Mistrzostwa sportowego”, oraz „ 
Funkcjonowanie klas i szkół sportowych oraz szkół Mistrzostwa Sportowego w świetle 
przepisów oświatowych”. / materiał w załączeniu/. 

 Bardzo bogaty materiał, kompendium wiedzy na te tematy otrzymali wszyscy 
uczestnicy konferencji. Wystąpienie zostało przyjęte z dużym uznaniem. Dyrektorzy 
zaproponowali żeby ukazały się na stronie internetowej PZP. / materiały dotyczące 
kompendium wiedzy o powoływaniu i działalności szkół sportowych i SMS.  

Propozycja została przyjęta do rozpatrzenia przez komisję i Zarząd a prelegent 
wyraził na to zgodę.  
Po zakończonej dyskusji prowadzący zamknął obrady w tym zespole.                                     

 
                    Sekretarz                                                                                                      Przewodniczący 

                                                                                                                                           
           Ewa Lewandowska                                                                                            Wojciech Nazarko 
  

 
Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili że konferencja pod względem organizacyjnym 
była bardzo dobrze zorganizowana. Duże uznanie należy się za wprowadzenie najnowszych 
technicznych środków audio video. Nowoczesne ekrany multimedialne były po raz pierwszy 
zastosowane w naszych konferencjach. 
 
 

21. 03. 2009r. / Klub Olimpijczyka „Sokół”  w Raciborzu 
                                                  ul. Klasztorna 9  / 

 
Protokół 

z posiedzenia Komisji Szkół Sportowych 
 
Porządek posiedzenia Komisji Szkół Sportowych. 
 
1/  Powitanie / słowo wstępne /  



 
2/  Przyjęcie porządku narady. 
 
3/  Ukonstytuowanie się komisji - przydział funkcji. 
 
4/  Informacja z działalności Komisji w minionej kadencji.  
                                 Analiza  wniosków złożonych na Walnym Zjeździe PZP. 
 
5/ Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji na lata 2009 – 2012  i rok 2009. 
 
6/  Sprawy bieżące.  
 
7/  Dyskusja, postanowienia i wnioski. 
 
8/ Uchwały, postanowienia i wnioski. 
 
~ godz. 1330- 1430   - zamknięcie obrad i obiad. 
 
 
Ad.1  Powitanie / słowo wstępne /  
 
Słowo wstępne wygłosił wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, przewodniczący 
Komisji Szkół Sportowych – Wojciech Nazarko. 
 
Ad.2  Przyjęcie porządku narady. 
 
Przyjęcie porządku narady – jednogłośnie. 
 
● Głos zabrał Prezes PZP – Krzysztof Usielski 
– podziękował za pracę Komisji w poprzedniej kadencji, z uwzględnieniem jej członków 
– zaproponował członkom Komisji w nowym składzie osobowym, by znaleźć sobie „pole” 
   aktywności i tę na wybranym „polu” przejawiać 
– zwrócił uwagę na wzmocnienie porozumienia na linii trener – rodzice 
– podkreślił, by ze zgłaszanych wniosków wybrać kilka głównych i doprowadzić ich 
   problematykę do końca 
Ad.3  Ukonstytuowanie się komisji – przydział funkcji. 
 
           Przewodniczący komisji W. Nazarko poinformował członków o pracy komisji. 
Podziękował obecnym za wyrażenie zgody na współpracę do Igrzysk Olimpijskich w 
Londynie, ponieważ tak się będzie kończyć bieżąca kadencja nowego Zarządu PZP.  

Pogratulował wszystkim członkom poparcia jednogłośnego wszystkich kandydatów do 
Komisji Szkół przez uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i przedstawicieli 
szkół sportowych i SMS.  

Następnie zaproponował funkcje i zakres obowiązków, które członkowie przyjęli 
jednogłośnie bez uwag. / jak niżej/ 

 
●  Wojciech Nazarko             - przewodniczący Komisji 
 
●  Jan Wiederek                    - wiceprzewodniczący d/s Szkół Mistrzostwa Sportowego 



 
●  Janusz Świtecki                - wiceprzewodniczący d/s Szkół Podstawowych i Gimnazjum 
 
●  Jan Kuczko                       - wiceprzewodniczący d/s współpracy z trenerami i rodzicami 
 
●  Ewa Lewandowska          - sekretarz   doradca d/s współpracy z samorządami i  
                                                 pozyskiwania środków zewnętrznych 
                                                  
●  Włodzimierz Olszewski     - członek honorowy Komisji /doradca/ 
 
● Wiesław Cichecki              - członek, d/s kontaktów z samorządami. 
 
●  Maria Jakóbik                   - członek d/s współpracy z kadrą  juniorów      
                                      
●  Jolanta Kocjan                 - członek d/s współpracy ze szkołami podstawowymi 
 
●  Kazimierz Woźnicki           - członek łącznik d/s kontaktów z ośrodkami akademickimi 
 
●  Włodzimierz Pajor             - członek d/s interpretacji aktów prawnych. 
                                                  
●  Sławomir Anioł                  - członek  d/s współpracy  z  gimnazjum,  
 
 
Ad.4  Informacja z działalności Komisji w minionej kadencji.  
 
Analiza  wniosków złożonych na Walnym Zjeździe PZP. 
 
● informację przekazał Wojciech Nazarko, który przekazał również bieżące informacje 
  dotyczące organizacji tegorocznych mistrzostw: 
  - za całość organizacji Mistrzostw Polski Szkół Sportowych i Konferencji Szkół Sportowych 
    odpowiedzialny jest całkowicie Klub Olimpijczyka „Sokół” 
  - tegoroczne mistrzostwa współorganizuje Arkadiusz Tylka - dyrektor ZSOMS w Raciborzu 
  -  za przeprowadzenie konferencji – odprawy mistrzostw dla trenerów i kierowników ekip 
    odpowiedzialny jest Sławomir Szwed – naczelnik zawodów 
  - za przygotowanie obiektów do przeprowadzenia mistrzostw odpowiedzialni są: 
*   Arkadiusz Tylka        - w ZSOMS 
*   Andrzej Ciesielski     -  w SP 15 
*  Maria Gołąb              - pełnomocnik Rektora PWSZ w Raciborzu 
- dyplomy dla trzech pierwszych zawodnikach – posiadają na odwrocie  trzy różne   
  informacje, / w załączeniu/ zwycięzcy otrzymują dodatkowo dyplom uznania dla rodziców,   
- koszulki – nie wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymali, ze względu na fakt, że nie wszyscy 
   potwierdzili, w odpowiednim czasie swój udział podając rozmiar. 
 
 
Ad.5 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji na lata 2009 – 2012  i rok 2009. 
 
– praca Komisji odbywać się będzie w trzech zespołach 
– podjęte zostaną działania w celu opracowania programu  autorskiego dla  szkół sportowych 
– Komisja spotka się jeszcze raz w br. 
 



 
 
Ad.6  Sprawy bieżące.  
 
Informacja p. Wojciecha Nazarko o możliwości wykorzystania materiałów dotyczących 
narkomanii. 
W sprawach bieżących omówiono również wnioski zgłaszane podczas Konferencji Szkół 
Sportowych z udziałem dyrektorów i trenerów, z dnia 20.03.2009 r. - do realizacji wybrano 
poniżej zamieszczone. 
 
Ad.7  Dyskusja. 
 
Jan Kuczko – nt. propozycji współpracy rodziców i trenerów; 
główne cele – by rodzice nie kontrolowali trenerów (lecz z nimi współpracowali), 
a kontrolowali więcej swoje dzieci. 
Podjęta zostanie próba opracowania materiału na w/w temat we współpracy z trenerami: 
Łukaszem Drynkowskim (Warszawa), Michałem Dereweckim (Koszalin) oraz Grzegorzem 
Mazurkiem  (Kraśnik) występującym również w roli rodzica. 
W dyskusji podjęto temat docenienia i nagradzania pracy nauczycieli nauki pływania, 
trenerów z tzw. „ pracy u podstaw”, którzy przekazują zawodników do dalszego szkolenia, a 
także trenerów klubowych szkolących zawodników, a następnie przekazujących ich bądź to do 
szkół sportowych, bądź do innych szkoleniowców – w konsekwencji dyskusji wypracowany 
zostanie wniosek do Zarządu PZP.   
Wypracowany zostanie  wniosek do Zarządu PZP. (Ewa Lewandowska) 
Poruszono też problem przekazywania zawodników do SMS-ów. 
Zwrócono uwagę na procedury pozyskiwania środków finansowych np. dla UKS-ów (od 
sponsorów i z innych źródeł) – padła propozycja, by kwestię tę omówić z rodzicami np. 
podczas 
MP 12 latków w Ostrowcu Świętokrzyskim (odpowiedzialny za kontakty z rodzicami – Jan 
Kuczko) 
Wiesław Cichecki poruszył problem punktacji za starty zawodników podczas MP - 
proponował, by zmienić ją tak, żeby przyznawać po 1 punkcie zawodnikom do 16 miejsca, w 
celu możliwości 
dofinansowania zawodników nieco słabszych. Zobowiązał się opracować ten wniosek. 
 
Ad.8  Uchwały, postanowienia i wnioski. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: 
Jolanta Kocjan 
Janusz Świtecki 
Ewa Lewandowska 
proponuje rozważyć przez Zarząd PZP do realizacji następujące postanowienia i 
wnioski: 
 
- Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek narady. 
 
- Jednogłośnie bez uwag przyjęto funkcje w Komisji zaproponowane przez 
przewodniczącego  
  Wojciecha Nazarko – ukonstytuowanie Zarządu. (skład w załączeniu)  



 
- Bez uwag przyjęto uzgodniony zakres obowiązków członków komisji.  
 
- Bez uwag przyjęto informację przewodniczącego o wnioskach złożonych na Walnym 
Zjeździe   
  Sprawozdawczo Wyborczym.  (wnioski w materiałach zjazdowych - w załączeniu) 
 
- Jednogłośnie przyjęto plan pracy Komisji na lata 2008 – 2012. ( w załączeniu ) 
 
- Jednogłośnie przyjęto plan pracy Komisji na 2009r. ( w załączeniu ) 
 
- W pracy Komisji uwzględniono wnioski zgłoszone na konferencji dyrektorów szkół. 
 
-  Koniecznie poprawić komunikację z rodzicami zawodników, w celu zabezpieczenia im 
    dalszego planowego szkolenia. (Prezes Krzysztof Usielski) 
 
-  Utrzymać ciągłość systemu szkolenia w pływaniu w oparciu o działalność szkół 
sportowych 
   i mistrzostwa sportowego (Jan Wiederek) 
 
-  Powołać zespół d/s trenerów i rodziców przy PZP w ramach działającej Komisji Szkół 
   Sportowych (Jan Kuczko) 
 
-  Wprowadzić w SMS-ach racjonalny system żywienia głównie dla zawodników 
   mieszkających w internacie – wskazana współpraca z intendentem. ( PZP ) 
 
-  Opracować we współpracy ze specjalistami, dla celów racjonalnego żywienia, w 
stołówkach 
   internackich SMS, przykładowego zestawu jadłospisów, dostosowanych do 
obowiązujących 
   stawek żywieniowych. ( PZP ) 
 
-  Przekazywać podstawową wiedzę, dotyczącą suplementacji podczas treningu, na linii: 
   trener (ew. odnowa biologiczna) – zawodnik (dotyczy gł. problemu odwonienia 
   i związanego z tym spadku wydolności organizmu – wg. wykładu dr Dariusza Błachnio) 
   ( kluby i szkoły o raz OZP ) 
 
-  Organizować dla zawodników cykl szkoleń dotyczących wspomagania, suplementacji i  
   racjonalnego żywienia podczas uprawiania pływania ( w miarę możliwości, w tym  
   finansowych). ( PZP, OZP, SMS, kluby i szkoły ) 
    
-  Dążyć do usystematyzowania przepisów dotyczących szkół sportowych w całym kraju 
   poprzez prowadzenie rozmów z Ministerstwem Edukacji i organami prowadzącymi 
   placówki. ( PZP ) 
 
-  Zwrócić uwagę na konieczność zatrudnienia psychologa w SMS-ach. ( SMS-y ) 
 
- Dążyć do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji i   
  Ministerstwa Zdrowia w sprawie organizacji opieki medycznej dla dzieci i młodzieży  
   uprawiającej sport, oraz współpracy w zakresie szkolenia.  ( PZP ) 



 
-  W rozporządzeniu dotyczącym szkół sportowych dopisać, że organ prowadzący może 
   finansować badania lekarskie ze środków własnych. ( PZP, MEN, MSiT ) 
 
- Włączyć się do przygotowań 90-lecia Polskiego Związku pływackiego 
 
- Na stronie PZP umieścić „A PEL UCZESTNIKÓW KONFERENCJI” 
 
- Kontynuować współpracę z Raciborskim Klubem Olimpijczyka „Sokół” w zakresie  
  propagowania sportu pływackiego, ruchu olimpijskiego, oraz organizacji szkolnych 
zawodów  
  pływackich, konferencji i seminariów. 
 

 
                    Sekretarz                                                                                                      Przewodniczący 

                                                                                                                                           
           Ewa Lewandowska                                                                                            Wojciech Nazarko 
 
 
 


