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Szanowny Pan  

         Piotr Kućka 

 Szanowny Kolego w związku zakończeniem Pana pracy jako dyrektora Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Oświęcimiu pozwalam sobie w imieniu Komisji Szkół Sportowych PZP i swoim 
serdecznie Panu podziękować za wieloletnią współpracę na rzecz polskiego pływania.  

W sukcesach kierowanej przez Pana szkoły pozostanie na zawsze wychowanie kilku 
olimpijczyków. W ostatnim okresie czasu byli to Zuzanna Mazurek, Maciej Hreniak i Paweł 
Korzeniowski jeden z najlepszych polskich i światowych pływaków. Jest to nie tylko opinia moja i 
prowadzonej przezemnie komisji ale także trenerów – nauczycieli i rodziców uczniów  przez Pana 
kierowanej szkoły. Kiedy dotarła do mnie nie ukrywam ta przykra informacja przyjąłem ją z żalem i 
ździwieniem, ale świadom jestem że na niektóre decyzje i wydarzenia nie mamy żadnego wpływu. 

 Ponieważ w Polskim Związku Pływackim jestem odpowiedzialny za kontakty ze szkołami 
sportowymi uważam za stosowne poinformować Pana o naszej ocenie szkoły w ostatnich latach. /w 
załączeniu/ 

Zespół Szkół Sportowych w Oświęcimiu w ostatnich 10 latach kierowany przez Pana 
dyrektora był wielokrotnie oceniany nie tylko przez Polski Związek Pływacki ale także przez władze 
sportu centralne i regionalne. 

O bardzo dobrej pracy tej szkoły świadczą wysokie oceny na podstawie uzyskiwanych 
wyników sportowych przez uczniów pływaków i ich nauczycieli – trenerów, które pozwalam sobie 
załączyć do naszego wystąpienia. 

Proszę nie odbierać tego pisma jako wyrazy współczucia ale jako dowód sympatii i 
podziękowanie za wieloletnią współpracę, która miała ogromny wpływ na rozwój i prawidłowe 
funkcjonowanie tej dyscypliny w Waszym mieście i kraju. 

W związku z powyższym w imieniu Komisji Szkół Sportowych Polskiego Związku 
Pływackiego oraz swoim dziękuję Panu za wieloletnią współpracę, wiele przeprowadzonych 
ciekawych rozmów prowadzących do podejmowania przez nas słusznych decyzji, organizacji 
zawodów krajowych i zagranicznych, oraz osobistych kontaktów jako nauczycieli i samorządowców.  
W życiu osobistym życzę zdrowia i wszelakiej pomyślności w pracy zawodowej i Rodzinie. 

Z poważaniem i sportowym pozdrowieniem w imieniu Komisji Szkół Sportowych ! 

                                                                                                Wiceprezes 
    Polskiego Związku Pływackiego  

 
Wojciech Nazarko 



           
OOssiiąąggnniięęcciiaa  

SSppoorrttoowwee  ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł   MMiissttrrzzoossttwwaa  SSppoorrttoowweeggoo  ww  OOśśwwiięęcciimmiiuu  
ww  llaattaacchh  11999999--22000099  

  
UUcczzeessttnniiccyy  II ggrr zzyysskk  OOll iimmppii jj sskkiicchh  ww  ppłłyywwaanniiuu::   
  
PPaawweełł   KKoorrzzeenniioowwsskkii ,,  MMaacciieejj   HHrreenniiaakk,,  ZZuuzzaannnnaa  MMaazzuurreekk..  
  
UUcczzeessttnniiccyy  MM iissttrr zzoossttww  ŚŚwwiiaattaa  JJuunniioorr óóww::  
  
MMaacciieejj   HHrreenniiaakk  ((  22000066rr..--  mmiissttrrzz  ii   rreekkoorrddzziissttaa  śśwwiiaattaa  ww  RRiioo))  
ZZuuzzaannnnaa  MMaazzuurreekk  ((  22000088rr..  ––  mmiissttrrzzyynnii   ii   rreekkoorrddzziissttkkaa  śśwwiiaattaa  jjuunniioorróóww  ww  MMoonntteerrrreeyy”” ))  
II wwoonnaa  PPrreennddeecckkaa  ((  22000088rr..  ––  ff iinnaall iissttkkaa  mmiissttrrzzoossttww  śśwwiiaattaa  jjuunniioorróóww  ww  MMoonntteerrrreeyy”” ))  
  
UUcczzeessttnniiccyy  MM iissttrr zzoossttww  EEuurr ooppyy  JJuunniioorr óóww::  
  
II wwoonnaa  PPrreennddeecckkaa  ((  II II   mmiieejjssccee  MMEEJJ  ww  BBuuddaappeesszzcciiee  ––  22000055rr..))  
SSłłaawwoommiirr   WWoollnniiaakk  ((  II II II   mmiieejjssccee  MMEEJJ  ww  BBuuddaappeesszzcciiee  ––  22000055rr..))  
SSłłaawwoommiirr   WWoollnniiaakk  ((  II   ii   II II   mmiieejjssccee  MMEEJJ  ww  PPaallmmaa  ddee  MMaajjoorrccaa    ––  22000066rr..))  
MMaacciieejj   HHrreenniiaakk  ((  II II II   mmiieejjssccee  MMEEJJ  ww  PPaallmmaa  ddee  MMaajjoorrccaa    ––  22000066rr..))  
MMaacciieejj   HHrreenniiaakk  ((  22  xx  II   mmiieejjssccee  MMEEJJ  ww  AAnnttwweerrppii ii     ––  22000077rr..))  
ZZuuzzaannnnaa  MMaazzuurreekk    ((II II II   mmiieejjssccee  MMEEJJ  ww  AAnnttwweerrppii ii     ––  22000077rr..))  
  
  PPoonnaaddttoo  mmeeddaallee  ww  sszzttaaffeecciiee  ((  BBuuddaappeesszztt  22000055rr..))  zzddoobbyyll ii   KKaajjeettaann  ZZaałłuusskkii   ii   AAnnddrrzzeejj   DDuubbiieell   
  
FFiinnaall iiśśccii   MM iissttrr zzoossttww  EEuurr ooppyy  JJuunniioorr óóww::  
  
BBeellggrraadd  ((22000088rr..))  ––  MMaatteeuusszz  PPiiąąttkkoowwsskkii ,,  KKaarrooll iinnaa  LLeewwiińńsskkaa  
PPrraaggaa  ((22000099rr..))  ––  MMaacciieejj   CCeerrttaa,,  KKaarrooll   ZZaacczzyyńńsskkii ,,  PPaauull iinnaa  SSiikkoorraa..  
  
WWyynniikkii   zzeessppoołłoowwee  ww  LL iiddzzee  SSzzkkóółł   MM iissttrr zzoossttwwaa  SSppoorr ttoowweeggoo::  
  
11999999rr..  ––  66  mm--ccee  nnaa  77  sszzkkóółł   
22000000rr..  ––  55  mm--ccee  nnaa  77  sszzkkóółł   

22000044--22000099rr ..  ––  11  mm--ccee  nnaa  88  sszzkkóółł //  
W latach 2002-2008 uczniowie szkoły zdobyli dużą ilość medali na Mistrzostwach 
Polski w różnych kategoriach wiekowych, które nie sposób wyliczyć /protokoły z 

zawodów/. 
 Dobra współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „Unia” Oświęcim daje wymierne 
efekty: 
 - I miejsce w Polsce wśród Uczniowskich Klubów Sportowych 
 - Nagroda Ministra Sportu. 
 
Kadra Szkoleniowa: 
 
 W latach tych dało się zauważyć ustabilizowanie kadry szkoleniowej, która podnosiła stale 
swoje kwalifikacje pedagogiczne i trenerskie: 
 - Barbara Lipniarska-Skupis ( trener klasy Mistrzowskiej) 
 - Marek Dorywalski ( trener klasy I – trener kadry Polski juniorów PZP ) 
 - Piotr Wożnicki (trener klasy I – trener kadry olimpijskiej na Ateny i Pekin ) 



Baza szkoleniowa: 
 
 - wybudowano halę sportową z siłownią 
 - zmodernizowano i podwyższono standard w internacie poprawiając warunki socjalne 
uczniów sportowców. 
 Szkoła zakupiła dużą ilość sprzętu sportowego specjalistycznego niezbędnego w 
nowoczesnym treningu w wodzie i na lądzie, oraz dla fizjoterapeutów niezbędnego w odnowie 
biologicznej.  
 Są to tylko niektóre fakty dotyczące bardzo dobrze zorganizowanej pracy szkoły pod 
względem sportowym pod Pana kierownictwem jako dyrektora placówki.  
 Mając rozeznanie dokładne w Szkołach Mistrzostwa Sportowego w Polsce zauważamy że 
bardzo często przy zmianach dyrektorów szkół z różnych względów /rezygnacji, ogłoszonych 
konkursów itp./ wyniki sportowe placówek się wyraźnie pogarszały czego jednak nie chcieli byśmy 
zauważyć na Waszym terenie. 
  W trosce o dalszy rozwój Waszej szkoły pozwalamy sobie przedstawić niektóre fakty dobrze 
zorganizowanej pracy dydaktyczno – wychowawczo – sportowej placówki wyróżniającej się pod tym 
względem w kraju.  
 Zwracamy się również z prośbą o wzięcie pod uwagę przedstawionych faktów w ostatecznym 
podejmowaniu przez Pana kolejnych życiowych decyzji z myślą o dalszej współpracy korzystając z 
Pana doświadczenia i ogromnej wiedzy jako nauczyciela, dyrektora i samorządowca. 
 

           Z poważaniem 
 

Przewodniczący 
     Komisji Szkół Sportowych  

 
         Wojciech Nazarko 


