
Protokół z Komisji d/s Szkół Sportowych  
 
Andrychów 04.09.2009 r. 
 

1. Miejsce – Urząd Miasta Andrychów – gabinet burmistrza. 
2. Data – 04.09.2009 r.(godz. 16.00) 
3. Gospodarze – burmistrz Andrychowa – Jan Pietras 

                     - Krzysztof Kubień - Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                 - Jadwiga Malinka – nauczycielka w-f /trener pływania / 
                                 - BoŜena Glinkowska – były dyrektor szkoły Warszawskiej 
 
       4. Skład Komisji: 
 
●  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 szkół podstawowych i gimnazjów, oraz interpretacji  
                                                  aktów prawnych. 
●  Sławomir Anioł                  - członek    
 
 
Obecni członkowie Komisji: 

 
- Wojciech Nazarko  
- Janusz Świtecki 
- Jan Kuczko 
- Ewa Lewandowska  
- Wiesław Cichecki 
- Maria Jakóbik 
- Kazimierz Woźnicki 
- Włodzimierz Pajor 
- Sławomir Anioł 

 
Goście: 

− Krzysztof Usielski – Prezes PZP 
− Jan Pietras – Burmistrz Andrychowa 
 

Dyrektorzy SMS/ przedstawiciele szkół sportowych 
 

- ElŜbieta Gembicka – Wrocław (dyr) 
- Arkadiusz Tylka – Racibórz (dyr) 
- Piotr KruŜołek – Racibórz (wicedyrektor) 
- Maciej Rojowski – Śl. OZP 



- Maciej Parobczy - Szczecin (dyr) 
- Bogdan Jardzioch   - Szczecin 
- Robert Brus – M. OZP 
- Radni Miasta Andrychów 
- Zarząd Miasta Andrychów 
 
5. Powitanie przez gospodarzy spotkania 
 
− Jan Pietras - burmistrz przywitał wszystkich ciepło, Ŝycząc gościom miłego pobytu 

i zdrowia oraz miłego pobytu w Andrychowie 
-    Wojciech Nazarko; 
Powitał wszystkich jako przewodniczący Komisji, podziękował gospodarzom za 
zaproszenie całej Komisji i staropolską gościnność. 
Pływalnią w Andrychowie zainteresował się poprzez kontakt z panią Jadwigą Malinką, byłą 
zawodniczką, aktualnie mieszkającą od wielu lat w Andrychowie. 
 Jutro będzie otwarty nowy obiekt sportowy (odkryty), pływalnia  na miarę 
XXI wieku, która zapewne moŜe zostać wykorzystana do szkolenia grupy juniorów i na 
zgrupowania szkół sportowych i nie tylko. 
 Podkreślił równieŜ sentyment do Jana Jaworskiego, pochodzącego z 
Andrychowa, który jako szef wyszkolenia PZP był współzałoŜycielem pierwszej w Polsce 
SMS w Raciborzu. 
Przedstawił następnie prezesa PZP – Krzysztofa Usielskiego oraz członków Komisji i gości 
z róŜnych miast Polski: Radlina, Krakowa, Szczecina, Raciborza, Wrocławia, Koszalina, 
Poznania, Tarnobrzega, Oświęcimia i Warszawy. 
 
Oddał głos prezesowi Krzysztofowi Usielskiemu: 
 
 Prezes PZP podziękował i pogratulował odwagi burmistrzowi Pietrasowi w 
realizacji pięknego i szczytnego celu, obiektu,  który będzie wymagał środków na 
utrzymanie. Powiedział, Ŝe to wspaniale, Ŝe powstają w Polsce miejsca, gdzie będzie moŜna 
szkolić uzdolnioną młodzieŜ. 
Pan burmistrz Jan Pietras, podkreślił, Ŝe po raz pierwszy gości ludzi na tak wysokim 
poziomie jak prezesi PZP. 
Przedstawił następnie pana Krzysztofa  Stuglika – prezesa Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, spółki, której miasto przekazało prowadzenie pływalni. Dzięki temu moŜliwe 
było odzyskanie ok. 5 mln zł z podatku VAT, dzięki temu równieŜ moŜna będzie czerpać 
profity  z kompleksu, czego gmina nie mogłaby robić. 
Prezes Stuglik przedstawił prezentację multimedialną oraz przekazał parę ciekawostek 
dotyczących powstawania pływalni, której całkowity koszt wyniósł 25 mln. zł. (brutto) 
minus podatek VAT, tj. ok 20 mln.  
 Po otwarciu obiektu, w ciągu 7 dni pływalnię odwiedziło ok. 10 tys. osób. W  
samą tylko niedzielę, kiedy wstęp w ramach promocji był darmowy -  ok. 4 tys.  
Maksymalna pojemność kompleksu wodnego to 2,7 tys. osób. 
 
 Po prezentacji informacje na na temat powstawania pływalni uzupełnił 
burmistrz Andrychowa. 
 Opowiedział, Ŝe stary basen powstał w 1935 roku. W 2006 roku Sanepid 
zabronił korzystania z niego. Zasypać było Ŝal, dlatego podjęto decyzję o budowie nowego 
obiektu. 
Fundusze pochodziły z kredytu zaciągniętego na 20 lat. Liczą teŜ na 5 mln. zł ze środków 
unijnych. 
Burmistrz podkreślił, Ŝe to jest obiekt uŜyteczności publicznej, zatem pieniądze wydane na 



jego utrzymanie nigdy się nie zwracają. Budowa obiektu zamortyzuje się po 40 latach. 
Wiele elementów wykonanych jest ze stali nierdzewnej łącznie z niecką, basen jest 
dostosowany do przeprowadzania zawodów z tablicami elektronicznego pomiaru czasu.  
Podkreślił teŜ z Ŝalem, Ŝe na jego zaproszenie przedstawicieli Ministerstwa Sportu otrzymał 
informacje, ze niestety nikt nie przyjedzie. Podziękował W. Nazarko za przyjazd przed 
otwarciem obiektu i duŜe zaangaŜowanie w przygotowaniu imprezy, oraz spowodowanie 
przyjazdu do Andrychowa inź. Czesława Sokołowskiego w celu dokonania pomiarów i 
homologacji obiektu. Burmistrz wręczył obecnym okolicznościowe upominki i film o 
sporcie w Andrychowie, oraz z budowy kąpieliska. 

 
           Po prezentacji zaproszeni gospodarze opuścili gabinet, by Komisja mogła nadal  
           obradować. 
 
 

1. Obrady rozpoczął Przewodniczący Komisji – Wojciech Nazarko, 
który przeprosił za niedogodności związane ze zmianą miejsca zakwaterowania. 
Następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację. 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Prezesa PZP – Krzysztofa Usielskiego. 
 

2. Prezes Usielski mówił o tym co było i co się aktualnie dzieje w polskim pływaniu. 
 
22.09 br. odbędzie się posiedzenie Zarządu, na którym dokonana zostanie ocena wszystkich 
głównych imprez. 
UwaŜa, Ŝe rok nie był zły, seniorskie imprezy były dobre, skuteczność była duŜa – na 
Mistrzostwach Świata w Rzymie -1 zawodnik z szansami medalowymi  - Paweł 

Korzeniowski zdobył medal. 
Podkreślił, Ŝe P.K. Pomimo róŜnych opinii o nim, to zawodnik, który nie zawodzi – zawsze 
jest przynajmniej w finale. Jest niezawodny, solidny, zdobywa medale – zawodnik 
światowej klasy.  
Pozostali nasi reprezentanci z IO, z róŜnych względów, w tym osobistych i zdrowotnych nie 
uczestniczyli w MŚ. 
Otylia Jędrzejczak wykorzystuje zaplanowaną przerwę. 
Katarzyna Baranowska – sprawy zdrowotne – do wyjaśnienia. 
Mateusz Sawrymowicz – sprawy zdrowotne. 
Przemysław Stańczyk – nie trafił z formą, nie uzyskał minimum na MŚ 
Radosław Kawęcki – wcześniej nie zawsze wytrzymywał psychicznie starty, teraz jest juŜ 
                                    lepiej 
Udział młodych zawodników w MŚ – udany. 
 Bardzo dobrze wychodzą ekipie polskiej starty na ME Juniorów, gdzie 
zawodnicy osiągają wyniki na poziomie rekordów Europy. 
Zgodna grupa trenerska i konsekwentna praca przynoszą dobre efekty. 
Na EYOF – bardzo dobry start polskiej druŜyny – wyjazd organizowany wspólnie przez 
Ministerstwo Sportu i PKOL. 
Prezes podkreślił, Ŝe ze strony PZP jest ogromna dbałość o skład trenerski na tę imprezę. 
Kierownikiem wyjazdu był Jerzy Eliasz z Ministerstwa, który obserwował zarówno starty, 
jak i zachowanie ekipy. 
Z punktu widzenia Prezesa ten wyjazd jest bardzo waŜny. 
Uniwersjada – niestety jest dziwnie traktowana przez resort, trudno określić czy dla resortu 
to waŜne zawody, czy nie, czy poświęcać środki czy nie? Wszystko odbyło się siłami AZS-u 
Pływacy zdobyli 4 złote medale, a P. Stańczyk uzyskał b. dobry wynik. 
„Wbrew niektórym opiniom przygotowania i starty uwaŜam za dobre” - podsumował K. 
Usielski. 



 Dodał, Ŝe oprócz zorganizowanych zgrupowań była teŜ ścieŜka 
indywidualnych przygotowań, a dobre zgrupowanie na Słowacji, przygotowane przez Pawła 
Słomińskiego przyciągnęło teŜ innych trenerów, poza Piotrem Generalczykiem i 
Krzysztofem Sieroniem, którzy wybrali model nieco zdecentralizowany. 
Trenerzy będą zapraszani do dyskusji na temat przyszłości szkolenia, m.in. juŜ na pierwsze 
Grand Prix. W dyskusję naleŜy włączyć „ścieŜkę madrycką”, za którą jest odpowiedzialny 
Bartosz Kizierowski. W przyszłości wyjazdy zawodników do Madrytu będą ściśle 
uzgadniane z macierzystym klubem. Dla zawodników decyzja o wyjeździe wcale nie jest 
prosta.  
Oprócz tego PZP będzie wspierał wyjazdy zawodników na staŜe do USA, ale do dobrych 
ośrodków, tak by zawodnicy nie ginęli. 
 
 Na tema Szkół Mistrzostwa Sportowego Prezes powiedział, Ŝe w 
Ministerstwie dojrzewa myśl, Ŝe SMS-y to przeŜytek, Ŝe mają je zastąpić raczej ośrodki 
szkolenia młodzieŜowego, zatem bardzo waŜne jest, by wykazały się skutecznością 
szkolenia, tym bardziej, Ŝe na dzień dzisiejszy ok. 160 zawodników trenuje w sposób 
zdecentralizowany. 
Będą organizowane spotkania z dyrektorami, jednak bez wyników sportowych szkoły 
upadną, nie będą wspierane. 
 
 W kontekście spotkania w Andrychowie i otwarcia nowej pływalni, Prezes 
powiedział, Ŝe pomimo iŜ sprawa budowy pływalni na AWF-ie w Warszawie upadła, to 
efektem rozwoju pływania w Polsce, w ciągu ostatnich 6 lat jest rozwój inwestycji 
dotyczących budowy basenów w róŜnych miejscach Polski. 
W 2011 roku otwarta zostanie pływalnia na Malcie (Poznań) na 3000 widzów. 
W listopadzie w 2010 r. w Szczecinie, do końca 2009 roku w Gliwicach, gdzie powstał 
skromny, ale wystarczający obiekt. 
Zaawansowane są prace w Olsztynie, Lublinie, przy UJ, w Łodzi, gdzie porozumienie 
zawarł Politechnika, Uniwersytet i Filmówka. 
Oprócz tego o mamy basen w Opolu, a w Drzonkowie trwa modernizacja obiektu (montaŜ 
rozsuwanego dachu) 
 
 Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Wojciech Nazarko, który w 
obronie SMS-ów stwierdził, Ŝe większość najlepszych polskich pływaków to uczniowie lub 
absolwenci SMS-ów. Niezgodził się z Prezesem ze stwierdzeniem Ŝe jest to juŜ przeszłość 
poniewaŜ tacy zawodnicy jak Jędrzejczak, Korzeniowski, Stańczyk, Sawrymowicz, Kuczko, 
Baronowska, Kawęcki, Wilk, Cieślak, Mazurek i wielu innych bardzo dobrych obiecujących 
juniorów jeszcze trenuje.  
 Do medalowej przeszłości moŜna zaliczyć Wojdata, Szukałę, Czopek, Gałkę, 
Górskiego, Januszkiewicz, Rzeczkowskiego, Kizierowskiego i wielu innych wychowanków 
SMS, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w prawie 90-letniej historii polskiego pływania. 
 W sprawie bazy sportowej dodał, Ŝe naleŜy się zastanowić czy nie 
wykorzystać nowe 50m pływalnie odkryte do organizacji imprez ogólnopolskich młodszych 
kategorii wiekowych. /zmiana klimatu itp./ 
Poprosił teŜ o kilka słów na temat finansowania SMS-ów. 
Krzysztof Usielski dodał, Ŝe bolączka rozliczeń wynika z pewnych zaniedbań oraz 
niesamowitej biurokracji rozliczania środków. 
Działka Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest niezwykle zbiurokratyzowana. 
Szkoły Mistrzostwa mają swoje wzloty i upadki, ale strukturę naleŜy zachować (przykład 
SMS Oświęcim). 
 
 



 
 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji ( marca 2009 r.) nastąpiło jednogłośnie. 

 
 

4. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu panią Marię Jakóbik. 
 
 Pani Maria Jakóbik przygotowała prezentację multimedialną, którą omówiła w swoim 
wystąpieniu. 
Przygotowaniami kadry juniorów do Mistrzostwa Europy zajmuje   się od 2002 roku. 
 Przy okazji wystąpienia podziękowała Prezesowi W. Nazarko za umieszczone na stronie 
internetowej PZP gratulacje za sukcesy ekipy na MEJ. 
P. M. Jakóbik była kierownikiem wyjazdu na ME do Pragi. Kadra zawodników zgodnie z 
przepisami PZP wyłoniona została w maju, po głównych imprezach (MP sen. i jun.), dodatkowo po 
ME na ME 2010 r.  
 Odkąd  ARENA jest sponsorem, reprezentacja Polski jest bardzo dobrze, całkowicie ubrana 
(komplet koszulek, dresy itp.), co jest teŜ dodatkową motywacją młodzieŜy do startów. Jest to efekt 
między innymi starań w-ce prezesa W. Nazarko, który po kaŜdym wyjeździe z juniorami w 
sprawozdaniach zaznaczał potrzebę zmiany, czy zwiększenia ilości sprzętu osobistego dla 
zawodników kadry juniorów. 
 Przygotowania były zapięte na ostatni guzik – tu wyraziła podziękowania dla Prezesa K. 
Usielskiego, za ubiory, organizację zgrupowań oraz zabezpieczenie kadry medycznej w lekarza i 
fizjoterapeutów i dietetyczkę. 
3 zawodników, pomimo tak dobrze zorganizowanych przygotowań nie wyjechało na ME. 
              W ekipie trenerów przygotowujących zawodników do startów znaleźli się: oprócz 
M Jakóbik, Jacek Miciul, Jacek Puciło oraz Marek Dorywalski. Trenerzy dzielili grupy wg. stylów i 
dystansów. W Pradze był teŜ Jerzy Kowalski – powołany przez  LEN i Waldemar Kilian ze Śląska 
jeden z głównych sędziów MEJ równieŜ powołany przez LEN dodał W. Nazarko. 
Wyniki zawodników zawarte zostały w prezentacji. 
Ekipa Polski wypadła bardzo dobrze. Był to teŜ efekt bardzo dobrej współpracy trenerów. 
Rozgrzewki na lądzie prowadzone były wspólnie przez 1 trenera. Dokonywane były teŜ pomiary 
laktatu po startach, prowadzona była analiza wyścigów. 
 
 Wypowiedź uzupełnił p.W.Nazarko, który podkreślił, Ŝe juniorzy od lat przywoŜą z ME po 9 
– 11  medali, poziom analiz wyników jest coraz wyŜszy, nie moŜe się zatem zgodzić ze 
stwierdzeniem  , Ŝe w Polsce nie ma zaplecza młodych zawodników. PowyŜsza prezentacja 
pokazała, Ŝe tak nie jest. 
 Nieprawdą jest teŜ to, Ŝe SMS-y nie spełniają swojej roli. Stwierdził, ze system szkolenia 
juniorów prowadzony jest prawidłowo. 
 SMS- y w dyscyplinach  późnorozwojowych, typu zapasy, być moŜe tej roli nie spełniają. 
Dodał, Ŝe kadra juniorów nie wyjeŜdŜa na zagraniczne zgrupowania, a to w Opolu zorganizowane 
było bardzo dobrze o czym świadczą uzyskane wyniki na MEJ i ocena trenera p. M. Jakóbik. 
 Od 2002 roku stałymi trenerami są Maria Jakóbik i Marek Dorywalski, pozostali trenerzy 
zmieniani są , w zaleŜności od zawodników powoływanych do kadry i ich wysokich kwalifikacji. 
 ZauwaŜył teŜ, Ŝe zbyt szybkie przechodzenie juniorów do kadry seniorów, powoduje to Ŝe 
młodzi nie potrafią się odnaleźć przy zmianie otoczenia, oraz na waŜnych imprezach i jest to 
główny problem do rozwiązania przez wydział szkolenia. 
 
            5. Głos zabrał Jan Kuczko, który zauwaŜył, Ŝe od 2002 roku, choć mieliśmy na światowych 
imprezach wśród juniorów i finalistów i medalistów, to jednak nie mamy analizy co się z 
niektórymi z nich później dzieje, dlaczego i gdzie przepadają w kontekście pływania seniorskiego. 
 



 
 
WNIOSEK: 
przygotować analizę rozwoju wyników od juniora do seniora, dotyczącą finalistów i medalistów 
ME i MŚ . / skierowany do wydziału szkolenia i Rady Trenerów/ 
 
M.Jakóbik poprosiła o dołączenie do analizy rocznika 1993 ( w kontekście Singapuru). 
 
Kontynuował Jan Kuczko: 
− członkom Zarządu przedstawiono propozycję powoływania Rady Trenerów, zostanie ten projekt 

przedstawiony w Ciechanowie, po to by Rada została powołana, ukonstytuowała się i zaczęła 
działać jako ciał doradcze dla Zarządu 

− zaproponował, by powołać przy Okręgowych Związkach Pływackich przedstawiciela do 
kontaktów z Nim, w celu współpracy z rodzicami 
 
Dyrektor SMS Szczecin p Maciej Parobczy zaproponował, by działania powyŜsze osób 
zaangaŜowanych, wynagradzać w jakiś sposób finansowo – wywiązał się dyskusja z 
odmiennymi stanowiskami. 

 
Propozycja Jana Kuczko przegłosowana została pozytywnie – jednomyślnie. 
 
Prezes Usielski dodał jednak, Ŝe aktualnie większość autorytetów trenerskich ma swoje miejsce     
w Zarządzie.  
 
Kazimierz Woźnicki powiedział, Ŝe cokolwiek byłoby zawarte w regulaminie, to i tak działalność 
Rady jest podcinana ( był w Radzie 3 kadencje). 
Rada tak, ale jako ciało szkoleniowo-doradcze z analizą wyników, której brak. 
Brak analizy prowadzi do braku wniosków na temat rozwoju młodych i ginących zawodników. 
Niektórzy z nich istnieją tylko „tu i teraz” bez perspektyw rozwojowych. 
MoŜe naleŜałoby przeprowadzić analizę obciąŜeń treningowych – zaproponował. 
 
Zaproponował ostatecznie, by dopracować temat – propozycję powołania Rady Trenerów, w 
kontekście finansów. / nad wnioskiem nie głosowano z braku wiedzy o moŜliwościach 
finansowych PZP/ 
 

6. O zabranie głosu Przewodniczący poprosił dyrektor SMS Wrocław – Zespołu Szkół nr 4 
Kol. ElŜbietę Gembicką. 

 
Przedstawiona została prezentacja multimedialna poparta wystąpieniem p. dyrektor. 
 
1,5 roku trwało zrealizowanie pomysłu powołania Liceum Mistrzostwa Sportowego od 2009 roku. 
Pozwoliła na to uchwała Rady Miasta. 
Wrocław do 2012 roku stawia jednak na Euro 2012, E.Gembicka ma nadzieję zatem, a właściwie 
jest przekonana, Ŝe środki z ministerstwa przyznawane na SMS-y będą musiały być teŜ podzielone 
na Wrocław. 
 Szkoła miała zjednoczyć 2 kluby: Juvenię i Śląsk. Zaproponowała pracę trenerowi 
Poniatowskiemu, ale ten w porozumieniu z p. Grzegorzem Widanką z propozycji pracy 
zrezygnował. 
 Miasto finansuje wynajęcie basenu przez okres 10 miesięcy kwotą 800 tys zł. 
Szkoła zatrudnia dwóch trenerów (Piotr Albiński i Adam Rzeczkowski) – kaŜdy ma po 27 godz, 
oraz fizjoterapeutę na 0,5 etatu. Nie posiada jednak środków finansowych na uczestnictwo w 
zawodach i obozach. 



 Miasto miało teŜ pokrywać koszty bursy i wyŜywienia w 50%, jednak kryzys spowodował, 
Ŝe powstały cięcia budŜetowe i całkowite koszty mają być przerzucone na rodziców.  
 
 Wprowadzili w szkole eksperyment pedagogiczny zatwierdzony przez ministerstwo, 
polegający na nauczaniu kilku przedmiotów (np. religia, etyka, przedsiębiorczość...) systemem  
e- learningowym. Eksperyment prowadzony jest po opieką Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Kazimierz Woźnicki stwierdził, Ŝe środowisku wrocławskiemu jakby ta szkoła się naleŜy. Martwi 
go jednak i zastanawia, dlaczego nie doszło do porozumienia pomiędzy Juvenią, a Śląskiem? 
Dodał, Ŝe była we Wrocławiu sekcja AZS, ale odszedł P. Albiński i sekcja się sypie, a bez AZS-ów 
nigdy nie będziemy mieli dobrych seniorów. 
 
Przewodniczący W. Nazarko – wyraził swój sceptycyzm w stosunku do powoływania SMS-ów na 
siłę. Szkoły powinny być tam gdzie jest baza, kadra i zawodnicy. Co nie znaczy Ŝe nie moŜe być ich 
więcej.  Ale nie powinny powstawać dla jednego zawodnika i trenera. 
Pan Widanka i Dubiel zabiegali o utworzenie jej we Wrocławiu, dziwi zatem fakt, Ŝe juŜ po 
uruchomieniu szkoły zawodnicy nie idą do niej ??? 
Stwierdził Ŝe w tak duŜym okręgu SMS ma rację bytu, opierając się o ponad 20 sekcji pływackich 
w okręgu i kilka szkół z basenami. Ponadto Wrocław ma duŜe tradycje pływackie i coraz lepszą 
bazę do uprawiania tej dyscypliny. UwaŜa podobnie Ŝe wysiłki powinny być skierowane w stronę 
utrzymania AZS-u, tym bardziej Ŝe jest to juŜ drugie podejście. Pierwsze było wtedy kiedy pierwsi 
absolwenci SMS Racibórz przechodzili z trenerem E. Uścinowiczem do Wrocławia. 
 
 7. Głos zabrał  Sławomir Anioł – dyrektor szkoły w Poznaniu, poniŜej zamieszczone 
sprawozdanie, które przedstawił p. Dyrektor:  

 
Sprawozdanie z obchodów 40 lecia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 w Poznaniu 
 
 W dniu 15 maja br. w hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w 
Poznaniu odbyła się uroczystość obchodów 40 lecia SSP nr 29 i nadanie imienia Kazimierza 
Nowaka sportowemu gimnazjum nr 5 . 
Uroczystość naszą zaszczycili swoją obecnością najwyŜsi przedstawiciele władz samorządowych, 
posłowie na Sejm RP  i przedstawiciele PZP w osobach pana Wojciecha Nazarko, Kazimierza 
Niewiteckiego i Janusza Świteckiego. 
 Po uroczystościach odbyło się krótkie spotkanie zaproszonych gości przy kawie, a o 
godz. 14.00 rozpoczęły się zawody pływackie o Puchar Dyrektora ZSzOS nr 1` w Poznaniu. W 
zawodach uczestniczyło około 150 zawodników z medalistami Letnich Mistrzostw Polski.  
 

8. Głos zabrał Janusz Świtecki – dyrektor szkoły sportowej nr. 72 we Wrocławiu 
 
Mówił na temat otwarcia po remoncie 4-ro torowej krytej pływalni. Impreza odbyła się z udziałem 
władz miasta i Prezesów PZP . 
 
 
 
  9. Głos zabrał Włodzimierz Pajor dyr. Szkoły Sportowej z Tarnowa: 
 
Zaapelował, by środki, które i tak są skromne w szkołach podstawowych i gimnazjach na ustalone 
juŜ dyscypliny sportowe, nie były dzielone wciąŜ na nowopowstające (np. jeździectwo, wspinaczka 
itp.) Zaproponował, by PZP wystosował apel do radnych, by nie tworzyć nagminnie czegoś 
nowego, a honorować to co juŜ trwa. 
 



Przewodniczący W. Nazarko zaproponował, by opracował treść  tego apelu,  i zastanowił się w 
jaki sposób przesłać go do samorządów na co wnioskujący wyraził zgodę. 
Prowadzący poinformował Ŝe na stronie PZP w zakładce Komisji Szkół Sportowych jest juŜ 
umieszczony apel z konferencji dyr. szkół sportowych, która odbyła się w Raciborzu podczas 
Mistrzostw Polski Szkół Sportowych. 
 
 Następnie wywołał dyskusję na temat, zaproponowanej przez Ewę Lewandowską na 
ostatniej Komisji,  zmodyfikowanej sztafety, która przebiegałaby w formie zabawowej,  dla 
uczestników Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych. 
Sztafeta, w której kaŜdy jej uczestnik miałby przepłynąć określony odcinek 25 lub 50 metrów, 
kaŜdym stylem np.4 osoby x 4 x 25 (50)stylem motylkowym, grzbietowym , klasycznym i 
dowolnym. Sztafeta miałaby promować wszechstronność stylową. Ze względu na późną porę 
dyskusja nie została zakończona, zatem temat wymaga doprecyzowania. 
 
Wprowadzenie sztafety do programu MP Szkół Podstawowych przegłosowane zostało 
pozytywnie jednogłośnie. 
 
 Przewodniczący W. Nazarko zaproponował, by zorganizować spotkanie z przedstawicielem 
Ministerstwa Edukacji, by zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w MEN jest praktycznie cały sport szkolny. 
Są to szkoły sportowe, SKS-y, UKS-y, oraz w duŜej części utrzymywane SMS-y. MSiT w SMS-ach 
finansuje tylko szkolenie najlepszych. Dlatego jest potrzeba przeprowadzenia rozmów roboczych 
dotyczących uzgodnienia tych spraw między MSiT, MEN i Ministerstwem Zdrowia. 
 
 Drugi waŜny temat, proponowany przez INTEM Sp. z.o.o projekt  budowy pływalni  
szkolnych  „Rybka” 4 torowych przy kaŜdej szkole.  Jest to podobny projekt z lat 70 tych z byłej 
NRD nadający się tylko do nauki pływania. W dzisiejszych czasach budowa takiego obiektu była 
by stratą nie tylko dla polskiego pływania ale takŜe kłopotem dla szkół z racji ograniczonych 
moŜliwości jej wykorzystania.  MoŜna by porównać tą inwestycję np.: do budowy w dzisiejszych 
czasach „Orlików” o nawierzchni asfaltowej lub sal gimnastycznych 18m x 9m. Przedstawił 
obecnym  stanowisko Przewodniczącego Komisji Urządzeń Sportowych PZP  inź Czesława 
Sokołowskiego dotyczące tej sprawy / w załączeniu/ , które jest negatywne .  
Wg. Komisji naleŜałoby ten projekt zmodyfikować, tak by pływalnie spełniały podstawowe 
wymogi sportowe, szkoleniowe, do nauki pływania i funkcje rekreacyjne dla mieszkańców danego 
rejonu. 
 Zwrócił się z prośbą do kol. Kazimierza Woźnickiego czy nie podjął by się zaproponowania 
zespołu do opracowania programu szkolenia szkół sportowych i SMS podobnie jak był opracowany 
przy powoływaniu SMS. Wczesniej opracowany programy z lat 70-tych oraz późniejsza propozycja 
zawarta w ksiąŜce dr. Edmunda Bartkowiaka stają się juŜ przestarzałe. Szkoły się tego domagają. 
Wymieniony wyraził zgodę. 
 
 Zaproponował równieŜ Ŝeby wydział szkolenia więcej uwagi zwrócił na doszkalanie 
młodych trenerów. Ze szkół sportowych odchodzą zasłuŜeni starsi trenerzy /emerytury / a na ich 
miejsce przychodzi nowa kadra. Jest taka potrzeba Ŝeby w przyszłym roku wprowadzić taką 
konferencję szkoleniową. Warunek musi być dobrze przygotowana. Tego typu konferencje powinny 
odbywać się w SMS-ach. Był by to cykl 9 zjazdów kilku dniowych. Wykładowcami byli by oprócz 
zaproszonych trenerzy wiodący danego SMS. Praktyka to uczestniczenie w treningach. Takie 
zjazdy odbywały się w Raciborzu po utworzeniu pierwszej w Polsce SMS za sprawą śp. Jana 
Jaworskiego ówczesnego kier. wyszkolenia PZP. Prawie wszyscy trenerzy starszego pokolenia 
odbyli te kursy. Wielu z nich jeszcze pracuje i odnosi sukcesy. 
 
Następnie zaproponował Ŝeby wykorzystać nowo otwartą pływalnię w Andrychowie do organizacji 
zawodów np: 



 - okręgowych wspólne Mistrzostwa Śląska i Małopolski, 
 - Mistrzostw Polski w młodszych kategoriach wiekowych 
 - Letnich Mistrzostw w kat. Szkół Gimnazjalnych i SMS / druŜynowe zawody szkolne miast  
               w których są SMS-y. 
 - zawody im. Jana Jaworskiego 
oraz do organizacji zgrupowań dla szkół sportowych i nie tylko. 
Wniosek proponuje skierować do wydziału szkolenia i Rady Trenerów. 
 
 
 Na zakończenie Ewa Lewandowska zwróciła uwagę na fakt, Ŝe tworzony jest projekt 
Ustawy o Kulturze Fizycznej, który powstaje zarówno jako rządowy, jak i poselski. 
NaleŜałoby zadbać, by znalazł się w ostatecznym projekcie zapis o SMS-ach.  
Wojciech Nazarko poprosił wnioskującą o dostarczenie projektu poselskiego w celu umieszczenia 
go na stronie PZP  na co kol. wyraziła zgodę. 
 
Zaproponowane wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. Członkowie upowaŜnili 
Przewodniczącego Komisji Wojciecha Nazarko do przedstawienia ich na najbliŜszym 
posiedzeniu Zarządu. 
 
Kończąc obrady Przewodniczący w imieniu gospodarzy zaprosił obecnych na uroczyste otwarcie 
kąpieliska w Andrychowie, które odbędzie się 5.09.2009r o godz. 11.oo. 
 
Obrady Komisji zakończyły się o godzinie 20.00.  
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