
                                                  

    
Protokół  

z Posiedzenia Komisji Szkół Sportowych 
Wrocław 11-12. VI. 2010r. 

 

Miejsce: Ratusz - Sala Radnego – Rynek 

                 I dzień      
I część – 11. 06. 2010r. /Sala Radnego w Ratuszu/ 

 

Zaproszeni goście: 
 

1. Przedstawiciele samorządu terytorialnego – organu prowadzącego SMS 
2. Prezes i wiceprezesi PZP oraz Prezydium Komisji Szkół Sportowych 
3. Przedstawiciel WKS Śląsk Wrocław 
4. Przedstawiciele SMS we Wrocławiu  

 

W naradzie uczestniczyli: 

• Krzysztof Usielski – Prezes Polskiego Związku Pływackiego 

• Wojciech Nazarko – Wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego 

• Grzegorz Widanka – Wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego, wiceprezes Klubu 

MKS Juvenia 

• Janusz Świtecki – Wiceprzewodniczący Komisji Szkół Sportowych Polskiego 

Związku Pływackiego 

• Zbigniew Dubiel – Prezes Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego 

• Janusz Pilch – Dyrektor Klubu WKS Śląsk Wrocław 

• ElŜbieta Gembicka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 z Liceum Ogólnokształcącym 

Mistrzostwa Sportowego Nr I we Wrocławiu 

• Marta Skała-Kowalczyk – Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego w szkołach 

ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Nr 4 z Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa 

Sportowego Nr I we Wrocławiu 



• Paweł Cybula – Wicedyrektor ds. sportu w Zespole Szkół Nr 4 z Liceum 

Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Nr I we Wrocławiu 

• Piotr Albiński – Trener Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Nr I 

w Zespole Szkół Nr 4  

• Krzysztof Czaja – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia 

• Iwona Bugajska – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia 

• Ewa Szczęch – Kierownik Działu Kształcenia Szkół Ponadgimnazjalnych Wydziału 

Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia 

• Piotr Mazur – Dyrektor Biura Sportu Urzędu Miasta Wrocławia 

• Bohdan Aniszczyk – Przewodniczący Komisji Edukacji i MłodzieŜy Rady Miejskiej 

Wrocławia. 

 

godz. 1000   - rozpoczęcie narady /Prezydium Komisji i zaproszeni Goście/ 
 
                     Spotkanie odbyło się w miejscu wyznaczonym przez władze samorządowe wg 

programu uzgodnionego przez dyr. SMS Wrocław. 
 

Cel narady: 
 

Pomoc organu prowadzącego w rozwoju  Szkoły Mistrzostwa Sportowego we 
Wrocławiu. 
Problemy środowiska pływackiego we Wrocławiu. 
 

Porządek narady: 
 

1/ Powitanie - Dyrektor Wydziału Edukacji Krzysztof Czaja i Wiceprezes PZP Wojciech 
Nazarko. 
Spotkanie rozpoczęli pan Bohdan Aniszczyk i pan Krzysztof Czaja.  
 W imieniu gospodarzy obecnych przywitał dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Wrocławia Krzysztof Czaja. Poprosił Wojciecha Nazarko o poprowadzenie tej waŜnej dla 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu narady.  

Wiceprezes PZP wyraził na to zgodę mówiąc, Ŝe nigdy się nie spodziewał, Ŝe spotka go 
taki zaszczyt prowadzenia narady w Sali Radnych pięknego ratusza we Wrocławiu.  

Nadmienił, Ŝe z Wrocławiem łączy go wiele wspomnień z lat młodości. Tu chodził do 
szkoły, tu uprawiał sport, tu kończył studia i tu się wychował. Są to chwile, które nie da się 
zapomnieć i cieszy się bardzo, Ŝe miasto tak pięknieje, odbudowało się ze zniszczeń 
wojennych i Ŝe jest pręŜnym środowiskiem kultury, nauki i sportu. 

Podziękował za to, Ŝe władze miasta znalazły czas na to, Ŝeby się spotkać ze 
środowiskiem pływania, mimo wielu kłopotów wynikających z obowiązków codziennych, 
trwającej powodzi i zbliŜającego się EURO-2012.  
 

2/ Przedstawienie i zatwierdzenie porządku narady. 
 Następnie prowadzący zapoznał obecnych z porządkiem narady, który został 
zatwierdzony bez uwag jednogłośnie. Poprosił o głos Prezesa PZP Krzysztofa Usielskiego. 
Zaproponował dyr. SMS Wrocław protokołowanie spotkania co zostało przyjęte jednogłośnie. 
 

3/ Podanie celu narady. 
 Prezes Krzysztof Usielski podziękował władzom miasta za umoŜliwienie spotkania 
i zainteresowanie naszą dyscypliną sportu. Zwrócił uwagę, Ŝe jest ono z inicjatywy Komisji 
Szkół Sportowych PZP z racji powstania 9 w Polsce Szkoły Mistrzostwa Sportowego 



w pływaniu. Było to moŜliwe dzięki ogromnemu zaangaŜowaniu środowiska pływackiego 
okręgu Dolnego Śląska oraz prawie dwuletnim staraniom dyr. szkoły kol. ElŜbiety 
Gembickiej. 
 Poinformował uczestników narady, Ŝe celem spotkania jest: 
Pomoc organu prowadzącego w rozwoju  Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. 
Problemy środowiska pływackiego we Wrocławiu. 

Pan Krzysztof Usielski wprowadził zebranych w tematykę narady.  
Poinformował, Ŝe jest zwolennikiem funkcjonowania ośrodków treningowych pływackich 
w Polsce. UwaŜa, iŜ Wrocław ma bardzo dobre predyspozycje do stworzenia takiego ośrodka. 
NaleŜy zatem dąŜyć do utworzenia ośrodka akademickiego.  
 
 

4/ Wysłuchanie prezentacji o Wrocławiu, polityce miasta w zakresie rozwoju 
sportu, w tym pływania i rozwoju SMS, oraz przygotowaniach do EURO-2012.  

 
Jako pierwsza wystąpiła zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji pani Iwona Bugajska, 

która przedstawiła zagadnienia dotyczące polityki miasta w zakresie rozwoju szkół i klas 
sportowych we wrocławskich placówkach edukacyjnych, w tym Szkół Mistrzostwa 
Sportowego. Poinformowała, iŜ we wrocławskich szkołach mamy sto klas sportowych, w tym 
w szkołach ponadgimnazjalnych dwanaście, natomiast w SMS-ach cztery klasy (trzy klasy 
mistrzostwa sportowego w lekkoatletyce i jedną klasę w pływaniu).  
 
 Prowadzący poprosił dyrektora biura sportu Pana Piotra Mazura o przedstawienie 
informacji dotyczącej polityki miasta w zakresie rozwoju sportu ze szczególnym 
uwzględnieniem pływania.  

Dyrektor Piotr Mazur przedstawił wydatki miasta na sport, budowę obiektów 
sportowych oraz EURO-2012. Zostało utworzone Wrocławskie Centrum Treningowe 
„Spartan”, w którym uczniowie niektórych szkół wrocławskich realizują czwartą godzinę 
wychowania fizycznego. 

Referujący swoje wystąpienie oparł na ciekawym pokazie slajdów, informując 
uczestników narady o aktualnej sytuacji sportu we Wrocławiu oraz planach na przyszłość 
z uwzględnieniem dyscypliny pływania w dwóch klubach MKS „Juvenia” i WKS „Śląsk” 
Wrocław we współpracy z nowopowstałą Szkołą Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół 
Nr 4 we Wrocławiu. 
 

5/ Informacja o działalności Komisji Szkół Sportowych PZP. 
 
 Przewodniczący Komisji Szkół Sportowych Wojciech Nazarko przybliŜył obecnym rolę 
Komisji w działalności Polskiego Związku Pływackiego.  

Przypomniał, Ŝe jest to jedyna Komisja tego typu działająca przy Polskich Związkach 
Sportowych. Działalność jej od powstania pierwszej w Polsce Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Raciborzu w 1977r ma na celu rozwój szkół sportowych, SMS, UKS, SKS i MKS. Jest ona 
straŜnikiem szkolnictwa sportowego.  

Przed 30 laty na około 100 sekcji pływackich ponad 80% to były przy klubach 
wojskowych, gwardyjskich i zakładowych. Aktualnie na ponad 300 sekcji prawie 80% to kluby 
szkolne, szkoły sportowe i SMS-y.  

Na dzień dzisiejszy w Polsce funkcjonuje w pływaniu 9 Szkół Mistrzostwa Sportowego 
i ponad 30 szkół sportowych /podstawowych i gimnazjów/. Nawiązał do lat powstawania 
SMS-ów i ich sukcesów w 88 - leciu Polskiego Związku Pływackiego. /wykaz w załączeniu/. 

Przypomniał, Ŝe poza Markiem Petrusewiczem, który w latach 50-tych pobił jako 
pierwszy Polak rekord świata w pływaniu a Wrocław był kolebką tej dyscypliny w Polsce, 
wszyscy najlepsi nasi pływacy medaliści olimpijscy i rekordziści świata to byli, lub aktualni 
uczniowie, absolwenci Szkół Mistrzostwa Sportowego Agnieszka Czopek, Artur Wojdat, Rafał 
Szukała, Otylia Jędrzejczak, Paweł Korzeniowski i wielu innych medalistów i rekordzistów 
ME i MŚ seniorów i juniorów.  



Sylwetki tych zawodników przypomniał w pokazie slajdów, gdzie uwzględnił równieŜ 
trenerów, którzy takŜe wychowali się w SMS-ach z kierownikiem wyszkolenia PZP Janem 
Wiederkiem i Wiceprezesem ds. szkolenia PZP do niedawna trenerem kadry olimpijskiej na 
czele Pawłem Słomińskim. 
 Zwrócił uwagę Ŝe ciągłe zmiany w strukturach państwa, a takŜe w resortach edukacji i 
sportu zmuszają Komisję do powtarzania i przypominania decydentom o potrzebie istnienia 
szkolnictwa sportowego. Nawiązał do historii tworzenia SMS-ów i duŜym udziale w tym 
byłego szefa wyszkolenia PZP śp. Jana Jaworskiego. Na dzień dzisiejszy jest to jego zdaniem 
w pływaniu najlepszy i najlepiej kontrolowany system szkolenia.  

W szkołach sportowych jest najtańsza własna baza sportowa, ustabilizowana i 
wysokokwalifikowana kadra szkoleniowa mająca w dzisiejszych czasach gwarancję pracy, 
nauka jest podporządkowana treningowi, który młodzieŜy zajmuje wiele godzin, stała opieka 
kadry dydaktycznej, psychologów i pedagogów.  

Nie znaczy to jednak Ŝe jest wszystko dobrze. SMS-om stawia się wysokie wymagania 
stale im coś zabierając np.: zmniejszająca się liczba godzin na szkolenie, odpłatność za 
internat, brak opieki medycznej, mniejsze środki na zgrupowania szkoleniowe i uczestnictwo 
w zawodach, ale o tym będziemy rozmawiać w gronie szkoleniowców jutro w SMS Wrocław. 
 

6/ Informacja o działalności Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu.  
/ dyrektor SMS Wrocław kol. ElŜbieta Gembicka – pokaz śladów w załączeniu / 
 

Dyrektor LOMS Nr I pani ElŜbieta Gembicka przedstawiła informacje o działalności 
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Nr I we Wrocławiu. Funkcjonuje ono 
od 1 września 2009 roku w Zespole Szkół Nr 4 we Wrocławiu.  

W skład Zespołu wchodzą: Gimnazjum Nr 38, Liceum Ogólnokształcące Nr XXIV, 
Technikum Nr 4. W gimnazjum i liceum funkcjonują klasy sportowe: piłkarskie, pływackie, 
siatkarskie oraz interdyscyplinarne. W gimnazjum na 348 uczniów mamy 98 zawodników, co 
stanowi 28,2% uczniów.  

W liceum na 293 uczniów mamy 195 zawodników, co stanowi 66,6% uczniów. Decyzją 
Ministerstwa Sportu zlikwidowany został z dniem 30 czerwca 2010 Licealny Ośrodek 
Szkolenia Koszykarzy w naszej szkole i w czterech innych miastach Polski.  
Gmina Wrocław zapewnia środki na realizację zajęć pływania na basenie WKS „Śląsk”. 
Szkoła współpracuje z klubem WKS „Śląsk” Wrocław.  

Do dyspozycji grup treningowych są dwa baseny: 50 metrowy, 25 metrowy, siłownia 
i sauna. 

Klasy sportowe piłkarskie funkcjonują w oparciu o współpracę z klubem WKS „Śląsk” 
Wrocław. Uczniowie - piłkarze wywodzą się równieŜ z innych klubów sportowych.  

W klasach sportowych interdyscyplinarnych uczą się zawodnicy uprawiający 
następujące dyscypliny sportu: wioślarstwo, tenis stołowy, taekwon-do, judo, ju-jitsu, karate, 
podnoszenie cięŜarów, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, taniec. Uczniowie realizują 
indywidualne treningi w swoich macierzystych klubach. 

Obecnie nawiązaliśmy współpracę z Klubem Gwardia Wrocław z sekcją piłki 
siatkowej chłopców. Zawodnicy będą realizowali treningi na obiektach szkolnych 
i klubowych. 

NajwaŜniejsze osiągnięcia sportowe naszych uczniów w piłce noŜnej to: 
W zespole Młodej Ekstraklasy WKS „Śląsk” Wrocław występują: Marek Milczarek, Dawid 
Abramowicz. 
I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim we Francji w La Capelle w roku 2009. 
Tadeusz Socha - absolwent naszej szkoły jest czołowym zawodnikiem pierwszej druŜyny WKS 
„Śląsk” Wrocław oraz reprezentantem Polski U-21. 
Po rundzie jesiennej 2009/2010: 
I miejsce w Lidze Terenowej Trampkarzy 
I miejsce w Lidze Dolnośląskiej Trampkarzy 
II miejsce w Lidze Dolnośląskiej Juniora Młodszego 
III miejsce w Lidze Dolnośląskiej Juniorów. 

 



NajwaŜniejsze osiągnięcia sportowe interdyscypliny: 
• Amelia Juzyszyn - taekwon-do: 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2009/2010 
I miejsce w zawodach o Puchar Świata w walkach druŜynowych 
I miejsce w zawodach o Puchar Świata w układach druŜynowych 
III miejsce w zawodach o Puchar Świata w walkach indywidualnych 
III miejsce w zawodach o Puchar Świata w technice nopi yop chagi 
I miejsce na Otwartych Mistrzostwach Szwecji 
• Joanna Krumin – podnoszenie cięŜarów: 

II miejsce na Mistrzostwach Polski Klubów Wojskowych 
II miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów do 17 lat 
VII miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów 
• Kamil Raczyński - taekwon-do: 

I miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów 2007 
III miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów 2007 
I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów 2007 
II miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Układach DruŜynowych 2008 
II miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w DruŜynowych Testach Siły 2008 
III miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w DruŜynowych Technikach Specjalnych 2008 
• Anna śak - tenis stołowy: 

III miejsce w DruŜynowych Mistrzostwach  Świata Juniorów 2007 
III miejsce w DruŜynowych Mistrzostwach Europy Juniorów 2007 
I miejsce w DruŜynowych Mistrzostwach Polski Juniorów 
I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Grze Podwójnej. 
NajwaŜniejsze osiągnięcia sportowe w koszykówce: 
II Miejsce na turnieju Ośrodków Szkolenia Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w 
Stalowej Woli 
Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki 
• Wojciech Leszczyński - reprezentant Polski do lat 18. 

 
NajwaŜniejsze osiągnięcia sportowe w pływaniu: 
Multimedaliści Mistrzostw Polski w róŜnych kategoriach wiekowych: Dominika Gawełczyk, 
Aleksandra Kamińska, Jakub Jończyk, Michał Szuba, Weronika Paluszek, Maja Zawiszewska, 
Filip Bujoczek, Beata Misztal, Łukasz Bielecki, Maciej Kuświk. 
• Michał Szuba  

EYOF Tampere Europejski Festiwal MłodzieŜy: III miejsce 1500m stylem dowolnym 
Zimowe Mistrzostwa Polski (16 lat): II miejsce 200m stylem dowolnym, II miejsce 400m 
stylem dowolnym, I miejsce 1500m stylem dowolnym 
Letnie Mistrzostwa Polski (16 lat): I miejsce 200m stylem dowolnym, I miejsce 400m stylem 
dowolnym, I miejsce 1500m stylem dowolnym 
Rekordzista Polski na 400, 800 i 1500m stylem dowolnym 
• Weronika Paluszek  

Mistrzostwa Europy Juniorów Praga 2009: IX miejsce 50m stylem klasycznym 
Zimowe Mistrzostwa Polski (16 lat): II miejsce 50m stylem klasycznym, I miejsce 200m stylem 
klasycznym REKORD POLSKI, II miejsce 100m stylem klasycznym 
Letnie Mistrzostwa Polski (16 lat): I miejsce 200m stylem klasycznym, III miejsce 100m 
stylem klasycznym 
• Nasi pływacy zdobyli: 

w Letnich Mistrzostwach Polski 2007 - 16 medali  
w Zimowych Mistrzostwach Polski - 21 medali 
w Letnich Mistrzostwach Polski 2008 - 29 medali 
w Zimowych Mistrzostwach Polski - 30 medali 
w Letnich Mistrzostwach Polski 2009 - 32 medale 
w Zimowych Mistrzostwach Polski - 29 medali 
w Zimowych Mistrzostwach Polski 2010 - 24 medale. 



W roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 Gimnazjum Nr 38 zdobyło I miejsce 
w Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych w Pływaniu. 
W Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Nr I funkcjonuje klasa 1LMS, której 
trenerami są Piotr Albiński i Adam Rzeczkowski. 
Zawodnicy:  
Emil Bening, Jakub Brzoza, Walter Foltyński, Łukasz Głuszek, Kacper Markowski, Mateusz 
Mielecki, Mieszko Palmi-Kukiełko, Weronika Paluszek, Dawid Rybiński, Sara Skrzydło, 
Michał Szuba, Sebastian Towarek, Bartłomiej Wolak, Maciej Wołodźko, Maja Zawiszewska, 
Bartłomiej śukowski, Maciej śukowski. 
Minima na Mistrzostwa Europy Juniorów w Helsinkach uzyskali: Michał Szuba i Jakub 
Jończyk.  
 
Dlaczego sport w Zespole Szkół Nr 4 we Wrocławiu? 
• brak SMS w pływaniu na  Dolnym Śląsku 
• dobra kadra trenerska 
• wykwalifikowani nauczyciele posiadający doświadczenie w pracy z uczniami 

zawodnikami. 
• Zalety naszej szkoły: 
• nauka na jedną zmianę 
• plan lekcji dostosowany do godzin treningów 
• polepszenie efektów kształcenia i szkolenia, egzaminy zewnętrzne nie przewidują 

„taryfy ulgowej” dla sportowców 
• wypracowany system opieki dydaktycznej nad uczniami sportowcami 
• wdraŜamy eksperyment pedagogiczny zatwierdzony przez Ministra Edukacji 

Narodowej pn. „Realizacja nauczania wiedzy o kulturze, podstaw przedsiębiorczości, 
przysposobienia obronnego, religii i etyki z wykorzystaniem platformy e-lerningowej 
Moodle”; eksperyment opiniowany jest przez Wydział Informatyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego  

• dzięki finansowaniu przez Wydział Edukacji UM Wrocławia korzystamy z 50 m i 25 m 
basenu klubu WKS „Śląsk” Wrocław 

• dobra lokalizacja szkoły 
• baza dydaktyczna: pracownia fizyczna w ramach wrocławskiego Programu EIT+, 

trzy multimedialne sale językowe, trzy pracownie komputerowe, Centrum 
Multimedialne i Centrum Doradztwa Zawodowego, Filia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Multicentrum 

• baza sportowa, którą posiadamy: trzy sale gimnastyczne (dwie duŜe, jedna mała), 
siłownia, boisko do piłki noŜnej ze sztuczną nawierzchnią,  

• baza sportowa wynajmowana:  pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią dla 
piłkarzy, basen WKS „Śląsk” Wrocław  

 
Baza sportowa, którą chcemy pozyskać: 

• wielofunkcyjna hala sportowa 
• basen 25 m 
• boisko do piłki siatkowej i koszykówki ze sztuczną nawierzchnią. 

 

 Po wystąpieniu kol. dyr. prowadzący rozpoczął dyskusję. 
 
 

7/ Dyskusja i wnioski.  
Jako pierwszy zabrał głos Bohdan Aniszczyk, który przedstawił następujące problemy: 

a/ Czy ustawy i rozporządzenia obecnie obowiązujące są stabilne i dobre? Pytanie to  
    skierował do PZP. 
b/ Miejsce Wrocławia w regionie – jak nas postrzega PZP?  
c/ Przedsięwzięcia prywatno-publiczne – czy to moŜliwe i dobre rozwiązania? 



d/ Czy godziny przyznane przez miasto na sport są wystarczające? Czy Rada Miasta  
    jest w stanie udźwignąć to przedsięwzięcie? 

            e/ Dwa kluby pływackie we Wrocławiu: Juvenia i Śląsk. Z zewnątrz postrzegany jest  
               konflikt między oboma klubami. Juvenia nie przekazuje zawodników do LOMS Nr I.  
               Stwierdzenie to zostało skierowane do obecnych na sali Prezesa Klubu Juvenia oraz  
               Dyrektora WKS Śląsk.  

            f/ Gimnazja Mistrzostwa Sportowego? Czy mogą być tworzone i z jakich środków 
              finansowane? 

     

Krzysztof Usielski poinformował, iŜ w Ministerstwie Edukacji nie ma osób zajmujących się 
sportem lub właściwie współpracujących z Ministerstwem Sportu.  

Pan Prezes nie widzi w perspektywie moŜliwości współpracy obu ministerstw w 
kwestii właściwego wydatkowania środków na sport w szkołach. Pan Prezes uwaŜa, Ŝe środki 
powinny być samorządowe i budŜetowe.  

 
Wojciech Nazarko odpowiadając na pytania pana Bohdana Aniszczyka, poinformował iŜ: 
Ad. a)  
Ustawy i rozporządzenia są dobre, ale nie wiadomo, czy stabilne. PZP pracuje nad nowym 
programem szkolenia sportowego. Przygotowywana jest nowa ustawa o kulturze fizycznej. 
Jest juŜ w fazie końcowej, ale nie zawarto w niej Szkół Mistrzostwa Sportowego. Powinna 
zostać nawiązana współpraca Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Sportu. NaleŜy zwiększyć 
subwencje na szkoły sportowe. 
Ad. b)  
Na Dolnym Śląsku jest dwadzieścia sekcji pływania. Była duŜa potrzeba utworzenia Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w tym regionie, jako dziewiątej szkoły w Polsce. Jest to szczególnie 
waŜne dla małych klubów, których nie stać na utrzymanie zawodników.  
Ad. c)  
PZP nie jest zwolennikiem przedsięwzięć prywatno-publicznych, nie ma dobrych doświadczeń 
w tej kwestii. 
Ad. d)  
RozwaŜana liczba godzin treningowych powinna wynosić nie więcej niŜ 42 tygodniowo, 
z zastrzeŜeniem moŜliwości elastycznej dyspozycji, np. w okresie zgrupowań. 
Ad. e)  
Szkoła powinna być mediatorem rozluźniającym konflikt między klubami. 
Z zawodnika rozliczana jest szkoła, klub w mniejszym stopniu. 

 Szkoła musi wyrobić sobie autorytet. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 
Sportowego Nr I we Wrocławiu startując po raz pierwszy w Lidze szkół Mistrzostwa 
Sportowego zdobyło III miejsce po Oświęcimiu i Krakowie. Natomiast Gimnazjum Nr 38 w 
ostatnich dwóch latach zdobyło dwukrotnie I miejsce w Mistrzostwach Gimnazjów w 
Pływaniu.  
Wojciech Nazarko jest przekonany, Ŝe w przyszłości kluby z Polski będą przekazywać 
zawodników do LOMS Nr I we Wrocławiu. 
Grzegorz Widanka stwierdził, Ŝe kluby Śląsk i Juvenia rywalizują. Pan Widanka powiedział, 
iŜ zawsze był zwolennikiem utworzenia SMS we Wrocławiu. Minimum na Mistrzostwa Europy 
Juniorów na dwudziestu pięciu zawodników z całej Polski uzyskało pięciu zawodników z 
Wrocławia: trzech z Juvenii, dwóch z WKS „Śląsk” (LOMS).  

Powstanie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Nr I we Wrocławiu 
trafiło w przypadku Juvenii na moment, w którym grupa zawodników tego klubu była bardzo 
liczna i silna. W LOMS było za mało miejsc na rok szkolny 2009/2010.  

Wcześniej Juvenia prowadziła rozmowy w sprawie przyjęcia swoich zawodników do 
szkoły Gimbasket. Pan Widanka poprosił o cierpliwość, gdyŜ za dwa lata zawodnicy Juvenii 
będą przechodzili do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Nr I.  
Piotr Albiński zaproponował, aby utworzono klasy pływackie w jeszcze jednej lub dwóch 
szkołach podstawowych. Gimnazjum Nr 37 - Juvenia zasilana jest przez trzy klasy ze szkół 



podstawowych, natomiast do Gimnazjum Nr 38 – WKS „Śląsk” przychodzą uczniowie tylko z 
jednej szkoły podstawowej. 
 
 

8/ Uchwały, postanowienia i wnioski wynikające z dyskusji. 
 Wiceprezes PZP Wojciech Nazarko poinformował obecnych o wnioskach jakie PZP 
przedstawił w Ministerstwie Sportu. Obecni do treści nie mieli zastrzeŜeń. 
 

1. Rozporządzenie MENiS w sprawie działalności sms-ów z dnia 30.07.2002r.- 
powinna powstać umowa MEN i MS, dotycząca działalności organizacyjno- 
szkoleniowej sms-ów 

2. Dyscypliny sportu wymagające współpracy zajęć sportowych z dydaktyką- tzw. 
dyscypliny „wczesne”- pływanie, gimnastyka, łyŜwiarstwo figurowe, gry 
zespołowe /odrębne problemy/ 

3. Określenie moŜliwości finansowania sms-ów przez organy prowadzące: sejmik 
wojewódzki, powiat, gmina –najmniejsze moŜliwości finansowe posiada powiat 

4. MoŜliwości realizacji programu szkolenia a program dydaktyczny 
-formy zatrudniania i finansowania trenerów, nauczycieli, lekarzy, odnowy 
biologicznej 
- określenie ilości uczniów w klasie 

5. Wysokość subwencji w sms-ach 
- aktualnie obowiązuje podwójna subwencja 
- powinna być wyŜsza, jak np. w szkołach muzycznych 

6. Umowy na finansowanie powinny być wieloletnie 
– w cyklu olimpijskim / 4 lata / 
- w cyklu szkolnym / 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum / 

7. Ustalenie statusu szkoły mistrzostwa sportowego 
Powołanie zespołu, który opracuje nowe zasady funkcjonowania szkół mistrzostwa 
sportowego.  
 

Podsumowanie: 
Wojciech Nazarko:  
Szkoły Mistrzostwa Sportowego są podstawową bazą szkoleniową dla rozwoju sportu 
pływackiego: 6 lat szkolenia. 
Proponuje się opiniowanie kadry kierowniczej (dyrektorów i trenerów koordynatorów) w 
SMS-ach.  
Konieczne jest uregulowanie statusu prawnego trenerów w SMS-ach, kontrakty na trzy lata. 
NaleŜy przeprowadzać dokładne badania lekarskie zawodników. 
Psycholog jest bardziej potrzebny w SMS-ie niŜ pedagog. KaŜdy nauczyciel jest bowiem 
pedagogiem. 
Zabezpieczenie środków na ITN, wchodzi nawet w grę opóźnienie matury. 
Krzysztof Czaja: 
Wrocław nie skąpi na bazę sportową. Dynamika wzrostu inwestycji sportowych w szkołach 
spadła o 60% w porównaniu z 2009 rokiem z powodu EURO 2012. 
Dualizm kształcenia w Zespole Szkół Nr 4 jest dobrym rozwiązaniem (klasy ogólne 
i sportowe). Technikum Nr 4 jest szkołą, która na pewno pozostanie w Zespole Szkół Nr 4.  
Basen 25-metrowy naleŜy się Zespołowi Szkół Nr 4 po 2012 roku. Powinien znaleźć się 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.  
Krzysztof Usielski: 
Słabsi sportowcy teŜ powinni mieć moŜliwość szkolenia w SMS. Pieniądze państwowe 
powinny być poŜytkowane równieŜ na rozwój takich dzieci. Nie tylko najlepsi. To jest 
społecznie szkodliwe. 
Piotr Albiński: 
Stwierdził, iŜ basen WKS Śląsk nie przeszedł pełnej modernizacji, brak jest trybun, 
prawidłowej wentylacji i zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi, np. temperaturą. Pan 
Albiński optuje za budową nowoczesnego basenu.  



Zbigniew Dubiel: 
Sprawa bazy – jego zdaniem w perspektywie długofalowej jedyne miejsce we Wrocławiu na 
50-metrowy basen to AWF. Na bazie starej niecki naleŜy rozbudować ten obiekt w celu 
usprawnienia organizacji duŜych imprez sportowych pływackich.  
 

Przerwa obiadowa. 
 
 

Uwaga: 
  

Po spotkaniu przejazd na obiad do SMS – zwiedzanie szkoły i spotkanie z kierownictwem 
szkoły. 
W godzinach wieczornych spotkanie uczestników narady na koncercie przy fontannie obok 
Hali Stulecia /godz. 20.oo/. 

POKAZY WIECZORNE :  

trwają od godziny 18.oo do 22.oo o kaŜdej pełnej godzinie, do końca sezonu. Do kompozycji, 
będących połączeniem  gry wodnych strumieni i muzyki klasycznej, nowoczesnej dodano 

prezentacje kolorowych świateł trwają do 30 minut. 

II dzień 

                          

II  część  – 12. 06. 2010r. / SMS – ul. Powstańców Śląskich 210/218 / 

 
Zaproszeni goście: 
 
 

 1/ Prezes PZP i Członkowie Komisji Szkół Sportowych Polskiego Związku  
     Pływackiego.  
 2/ Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i władz samorządowych.  
 3/ Dyrektor i kierownictwo SMS Wrocław. 
 4/ Trener koordynator SMS Wrocław.             
 5/ Dyrektorzy i trenerzy wiodący szkół podstawowych i gimnazjum / z klasami pływackimi/  
    w okręgu Dolnośląskim.  
 6/ Prezes i Zastępca ds. szkolenia Okręgowego Związku Pływackiego. 
 7/ Przew. Zespołu Trenerów Pływania w OZP.  
 8/ Przedstawiciel WKS „Śląsk” Wrocław. 
 9/ Trenerzy koordynatorzy klubów pływackich okręgu Dolnośląskiego. 
 
 
 
 



Lista obecności: 
 

Członkowie Prezydium Komisji Szkół: 
 
1/   Wojciech Nazarko                       -  Przewodniczący 
        Racibórz                            
2/   Jan Wiederek                              -  Wiceprzewodniczący ds. SMS 
        Warszawa                      
3/   Janusz Świtecki                          -  Wiceprzewodniczący ds. szkół sport. 
         Wrocław                                       /podstawowych i gimnazjum / 
4/  Ewa Lewandowska                      -    Sekretarz 
          Racibórz  
5/ Sławomir Anioł                             -   Członek 
            Poznań    
 
GOŚCIE: 
 
1/ Krzysztof Usielski               -   Prezes PZP 
       Warszawa 
2/ Ewa Szczęch                       -   Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta    
       Wrocław 
3/ Zbigniew Dubiel                -    Prezes Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego                     
       Wrocław                                       
4/ Bogumiła Kopacka – Gajec       -        Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej                                            
        Wrocław                                            nr 72 
5/ Jolanta Mielczyńska                    -       Dyrektor Szkoły Podstawowe nr 46 
        Wrocław 
6/ Bogusław Chysz                          -       UKS „Koral” 
        Wrocław 
7/ Dariusz Tłuczek                           -       MKS „Rokita” 
        Brzeg Dolny 
8/ Krzysztof Winiarczyk                  -        KS „Rekin” 
         Świebodzice 
9/ Edmund Frączak                         -       KS „Rekin” 
         Świebodzice 
10/ Wojciech Zawadzki                   -       UKP „Manta” Jelcz Laskowice 
           Oleśnica                                        MKP „Atol”  
 
GOSPODARZE: 
                                                Wrocław 
 

1/ ElŜbieta Gembicka                    -   Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 
2/ Marta Skała-Kowalczyk            -   Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 4 LOMS nr I 
3/ Paweł Cybula                             -   Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 4 LOMS nr I 
4/ Piotr Albiński                            -    Trener koordynator w LOMS nr I 
5/ Andrzej Werner                         -    WKS „Śląsk” 
 
Porządek narady: 
 
1/ Otwarcie posiedzenia Komisji Szkół Sportowych. 
 
 Dyrektor szkoły ElŜbieta Gembicka powitała obecnych na naradzie. Podziękowała 
Prezesowi PZP Krzysztofowi Usielskiemu i Wojciechowi Nazarko za zorganizowanie tego 
spotkania we Wrocławiu. Następnie przedstawiła obecnych na posiedzeniu pracowników 
szkoły swoich zastępców i trenera koordynatora. Oddała głos Prezesowi OZP Wrocław kol. 



Zbigniewowi Dubielowi, który przedstawił osoby reprezentujące środowisko pływania 
Dolnego Śląska. Dyrektor szkoły przekazała prowadzenie narady kol. Wojciechowi Nazarko.   

Przewodniczący Komisji Szkół Sportowych PZP Wiceprezes Wojciech Nazarko ze 
swojej strony przedstawił obecnych przedstawicieli PZP. Przypomniał Ŝe dzień wcześniej 
odbyło się podobne spotkanie z władzami miasta Wrocławia w Ratuszu, gdzie omawiano 
problemy nowopowstałej SMS i pływania na Dolnym Śląsku.  

O waŜności spotkania świadczyła obecność przedstawicieli Rady Miasta Wrocławia, 
dyrektorów Wydziałów Edukacji i Sportu, oraz WKS „Śląska” Wrocław a takŜe Prezesa 
 i 2-ch wiceprezesów PZP w towarzystwie członków Komisji Szkół Sportowych i Prezesa 
Dolnośląskiego OZP.  

Nadmienił Ŝe PZP przykłada wiele wysiłku do współpracy z SMS-ami o czym świadczy 
jedyna tego typu Komisja działająca tylko przy naszym związku od prawie 30-lat. Tego typu 
spotkania odbywają się zawsze w miastach gdzie powstają nowe SMS-y. Wrocławski jest 9-ty. 
Poprosił sekretarza komisji kol. Ewę Lewandowską o protokołowanie spotkania. 

 Następnie nastąpiło: 
- przyjęcie porządku narady 
- przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Szkół. /w załączeniu/ 
 

2/  Wystąpienia wprowadzające. 
                                „Szkoły sportowe i klasy pływackie w programie szkolenia 
                                   Polskiego Związku Pływackiego”. 
                                   
 Prezes PZP Krzysztof Usielski podziękował Przewodniczącemu Komisji Szkół za 
zorganizowanie kolejnego posiedzenia i zdecydowane działania Komisji w rozwoju 
pływackiego sportu szkolnego. Szczególne podziękowanie skierował na ręce dyr. 
nowopowstałej SMS kol. ElŜbiety Gembickiej dziękując za gościnność i pomoc w 
przygotowaniu 2 dniowych obrad.  
Pogratulował dyrekcji i środowisku pływania za aktywność w działaniach na rzecz powstania 
9 SMS w Polsce.  
                                „Sprawy Szkoleniowe”  
 

 Kierownik Wyszkolenia PZP, wiceprzewodniczący Komisji Szkół Sportowych ds. SMS 
Kol. Jan Wiederek w bardzo dobrze przygotowanym materiale, w sposób obrazowy na 
ekranie przedstawił obecnym rolę i miejsce SMS w historii polskiego pływania.  

Zwrócił uwagę Ŝe od powstania pierwszej SMS w Raciborzu w 1977r z inicjatywy 
między innymi obecnego tutaj Wojciecha Nazarko, stwierdził Ŝe szkoły te zapisały się złotymi 
zgłoskami w imprezach rangi światowej. /materiał w załączeniu/. DuŜo czasu poświęcił na 
sprawy szkoleniowe w tych placówkach, które w wielu przypadkach nie są zgodne z 
propozycją PZP. /np. realizacja obciąŜeń treningowych, obowiązkowe starty w 
najwaŜniejszych imprezach itp./.  

  
Zaproponował następujące zagadnienia do dyskusji, które zostały przyjęte wraz z 

wnioskami : 
 
7. Rozporządzenie MENiS w sprawie działalności  sms-ów z dnia 30.07.2002r.- 

powinna powstać umowa MEN i MS, dotycząca działalności organizacyjno- 
szkoleniowej sms-ów 

8. Dyscypliny sportu wymagające współpracy zajęć sportowych z dydaktyką- tzw. 
dyscypliny „wczesne”- pływanie, gimnastyka, łyŜwiarstwo figurowe, gry 
zespołowe /odrębne  problemy/ 

9. Określenie moŜliwości finansowania sms-ów przez organy prowadzące: sejmik 
wojewódzki, powiat, gmina –najmniejsze moŜliwości finansowe posiada powiat 

10. MoŜliwości realizacji programu szkolenia a program dydaktyczny 
-formy zatrudniania i finansowania trenerów, nauczycieli, lekarzy, odnowy 
biologicznej 
- określenie  ilości uczniów w klasie 



11. Wysokość subwencji w sms-ach 
- aktualnie obowiązuje podwójna subwencja 
- powinna być wyŜsza, jak n.p. w szkołach muzycznych 

12. Umowy na finansowanie powinny być wieloletnie 
– w cyklu olimpijskim / 4 lata / 
- w cyklu szkolnym / 3 lata gimnazjum, 3 lat liceum / 

7. Ustalenie statusu szkoły mistrzostwa sportowego 
Powołanie zespołu, który opracuje nowe zasady funkcjonowania szkół mistrzostwa 
sportowego.  

  
3/  Informacja o działalności nowopowstałej Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. 
                                                                                          
                                   Prezentację pt. „Dlaczego stawiamy na sport?” - przedstawiła dyrektor 
mgr ElŜbieta Gembicka. /prezentacja w załączeniu/ 
 
 Informacja została uzupełniona o sprawy szkoleniowe w SMS Wrocław, które 
przedstawił trener koordynator mgr Piotr Albiński. „Program szkolenia i strukturę 
organizacyjną w SMS - Wrocław”. /materiał w załączeniu/               
Omówił sprawy szkoleniowe: 

W SMS szkolą obecnie 24 zawodników: 
                     - 18 w nowej klasie 
                     -  2 w klasie interdyscyplinarnej 
                     -  4 w klasie maturalnej 
Tylko 3 zawodników pochodzi z innego klubu niŜ WKS „Śląsk” Wrocław: 2 z Poznania i 1 z 
AZS-AWF Katowice. 

Dla zawodników waŜne jest: 
- zadowolenie z realizacji procesu szkoleniowego 
- poprawa warunków treningowych (dobra współpraca z WKS „Śląsk” Wrocław) 
- optymalne godziny treningowe: 6.45 – 8.45 oraz 17.00 – 19.00 
- zajęcia na sali od godz 15.00  
- praca nad techniką i intensywnością 
- specjalizacja 
- przeprowadzane testy w wodzie i na lądzie - inne 
                                           

   Wystąpienia uzupełniające: 
 

- Dyrekcji SMS, 
 

Dyrektor ElŜbieta Gembicka opowiedziała jak Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 
Sportowego powstało w Zespole Szkół nr 4 we Wrocławiu. 2 lata trwały przygotowania do 
powołania szkoły, która funkcjonuje od 01.09.2009 roku. 

Na Radzie Miasta uchwała przeszła jednogłośnie co pozwoliło na zatwierdzenie jej 
funkcjonowania. 

Gmina zapewnia realizację zajęć na basenie 50 i 25 metrowym – płaci za wynajem 
obiektów od „Śląska” Wrocław. 
W strukturze szkoły istniał teŜ Centralny Ośrodek Koszykarski, jednak ministerstwo podjęło 
decyzję o jego likwidacji. 

Pani dyrektor ma świadomość, Ŝe musi spełniać jako szkoła rolę organizatora ponad 
klubowego, a zatem musi nauczyć się współpracy z Dolnośląskim Związkiem Pływackim. 

Podkreśliła teŜ, Ŝe szkoła realizuje opracowany przez siebie i zatwierdzony przez MEN 
eksperyment pedagogiczny za pomocą platformy e-learningowej dotyczący m.in. wiedzy o 
kulturze, podstaw przedsiębiorczości, religii itp. 

Oprócz tego w szkole posiadają 3 multimedialne sale językowe i 3 sale komputerowe. 
Problemem są bursy dla zawodników przyjezdnych (8), które miasto zlikwidowało, a które 
obecnie prowadzą stowarzyszenia. 



Podczas dyskusji powstał pomysł, by jedno skrzydło szkoły przeznaczyć na bursę. 
Trenerzy są zatrudnieni obecnie na czas określony – na 1 rok.  
 
 

- Prezesa OZP Zbigniewa Dubiela, 
który zaproponował organizację internatu na obiektach „Śląska” Wrocław 
- sprostował, Ŝe obiekty WKS „Śląsk” nie naleŜą do klubu, lecz do miasta, zatem miasto 
mogłoby je przekazać szkole. 

 
- Dyrekcji i trenerów szkół z klasami pływackimi, 
 

Bogumiła Kopacka-Gajec – dyr SP nr 76 
W swojej szkole wprowadziła pewne modyfikacje w statucie, dotyczące dobrych i 

bardzo dobrych wyników w nauce, w tym języka obcego. UwaŜa bowiem, Ŝe uczniowie, którzy 
są w IV klasie szkoły podstawowej jeszcze nie wiedzą czy będą tylko sportowcami, dlatego 
warto mobilizować ich do nauki, z czym świetnie sobie radzą. 
 

- Przedstawiciela WKS „Śląsk” Wrocław / Andrzeja Wernera/, 
Andrzej Werner – przedstawił informację nt. funkcjonowania klubu WKS „Śląsk” Wrocław w 
kontekście szkolenia zawodników w SMS. 
Nie zgodził się z tezą, Ŝe szkolenie w SMS musi być „wieloklubowe”, szczególnie w sytuacji, 
gdy są świetni zawodnicy nawet z 1 klubu. 
Podkreślił, Ŝe SMS ma priorytet w  treningach na obiektach „Śląska” 
 
Jan Wiederek - zaproponował wydłuŜenie okresu szkolenia we wszystkich SMS-ach /równieŜ 
we Wrocławiu/ do 6 lat - 3 lata gimnzjum + 3 lata liceum. Poruszył teŜ temat ilości godzin 
szkoleniowych dla trenerów, kiedyś było to nawet 3 etaty, dziś problemem jest zwiększenie 
pensum godzin w jednym miejscu powyŜej 1,5 etatu, a to dla celów szkoleniowych jest 
zdecydowanie za mało. 

 
 

 

4/  Informacja z realizacji uchwał i postanowień Komisji. / W Nazarko / 
 

Informacja Wiceprezesa Polskiego Związku Pływackiego 
 

       Wystąpienia podsumował Wojciech Nazarko, formułując następujące wnioski: 
- powinna zostać zawarta umowa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu 
- dyscypliny takie jak pływanie, powinny być powiązane ze szkołą 
- naleŜy dostosować program dydaktyczny do programu szkolenia sportowego – w większości  
   przypadków nie da się być zarazem mistrzem i mieć świadectwo z czerwonym paskiem.  

Na razie nie ma nowych wytycznych co do programu nauczania w SMS-ach. 
-zatrudnianie nauczycieli - trenerów najtrudniejsze jest, gdy organem prowadzącym jest 
powiat – poniewaŜ ma najmniej pieniędzy na te cele. 
- zatrudnianie szkoleniowców z Karty Nauczyciela powoduje dylematy – nie daje moŜliwości 
zatrudniania na kontrakty kilkuletnie. 
- wciąŜ nie rozstrzygnięty został problem zwiększenia środków dla szkół Mistrzostwa 
Sportowego, co dałoby większą subwencję – pismo w tej sprawia zostało  skierowane do 
ministra Lipca 03.04.2006 r, niestety do dziś pozostało bez odpowiedzi. 
 
5/ Dyskusja i wolne wnioski. Wystąpienia Członków Komisji i zaproszonych Gości.  
 
 
Wprowadzenia dokonał  przewodniczący narady: 
 



Dyscyplina nasza po Igrzyskach Olimpijskich w Atenach została oceniona bardzo 
wysoko. Sukces nie był przypadkowy, poniewaŜ jest wynikiem wypracowanego programu 
szkolenia opartego głównie na szkolnictwie sportowym. PoniewaŜ na IO w Pekinie pływacy 
wypadli daleko od planowanych wyników naleŜy podjąć zdecydowane działania w tym 
równieŜ zmiany w szkoleniu w SMS-ach. 

Od 1977r to jest od powstania w Raciborzu pierwszej w Polsce Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego pływacy systematycznie poprawiali swoje wyniki osiągając sukcesy na 
Mistrzostwach Europy, Świata i Igrzyskach Olimpijskich.  
 Mistrzostwa Świata w Montrealu, Berlinie, Sydney i Mistrzostwa Europy w Wiedniu i 
Treście potwierdziły wynikami naszych pływaków wypracowany system szkolenia. Prawie 
wszyscy najlepsi nasi zawodnicy: A.Czopek, L.Górski, R. Szukała, A. Wojdat, B. Kizierowski, 
O. Jędrzejczak,  P. Korzeniowski, S. Stańczyk, K. Baranowska, S. Kuczko, K. Dulian, M. 
Sawrymowicz, M. Cieślak, R. Kawęcki i wielu innych medalistów imprez rangi 
międzynarodowej wywodzi się ze Szkół Sportowych i SMS.  

Wypracowany model szkolenia naszej dyscypliny poparty jest równieŜ sukcesami 
młodych pływaków. Podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Budapeszcie, na Majorce, w 
Belgradzie i w Pradze zdobyli po 10 - 11 medali. 
 Być moŜe nie jesteśmy potęgą światową ale 3 miejsce juniorów w Europie i 5 na 
Świecie uzyskane w Monterrey świadczy ze mamy równieŜ nienajgorsze zaplecze. 
  Ponad 30 letnie doświadczenie i wypracowany system szkolenia upowaŜnia nas do 
zabrania głosu w momencie kolejnej reorganizacji sportu w kraju i przed nową ustawą o 
kulturze fizycznej.  

 
Głos zabrali:  
 
Ewa Szczęch – kierownik Wydziału Edukacji we Wrocławiu, która podkreślił, Ŝe wspierała 
powstanie SMS we Wrocławiu i podziękowała za moŜliwość uczestnictwa w pracach Komisji. 

 
Dariusz Tłuczek – z Brzegu Dolnego zapytał o warunki przyjęcia do SMS Wrocław? 
 
Paweł Cybula – dyr ds sportu szkoły z Wrocławia odpowiedział Ŝe u nich obowiązują: 

- II kl. sportowa 
- minimum Finał B na MP 
- rozmowa kwalifikacyjna równieŜ pod kątem ocen z Komisją Kwalifikacyjną w  
  składzie: 
                  * wicedyrektor ds. sportu 
                  *wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego 
                  * trener koordynator 
 

Krzysztof Usielski – powiedział, Ŝe:  
        - bardzo dobrzy sportowcy są przewaŜnie bardzo trudni wychowawczo 
        - naleŜy postawić na efekt dydaktyczny i rozpatrywać kaŜdego ucznia indywidualnie 
        - problemy nie wynikają z winy dziecka lecz środowiska, z którego się wywodzi. 
 
Jan Wiederek – zabierając ponownie głos powiedział o konieczności realizacji róŜnej ilości 
godzin treningowych w zaleŜności od specjalizacji: od 27 do nawet 39 tygodniowo. 
Podkreślił teŜ waŜność ilości startów procesie treningowym oraz róŜną realizacje startów 
przez róŜnych zawodników zatwierdzonych na listach PZP, niejednokrotnie zbyt małą. 
3 waŜne aspekty to: 

-  opieka pedagogiczna 
- opieka odnowy biologicznej 
- opieka lekarska 

Ewa Lewandowska - zaprezentowała teŜ swój głos w dyskusji dotyczącej zmian barw 
klubowych przy przejściu do SMS. 



UwaŜa, Ŝe zmiana barw klubowych ma negatywny skutek dla małych, nowych klubów 
szkolących zawodników i przekazujących ich do SMS. Jest to teŜ działanie demotywujące , 
gdyŜ sukcesy zawodników, którzy przeszli do SMS zapisują się juŜ na konto klubu 
przejmującego, a tak powinno być jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. gdy 
klub nie posiada środków finansowych na dalsze wspieranie zawodnika.                   

  Poza tym przekazała informację na temat zmiany organu prowadzącego dla 
raciborskiej SMS ze Starostwa powiatowego na Urząd Marszałkowski w Katowicach. Podjęto 
juŜ w tej sprawie uchwałę Zarządu, a projekt uchwały został wpisany w porządek najbliŜszej 
Sesji, gdzie decyzję w głosowaniu będą podejmowali radni Sejmiku.  

 
Andrzej Werner - na zakończenie zgłosił jeszcze problem dotyczący zatrudnienia nauczycieli-
trenerów na kontrakcie równieŜ w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
 
Ewa Szczęch – na zakończenie jeszcze raz podziękowała za moŜliwość uczestnictwa w 
pracach Komisji, podkreśliła, Ŝe jako pracownicy Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta, nie 
mają zbyt wielu doświadczeń w prowadzeniu tego typu szkoły dlatego cenią sobie dostęp do 
informacji, a takŜe współpracę z prezesem i wiceprezesem.  

Podkreśliła, Ŝe dziś Wrocław szuka oszczędności przed Euro 2012, dlatego „zielone 
światło” dla innych działań będzie dopiero „po Euro”. 

 
W dyskusji padły teŜ nazwiska parlamentarzystów, z którymi naleŜałoby 

współpracować w kontekście wprowadzenia zmian w ustawie o systemie kultury fizycznej : 
- Henryk Siedlaczek          – poseł /Racibórz/ 
- Wojciech  Ziemniak        -  poseł /Racot/ 
- Ewa  Wolak             - poseł 
- Michał Jaros            - poseł 
- Tomasz Smolarz      - poseł 
- Jerzy Jurcewicz       - senator 
oraz wymieniana juŜ wiceminister MEN Lilla Jaroń. 
 

 
WWNNIIOOSSKKII  WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCEE  ZZ  DDYYSSKKUUSSJJII  NNAA  PPOOSSIIEEDDZZEENNIIUU  KKOOMMIISSJJII  SSZZKKÓÓŁŁ  SSPPOORRTTOOWWYYCCHH  

  WWEE  WWRROOCCŁŁAAWWIIUU  
 

W trosce o prawidłowy rozwój nasze dyscypliny na podstawie wypracowanych 
wniosków podczas spotkań i konferencji z udziałem wybitnych szkoleniowców krajowych i 
zagranicznych, trenerów, działaczy, rodziców i zawodników oraz przedstawicieli świata 
medycyny i nauki, pozwalamy sobie zwrócić uwagę na następujące problemy:  

 

1/ Potraktować Szkoły Mistrzostwa Sportowego jako Centralne Ośrodki Szkolenia pod 
nadzorem finansowym i szkoleniowym Polskich Związków Sportowych. 
 
2/ Wprowadzić opiniowanie kadry kierowniczej i szkoleniowej w Szkołach Mistrzostwa 
Sportowego, w szczególności dyrektora ds. sportowych i trenera koordynatora przez Polski 
Związek Sportowy /w komisji konkursowej na dyrektora SMS powinien uczestniczyć 
przedstawiciel związku sportowego /. 
 
3/ Przywrócić niezbędną ilość godzin szkoleniowych w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. 
/zgodnie z zatwierdzonym planem szkolenia PZP czy innego związku sportowego/. 
 
4/ Zwrócić uwagę na stale zmniejszającą się ilość klubów nie szkolnych w Polsce z powodu 
braku środków finansowych w samorządach na rozwój kultury fizycznej co powoduje coraz 
mniej medalowych sukcesów na Igrzyskach Olimpijskich gdyŜ zmniejsza się ilość szkolonej 
młodzieŜy. 



 
Uwaga: 
W pływaniu na ponad 300 klubów 80% to kluby szkolne, gdyŜ tam jest najtańsza baza 
sportowa , dobrze przygotowani trenerzy i gwarancja stabilnej pracy. 
 
5/ Uregulować status trenerów pracujących w szkołach sportowych. /finansowanie kadry 
trenerskiej/. 
 
6/ Zwiększyć subwencje lub w inny sposób dofinansować Szkoły Mistrzostwa Sportowego i 
szkoły sportowe na realizację planów szkoleniowych wymaganych przez Polskie Związki 
Sportowe. 
 
7/  Rozwiązać problem badań lekarskich młodzieŜy uprawiającej sport.  
 / w SMS-ach i szkołach sportowych/. 
 
8/ Zabezpieczyć w SMS etaty dla trenerów odnowy biologicznej i psychologa. 
 
9/ Zabezpieczyć środki finansowe na indywidualny tok nauczania dla wybitnych uczniów 
sportowców Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
 

W wypracowanym programie rozwoju sportu pływackiego w Polsce brakowało 
ostatniego ogniwa szkolenia po szkole średniej. Brak odpowiedniej bazy przy uczelniach w-f  
zmusił Polski Związek Pływacki do korzystania z usług trenerów w USA.  

Wielu zawodników zmuszonych było trenować w ośrodkach akademickich za 
granicą. Po sukcesach w Atenach za sprawą wychowanka Raciborskiej Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Pawła Słomińskiego i Otylii Jędrzejczak uczennicy wychowanki SMS Kraków 
zawodniczki MKS „Pałac MłodzieŜy Katowice” powstał mocny ośrodek akademicki przy 
AWF-Warszawa.  

Spowodowało to wybór przez wielu najlepszych zawodników szkolenie w Polsce 
bliŜej domu a nie w Stanach Zjednoczonych.  

Brak odpowiedniej bazy z pływalnią 50 m moŜe zniszczyć kolejną szansę na 
powstanie Centralnego Ośrodka Szkolenia pływaków przy uczelni. Zarówno Polski Związek 
Pływacki jak i władze Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie są zainteresowane 
powyŜszym problemem. 
  Zmusza nas do takich działań aktualna sytuacja braku moŜliwości szkolenia 
zawodników po szkole średniej, oraz likwidacja prawie wszystkich ośrodków centralnych, 
resortowych / wojskowych, gwardyjskich, studenckich itp./. 
 
Wnioski główne: 
 
                 Wspierać budowę kompleksu pływalni o wymiarach olimpijskich przy Akademii 
Wychowania Fizycznego lub innej uczelni w Warszawie z przeznaczeniem na szkolenie 
kadry olimpijskiej w pływaniu. 
 
  DąŜyć do wypracowania narodowego programu kultury fizycznej od 
przedszkola w celu podniesienia ogólnej sprawności fizycznej Polaków i przeciwdziałania 
rozszerzającej się patologii społecznej wśród dzieci i młodzieŜy. / narkotyki, alkohol, 
papierosy itp./ 
 
  Wspierać powstawanie Szkół Mistrzostwa Sportowego w województwach 
gdzie jest duŜo sekcji pływackich i działają szkoły sportowe podstawowe i gimnazja przy 
dobrej bazie sportowej i kadrze trenerskiej. Przy dobrze funkcjonujących SMS-ach tworzyć 
MłodzieŜowe Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia w pływaniu. 
 



  Wprowadzić do drugiej klasy szkoły podstawowej narodowy program nauki 
pływania jako przeciwdziałanie w zastraszający sposób zwiększającej się ilości młodzieŜy z 
wadami postawy. 
 
  Uczulić samorządy terytorialne do maksymalnego wykorzystania istniejącej 
bazy sportowej przez dzieci, młodzieŜ i dorosłych, stwarzając warunki do jej dostępu. 
 
  Na wzór programu budowy zielonych „Orlików” kontynuować program 
budowy niebieskich „Orlików” ( krytych pływalni w kaŜdej gminie). 
 
        Przedstawione problemy były przez nasz związek wielokrotnie omawiane na forum w 
róŜnych gremiach, decydujących o zmianach w strukturach sportu w Polsce, od samorządu do 
centrali włącznie co upowaŜnia nas do złoŜenia tego dokumentu ponownie u władz 
centralnych.  
Podobny dokument był złoŜony w ubiegłych latach w Parlamencie i Ministerstwie Sportu.  
 Sprawą obiecali zająć się Posłowie RP – Henryk Siedlaczek /Racibórz/ i Wojciech 
Ziemniak /Racot/. 
Pismo zostało złoŜone w Parlamencie podczas pobytu uczestników „MłodzieŜowego 
Seminarium Olimpijskiego” w budynku Sejmu RP z okazji 85-lecia Polskiego Związku 
Pływackiego. Zgodnie z uchwałą Komisji Szkół Sportowych dokument wręczył w 
towarzystwie młodzieŜy Wiceprezes PZP  ds. Szkół Sportowych - Wojciech Nazarko.  
 
6/  Sprawy bieŜące.  
 
a/ RozwaŜenie propozycji wprowadzenia do kalendarza PZP nowych imprez: 
                - Mistrzostwa Polski MKS-ów 
     - Mistrzostwa Polski OZP w kategorii open. 
 
b/ Informacja z przygotowania programów szkoleniowych dla szkół sportowych i SMS.  

 
PoniewaŜ nie dojechała osoba upowaŜniona przez Przew. zespołu mgr Kazimierza 

Woźnickiego do przedstawienia tego materiału / kol. Piotr Woźnicki / przewodniczący 
zapoznał obecnych z posiadanym skrótem w załączeniu proponując zaprezentowanie stanu 
przygotowań wydawnictwa na posiedzeniu Prezydium lub Zarządu PZP co zostało przyjęte 
jednogłośnie. 

Uczestnicy upowaŜnili Prezydium Komisji do zebrania i uformowania uchwał i 
wniosków z dwóch dni obrad.  

Wojciech Nazarko ok. godz.14.00 zakończył spotkanie zapraszając do udziału w 
Seminarium do Budapesztu na Mistrzostwa Europy w pływaniu, oraz na otwarcie pierwszej 
we Wrocławiu Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
 

III  część  – 12. 06. 2010r. / SMS – ul. Powstańców Śląskich 210/218 / 
 
Posiedzenie Prezydium Komisji Szkół Sportowych. 
Informacja Komisji Szkół Sportowych 
ZłoŜona na piśmie Zarządowi w Warszawie dnia 08.06.2010 r. / w załączeniu/ 
 

Informacje bieŜące. 
 

         -  podczas ostatnich MP w Gliwicach powtórzyła się sprawa startu zawodniczki z 
Ukrainy w barwach KS „Zryw” Opole. Problem zgłosił w-ce prezes ds. szkolenia kol. Paweł 
Słomiński. Konferencję prowadził W. Nazarko.  
 W wyniku długiej dyskusji i duŜej rozbieŜności zdań wśród obecnych na 
konferencji trenerów, sędziów, i dziewięciu członków Zarządu, którzy powołując się na 



Zarząd z 2007 r w Gorzowie stwierdzili Ŝe zawodniczka nie powinna startować w zawodach 
poniewaŜ nie ma obywatelstwa polskiego.  
 W dalszej dyskusji Przew. Komisji Pływania kol. Kazimierz Pieczora 
stwierdził Ŝe zawodniczka na prośbę klubu została przeniesiona do pliku zawodników nie 
aktywnych i nie ma aktualnie licencji z hologramem.  
 Kazimierz Woźnicki przypomniał Ŝe w Gorzowie Zarząd podjął uchwałę Ŝe 
zawodniczka ta nie moŜe mieć uznane rekordy polski i otrzymywać medale. Podobnego 
zdania była M. Jakóbik.  
 Innego zdania był prowadzący, który stwierdził ze była mowa tylko o 
rekordach polski i oburzeniu z tak zaistniałego faktu, co zakończyło się tylko nie uznaniem 
rek. Polski i wnioskiem o zmiany w reg Gł. MP.  
 Zobowiązano Prezesa do uzyskania z MS interpretacji prawnej dot. tej 
sprawy przed zapisem w reg.  
 W. Nazarko poparł kol. Jan Wiederek. PoniewaŜ nie moŜna było dotrzeć do 
źródłowych dok. i nikogo nie było z klubu opolskiego prowadzący podjął decyzję o 
dopuszczeniu do startu tylko zawodników z aktualną licencją i badaniem lekarskim co jest 
zgodne z posiadanym reg. Mistrzostw Polski. Sprawdzenia dok. podjął się w trakcie eliminacji 
kol. Kazimierz Pieczora.  
 Okazało się Ŝe wszyscy startujący zawodnicy posiadali aktualne licencje i 
badania lekarskie. 
  Dziwi jednak fakt Ŝe kierownictwo klubu opolskiego przedstawiło 
niezbędne dok. dopiero po pięciokrotnym ponaglaniu, oraz to Ŝe licencja zawodniczki z 
Ukrainy, wystawiona była z datą 30. maja 2010r.  
 O kulturze kier. ekipy opolskiej świadczyła agresja i skandaliczne 
zachowanie wobec kol. K. Pieczory i B. Ciundziewickiego po ogłoszeniu komunikatu, który 
dotyczył wszystkich zawodników a nie tylko zawodniczki z Ukrainy.  
 Po mojej interwencji panowie się uspokoili i poszli zrobić zdjęcie 
ogłoszonego komunikatu z czego się wycofali poniewaŜ nie mieli racji. Próbowali nawet 
przepraszać. 
  PoniewaŜ zawodniczka z Opola prawnie miała wszystkie dok. nie było 
podstaw nie uznać jej wyników. Co do sporu do rek. Polski i medali materiały źródłowe: 
protokół z Zarządu Gorzów 2007r, reg, GMP, reg. zmiany barw klubowych potwierdziły 
słuszność podjętej decyzji.  
 W związku z powyŜszym naleŜy jeszcze raz wrócić do sprawy i zrealizować 
wnioski Zarządu z 2007r, albo nazwać Mistrzostwa Polski Otwartymi, albo kategorycznie 
zakazać startu zawodnikom nie posiadającym obywatelstwo polskie, co wydaje się słuszne 
gdyŜ odbieranie polskim zawodnikom medali powoduje w konsekwencji utratę profitów 
finansowych w naszej dyscyplinie i jest niemoralne z racji tego Ŝe uprawia ją głównie 
młodzieŜ.   

 
- podczas Finału  Międzywojewódzkich Mistrzostw Szkół Podstawowych i Gimnazjum 

zaistniał nieprzyjemny incydent związany ze zgłoszeniem zawodniczki, która nie jest i nie była 
uczennicą szkoły zgłaszającej.  
 Pismo w tej sprawie do PZP wpłynęło z UKS „Rekin” Warszawa i do OZP 
Warszawsko Mazowieckiego. Sprawa dotyczy Gimnazjum nr. 92 wWarszawie. Po ściągnięciu 
dokumentów dot. tej sprawy z przykrością informuję Ŝe jest to prawdą.  
 W związku z powyŜszym Komisja szkół podejmie decyzję dyskwalifikacji 
zawodniczki i odebrania zdobytych przez nią pkt. szkole. Po odebraniu Gimnazjum nr. 92 
Ursynów 46pkt, szkoła przesunie się z 5 na 8 m-ce.  
 PoniewaŜ jest to pierwszy przypadek tego typu uwaŜamy Ŝe nie jest tu 
winna zawodniczka tylko jej opiekunowie /trenerzy/, tym bardziej Ŝe dyrekcje szkół o tym nie 
wiedziały.  
 Kierownictwo szkoły w stosunku do osób odpowiedzialnych za ten nie 
moralny czyn , nie licujący z zawodem nauczyciela i trenera gdzie zasada fair-play winna 
obowiązywać na co dzień wyciągnie konsekwencje słuŜbowe w ramach swoich kompetencji. 



                               Komisja szkół zdecyduje czy ten przypadek nagłośnić poprzez informację 
na str. PZP Ŝeby była przestrogą na przyszłość.  
 Po Zarządzie PZP sprawę przekazuje się naczelnikowi zawodów w celu 
naniesienia poprawek do komunikatu z zawodów i odebrania zawodniczce brązowego 
medalu.  
 Szkoda tylko Ŝe protest ten nie został zgłoszony w czasie zawodów do 
Komisji Odwoławczej. W związku z powyŜszym medal odebrany zawodniczce Magdalenie 
Niedbała z Gimnazjum nr. 92 Ursynów W-wa zostanie przekazany Małgorzacie Franke z 
GMS w Oświęcimiu co jest zgodne z propozycją dyr. szkoły. 
 
- zakończono przygotowania związane z przygotowaniem  seminarium szkoleniowego dla 
trenerów i działaczy na ME do Budapesztu . /dla grupy ok. 40-45 osób, o ile będą chętni. /  
    Wyjazd ten Traktujemy  jako konferencję szkoleniową i kibicowanie polskim 
pływakom. 
PZP jest w trakcie załatwiania zakupienia biletów na finały ME 14 i 15 sierpnia 2010r. 
Koszty wyjazdu pokrywają uczestnicy lub ich sponsorzy. Wyjazd obsługuje Biuro Turystyczne 
„ALTAIR” w Katowicach i KO „Sokół” w Raciborzu. Dokładny program seminarium i 
informacje ukaŜą się po posiedzeniu Zarządu i Komisji Szkół we Wrocławiu  na str. PZP 

 
Przewodniczący zaproponował obecnym propozycję wniosków do dyskusji, która 

została przyjęta bez uwag. 

WWNNIIOOSSKKII  
 
a/ Komisja w roboczym składzie rozpatrzyła problem startu podczas Mistrzostw Polski Szkół 
w Raciborzu nieuprawnionej zawodniczki z Warszawy.  

Rozpatrzono protest UKS „Rekin” Warszawa w sprawie Gimnazjum nr. 92 w 
Warszawie dotyczącego startu zgłoszonej zawodniczki /nie będącej uczennicą tej szkoły/ w 
Finale  Międzywojewódzkich Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych w Raciborzu.  

Prezydium jednogłośnie zdecydowało nagłośnić ten incydent poprzez umieszczenie 
informacji na str. PZP, www.polswim.pl  jako naganny i przestrogę na przyszłość.  
 
b/ Przewodniczący Komisji zaproponował dokooptowanie do składu kol. Macieja 
Rojowskiego członka Zarządu Śląskiego OZP z Radlina, który wyraził zgodę na propozycję 
pracy społecznej w Komisji. 

 PoniewaŜ w składzie Komisji jest kilku trenerów, którzy wyrazili zgodę na społeczną 
działalność lecz praca trenerska w klubie i z kadrą PZP nie zawsze pozwala im uczestniczyć 
w spotkaniach Komisji dlatego jest potrzebna osoba z doświadczeniem i mająca czas. 

 Taką osobą jest kol. Maciej Rojowski nauczyciel – trener mieszkający niedaleko 
Raciborza z doświadczeniem wieloletniej pracy w OZP, szkole i klubie. 
Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Informacje bieŜące omówione i złoŜone na piśmie do potokołu : 

 

Omówione zostaną na posiedzeniu Prezydium Zarządu PZP po posiedzeniu Komisji Szkół 
Sportowych we Wrocławiu 

 
- 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”. /Propozycja programu konferencji wraz 
z preliminarzem została przekazana do PZP/. 
                       Inicjatywa została zmieniona na propozycję Prezesa PZP Ŝeby konferencję 
poszerzyć o trenerów nie tylko szkół sportowych. W związku z organizacją konferencji 



podobnej przez środowisko Krakowskie odbędzie się ona w m-cu listopadzie z udziałem 
wybitnych postaci ze świata nauki i sportu z kraju i zagranicy pod  patronatem PZP. / 
zrezygnowano z trenerów Węgierskich/. 

W konferencji wezmą udział takŜe trenerzy szkół sportowych. Szkoda Ŝe zrezygnowano z 
udziału wybitnych trenerów Węgierskich z którymi wcześniej nawiązano kontakt podczas 

seminarium w Budapeszcie /2009r/. 
 
 

- Przewodniczący poinformował Ŝe trwają prace zespołu pod przewodnictwem Kazimierza 
Woźnickiego, na temat programu szkolenia w poszczególnych kategoriach wiekowych, który 
ma być uzupełniony o film szkoleniowy. / w załączeniu / 
 Do opracowania tych materiałów będzie wykorzystany materiał z konferencji 
szkoleniowej w Krakowie / listopad – 2010r /.  
Komisja na kolejnym posiedzeniu we Wrocławiu zapozna się ze składem osobowym 
przygotowującym program i przewidywanym terminem zakończenia materiału do druku. 
 

- zatwierdzono na kolejne lata 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), zostały przyjęte bez uwag.  
 

- 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 bardzo 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-om z 
uwagami dotyczącymi szkolenia. 

    
- Komisja ponownie proponuje 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 wnioskuje o wprowadzenie do kalendarza 2-ch imprez: 
 * 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 /.  
 *oraz druŜynowe MP Okręgowych Związków Pływackich / reprezentacja 
okręgu Open/ z okazji 90-lecia PZP.  Po akceptacji programy imprez powinny opracować 
wydział szkolenia i Rada Trenerów.  

 

- dyr. SMS we Wrocławiu kol. ElŜbieta Gembicka jest głównym organizatorem wyjazdowego 
posiedzenia Komisji Szkół Sportowych, które odbyło się we Wrocławiu: 
 w dniach 11- 12. 06. 2010r. / program konferencji w załączeniu i na stronie PZP/ 
 

- został opracowany  przez Komisję apel do samorządów i Posłów RP /w załączeniu/. Po 
akceptacji Zarządu i Komisji  Szkół we Wrocławiu apel ukaŜe się na stronie głównej PZP i 
zostanie skierowany do samorządów i do Parlamentu ponownie.  
 

-  mając na uwadze ciągłe dyskusje dotyczące członków Komisji Odwoławczej podczas 



głównych zawodów PZP proponuje się uzupełnienie juŜ wcześniej uchwalonego nowego reg 
Komisji Odwoławczej pod uchwałę Zarządu. Zmiany dotyczą płatności członków komisji tak 
jak sędziego głównego, oraz powołania przez przewodniczącego Komisji nie trzech a dwóch 
członków. /reg. w załączeniu/. 
 
RóŜne. 
-    przewodniczący uczestniczył w pogrzebie Prezesa PKOl Piotra Nurowskiego z pocztem 
     sztandarowym KO „Sokół”  
   
 -    przewodniczący Komisji uczestniczył w uroczystości związanych z nadaniem i   
      poświęceniem nowego sztandaru w SMS Wrocław i spotkaniu z olimpijczykami 
      L.Górskim, D. Wolnym i M. Zychowiczem absolwentami SMS  Racibórz 
 
 -    wiceprezes PZP między Zarządami uczestniczył w Mistrzostwach Polski Masters,  
       Międzynarodowym Mityngu w Raciborzu oraz w GP Polski w Oświęcimiu i Gliwicach 
       gdzie wspólnie z Prezesem PZP i Śląskiego OZP spotkali się z władzami Gliwic i  
       Ośrodka TUR w sprawie org. Mistrzostw Polski, oraz Mistrzostwach Polski w Gliwicach. 
 

Uchwały, postanowienia i wnioski skierowane do: 
 

Posłów RP: 
 

1/ Apel o wspieranie szkolnictwa sportowego i uwzględnienie w nowej Ustawie o kulturze 
Fizycznej działalności Szkół Mistrzostwa Sportowego. / Apel w załączeniu / 
 
 MEN i MSiT: 
 

1/ Potraktować Szkoły Mistrzostwa Sportowego jako Centralne Ośrodki Szkolenia pod 
nadzorem finansowym i szkoleniowym Polskich Związków Sportowych. 
 

2/ Wprowadzić opiniowanie kadry kierowniczej i szkoleniowej w Szkołach Mistrzostwa 
Sportowego, w szczególności dyrektora ds. sportowych i trenera koordynatora przez Polski 
Związek Sportowy /w komisji konkursowej na dyrektora SMS powinien uczestniczyć 
przedstawiciel związku sportowego /. 
 

3/ Przywrócić niezbędną ilość godzin szkoleniowych w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. 
/zgodnie z zatwierdzonym planem szkolenia PZP czy innego związku sportowego/. 
 

4/ Zwrócić uwagę na stale zmniejszającą się ilość klubów nie szkolnych w Polsce z powodu 
braku środków finansowych w samorządach na rozwój kultury fizycznej co powoduje coraz 
mniej medalowych sukcesów na Igrzyskach Olimpijskich gdyŜ zmniejsza się ilość szkolonej 
młodzieŜy. 
Uwaga: 
W pływaniu na ponad 300 klubów 80% to kluby szkolne, gdyŜ tam jest najtańsza baza 
sportowa , dobrze przygotowani trenerzy i gwarancja stabilnej pracy. 
 

5/ Uregulować status trenerów pracujących w szkołach sportowych. /finansowanie kadry 
trenerskiej/. 
 

6/ Zwiększyć subwencje lub w inny sposób dofinansować Szkoły Mistrzostwa Sportowego i 
szkoły sportowe na realizację planów szkoleniowych wymaganych przez Polskie Związki 
Sportowe. 
 

7/  Rozwiązać problem badań lekarskich młodzieŜy uprawiającej sport.  
 / w SMS-ach i szkołach sportowych/. 
8/ Zabezpieczyć w SMS etaty dla trenerów odnowy biologicznej i psychologa. 
 



9/ Zabezpieczyć środki finansowe na indywidualny tok nauczania dla wybitnych uczniów 
sportowców Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
 

Wnioski główne: 
 

                 Wspierać budowę kompleksu pływalni o wymiarach olimpijskich przy Akademii 
Wychowania Fizycznego lub innej uczelni w Warszawie z przeznaczeniem na szkolenie 
kadry olimpijskiej w pływaniu. 
  DąŜyć do wypracowania narodowego programu kultury fizycznej od 
przedszkola w celu podniesienia ogólnej sprawności fizycznej Polaków i przeciwdziałania 
rozszerzającej się patologii społecznej wśród dzieci i młodzieŜy. / narkotyki, alkohol, 
papierosy itp./ 
  Wspierać powstawanie Szkół Mistrzostwa Sportowego w województwach 
gdzie jest duŜo sekcji pływackich i działają szkoły sportowe podstawowe i gimnazja przy 
dobrej bazie sportowej i kadrze trenerskiej. Przy dobrze funkcjonujących SMS-ach tworzyć 
MłodzieŜowe Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia w pływaniu. 
  Wprowadzić do drugiej klasy szkoły podstawowej narodowy program nauki 
pływania jako przeciwdziałanie w zastraszający sposób zwiększającej się ilości młodzieŜy z 
wadami postawy. 
  Uczulić samorządy terytorialne do maksymalnego wykorzystania istniejącej 
bazy sportowej przez dzieci, młodzieŜ i dorosłych, stwarzając warunki do jej dostępu. 
 
  Na wzór programu budowy zielonych „Orlików” kontynuować program 
budowy niebieskich „Orlików” ( krytych pływalni w kaŜdej gminie). 
 

Władz samorządowych: 
 

Gmin , które posiadają kryte pływalnie: 
 

1/ Apel o wspieranie nauki pływania, klas sportowych i szkół sportowych, oraz umoŜliwienie 
dostępu do obiektów sportowych dzieciom i młodzieŜy chętnej do uprawiania sportu. /Apel w 
załączeniu/. 
 

Miasta Wrocławia: 
 

1/ Podziękowanie za utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. 
2/ Prośba o kontynuowanie działań w zakresie rozbudowy przy szkole bazy sportowej i  
    internatu dla uczniów sportowców. 
 

Polskiego Związku Pływackiego: 
 

1/ Wspierać działalność Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
2/ Wysłać do Parlamentu, MEN i MS wnioski z narady. 
3/ Przekazać Apele do samorządów i Parlamentu. 
4/ Zakończyć prace nad programami szkoleniowymi w szkołach sportowych i SMS-ach przed  
    90-leciem PZP. Wydanie ksiąŜkowe programów zatwierdzić w MEN i MS. 

 

Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego: 
 

1/ Wspierać organizacyjnie nową SMS we Wrocławiu. 
2/ Pomóc w naborze do SMS Wrocław. 

 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu: 
 

1/ Zachowywać barwy klubowe uczniów przychodzących do SMS. 
2/ Kontynuować działania w zakresie poprawienia bazy sportowej i budowy internatu / lub  
    adaptacji pomieszczeń szkolnych na internat/. 
3/ Poszerzyć nabór o zawodników ze wszystkich szkół i klubów Dolnego Śląska. 



4/ Kontynuować współpracę z WKS „Śląsk” Wrocław, oraz ze szkołami Wrocławia  
    posiadającymi własne pływalnie.  
 
 

WKS „Śląsk” Wrocław: 
 

4/ Kontynuować współpracę z SMS  Wrocław, w zakresie szkolenia pływaków i udostępnienia   
     pływalni do treningu. 
 

 Na zakończeniePrzewodniczący podziękował członkom Prezydium Komisji 
za udział w spotkaniach i działalność społeczną. Poinformował Ŝe po napisaniu protokołów 
informacje ukaŜą się na stronie PZP w zakładce Komisji Szkół Sportowych. 
              
godz. 1430- 1530           - obiad. /stołówka szkolna/  
 

Uwaga: Uczestnicy narady zaproszeni są na pływalnię Śląska Wrocław 
                  / ul. Racławicka/, na uroczystość otwarcia Ligi SMS: 
 

                      
 

IV  część  – 12. 06. 2010 r. / pływalnia WKS „Śląsk” Wrocław/ 
 

Uroczyste otwarcie Ligi SMS. /pływalnia ul. Racławicka/ 
                                 
 Uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystym otwarciu Ligi SMS, którego 
dokonali dyr. SMS Wrocław kol. ElŜbieta Gembicka i Prezes PZP. kol. Krzysztof Usielski. 
Następnie zwiedzono obiekty pływackie / pływalnię 50m i 25m na których trenują uczniowie 
SMS Wrocław/. 
 

Rozpoczęcie konkurencji pływackich w/g programu.  
 

 Podczas zawodów wiceprezes PZP Wojciech Nazarko z wiceprzewodniczącym Komisji 
Szkół Sportowych ds. Szkół Podstawowych i Gimnazjum Januszem Świteckim wręczył 
trenerowi SMS Oświęcim dyplom i medal brązowy dla zawodniczki Małgorzaty Franke GMS 
Oświęcim odebrany zawodniczce Magdalenie Niedbała z Gimnazjum nr. 92 Ursynów zgodnie 
z uchwałą Prezydium Komisji Szkół Sportowych.     
 

Konsultacje z przedstawicielami środowisk pływackich. /podczas zawodów/ 
 

 W czasie zawodów odbyły się rozmowy dotyczące współpracy WKS „Śląsk” Wrocław 
z SMS Wrocław. Poruszono sprawy szkolenia, ilości godz. na pływalni dla uczniów SMS, 
współpracy trenerów, zachowania barw klubowych przy przejściu zawodników do SMS. 
RównieŜ przeprowadzono rozmowy z trenerami SMS będącymi na zawodach, oraz sędzią 
głównym zawodów Bogdanem Ciundziewickim i sędzią związkowym PZP Zygmuntem 
Merchelskim. 
     

Sekretarz                                                                                                     Przewodniczący 
Komisji Szkół Sportowych                                                                                  Komisji Szkół Sportowych   

                                                                                                            
    mgr Ewa Lewandowska                                                                                    mgr Wojciech Nazarko 
  



                                                                                                      Skład osobowy  

Komisja Szkół Sportowych 
Na lata 2009 – 2012. 

 

1/ Wojciech Nazarko             -  Przewodniczący 
        Racibórz 
 

2/ Jan Wiederek                     -  Zastępca ds. SMS 
        Warszawa  
 

3/ Janusz Świtecki                 -  Zastępca ds. szkół sport. 
        Wrocław                             /podstawowych i gimnazjum./ 
 

4/ Jan Kuczko                        - Zastępca ds. współpracy z  trenerami i  
        Koszalin                             rodzicami.                              
 

5/  Ewa Lewandowska            - Sekretarz 
          Racibórz 
 

6/  Włodzimierz Olszewski      - Członek Honorowy  
          Warszawa  
 

7/   Sławomir Anioł                 - Członek 
            Poznań    
 

8/  Jolanta Kocjan                   - Członek 
           Kędzierzyn                         
 

9/  Wiesław Cichecki               - Członek 
             Koszalin 
 

10/ Maria Jakóbik                   - Członek 
            Kraków 
 

11/  Kazimierz WoŜnicki          - Członek 
           Oświęcim 
 

12/ Włodzimierz Pajor             - Członek 
           Tarnów 

 

13/ Maciej Rojowski                - Członek 
           Radlin 

 

Skład osobowy Komisji Szkół Sportowych został wybrany przez uczestników Ogólnopolskiej 
Narady Przedstawicieli Szkół Sportowych w Raciborzu dnia 20-21.III.2009r. i zatwierdzony przez 
Zarząd PZP w Warszawie 20. V. 2009r. uzupełniony we Wrocławiu w dniu 12.06.2010r  
 

                                                                                                                   Przewodniczący 

                                                                                                                    
                                                                                                              mgr Wojciech Nazarko 

 


