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 W roku 2010 odbyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Vancouver. Za dwa lata emocjonować się 

będziemy współzawodnictwem sportowców w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Sport jest 

towarzyszem naszego codziennego Ŝycia.  

Bardzo poŜądanym jest czynne uprawianie sportu w formie co najmniej rekreacyjnej. Pozwala to 

na znaczne ograniczenie problemów zdrowotnych w naszym Ŝyciu. Nie bez znaczenia jest zaszczepienie 

tej potrzeby u dzieci juŜ na etapie przedszkola lub szkoły podstawowej.  

Późniejsze wyniki sportowców są pochodną zaangaŜowania się juŜ na wczesnym etapie 

edukacyjnym w uprawianie sportu. Jedną z najbardziej naturalnych dyscyplin sportu, która ma 

przełoŜenie na późniejszy zdrowy styl Ŝycia jest pływanie.  

Dyscyplina ta nie tylko pozwala na zdobycie umiejętności zachowania się w wodzie, lecz równieŜ 

ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój fizyczny młodych ludzi, pozwala na korygowanie wad postawy, z 

którymi boryka się ponad 70% uczniów naszych szkół.  

Zdobycie umiejętności pływania to równieŜ zwiększenie bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi i 

inny zdrowy wypoczynek.  

 Zwracając się do Państwa z niniejszym pismem chcielibyśmy zaapelować o podjęcie dodatkowych 

działań na rzecz zwiększenia aktywności ruchowej uczniów poprzez zajęcia na pływalniach, których 

dzięki samorządom jest coraz więcej w naszym kraju.  

Nauka pływania, tworzenie klas sportowych pływackich przynosi bezpośrednie korzyści w 

kształtowaniu zdrowego pokolenia. Nie mówimy tutaj o duŜym wyczynie. On przyjdzie sam. ZaleŜy nam 

na stworzeniu bazy dla zdrowej, umiejącej pływać młodzieŜy.  

NaleŜy pamiętać, Ŝe pływanie, stało się podstawą dla sportowców uprawiających równieŜ inne 

dyscypliny: pięcioboju, gier zespołowych i innych. Zwracamy się z prośbą o znalezienie w budŜetach 

Waszych miast i gmin kwot, które wsparłyby wysiłki szkół i rodziców na rzecz prawidłowego rozwoju 

dzieci.  

Wpisanie w plany wydatków kwot przeznaczonych na wsparcie szkół od lat realizujących projekty 

edukacyjno – sportowe związane z nauką pływania, z dodatkowymi zajęciami na basenie pozwoliłoby na 

lepszy, skuteczniejszy rozwój uczniów.  

Pokazałoby, Ŝe samorządom zaleŜy na zdrowym młodym pokoleniu, na działaniach 

ograniczających problemy wad postawy. Zgodnie z obowiązującym prawem nauczyciele, w tym trenerzy 

realizują dodatkowe godziny wynikające z art. 42 KN.  

Mogliby je realizować na basenie z uczniami, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności. 

Problemem jest koszt wynajęcia pływalni. Poprzez masową naukę pływania, tworzenie klas sportowych, 

szkółek pływackich moŜliwe będzie osiągniecie pozytywnych efektów zdrowotnych i wychowawczych. 

Jako Polski Związek Pływacki, Komisja Szkół Sportowych deklarujemy pomoc w zakresie merytorycznym 

odnośnie opracowania zasad realizacji w/w projektów. 

 Zdając sobie sprawę ze wspólnych celów dotyczących kształtowania zdrowych pokoleń mamy 

nadzieję na pozytywne efekty tego apelu. 

     Z powaŜaniem 

                                                               Polski Związek Pływacki 

                                                                         Komisja Szkół Sportowych 


