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Serdecznie dziękuję za zaproszenie na „Ogólnopolską konferencję przedstawicieli 
szkół sportowych w Raciborzu”. Ze względu na inne ważne obowiązki zawodowe nie 
mogę osobiście uczestniczyć w tym doniosłym  i ważnym dla środowiska pływackiego 
wydarzeniu. 
 
Jestem przekonany, że Konferencję zdominuje dyskusja nad wypracowaniem 
kierunków rozwoju pływania młodzieżowego w Polsce oraz doskonaleniem 
systemowego dokształcania zawodowego kadr trenerskich, zajmujących się szeroko 
rozumianym procesem kształcenia młodych zdolnych pływaków. 
 
W Polsce system szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 
uzdolnionej prowadzony jest od kilkudziesięciu lat. Głównym celem tej formy 
szkolenia jest wyselekcjonowanie i przygotowanie najbardziej wybijających się 
zawodników do dalszego szkolenia w kadrach narodowych juniorów polskich 
związków sportowych.  
Zachęcam do dalszej intensyfikacji starań na rzecz obejmowania opieką szkoleniową 
wszystkich sportowych talentów, by żaden z nich nie został zmarnowany. 
 
Pragnę zapewnić, że Ministerstwo Sportu i Turystyki, w dalszym ciągu będzie 
udoskonalać i modyfikować zasady organizacji i współfinansowania rozwoju sportu 
młodzieżowego. Liczymy przy tym na coraz szerszą i pełniejszą współpracę  
z polskimi związkami sportowymi. 
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Dziękując za dotychczasowe osiągnięcia za dotychczasowe osiągnięcia pragnę pokreślić, że te 
sukcesy zawodnicy osiągnęli dzięki swojemu talentowi i pracy, ale także, bo w dzisiejszym 
sporcie nieodzowne, dzięki wsparciu trenerów, szkoleniowców, lekarzy, pracownikom 
odnowy biologicznej i licznej rzeszy działaczy społecznych. 
 
Wartości olimpijskie mogą być pomocnym instrumentem w procesie wychowania dzieci i 
młodzieży. 
Edukacja olimpijska opiera się w znacznej mierze na pięknej zasadzie czystej gry, czyli fair 
play, która powinna być uznawana nie tylko na arenach zmagań sportowych młodych ludzi, 
ale również w codziennym życiu każdego człowieka. 
 
Korzystając z tego spotkania, pragnę przede wszystkim podziękować i pogratulować wszystkim 
działaczom sportu młodzieżowego w Polsce, zarówno za odniesione zwycięstwa, jak i za każdy wynik 
odnotowany w „Systemie Sportu Młodzieżowego” w roku ubiegłym. 
 
Nie od razu i nie zawsze sięga się po sławę. Często z uporem pokonując życiowe przeciwności i 
chwile zwątpienia, trzeba długo pracować na najwyższe efekty. Zawsze jednak warto podejmować ten 
trud uczestnictwa w sportowym szkoleniu i warto wspierać, organizacyjnie i finansowo, wysiłek 
zawodników, trenerów i działaczy, a także doceniać i nagradzać. 
 
Sport kształtuje i utrwala w każdym człowieku, a szczególnie w młodym wieku, wiele 
pozytywnych cech, uczy koleżeństwa, systematycznej pracy i współpracy w zespole. Pozwala 
na sprawdzenie własnych umiejętności i możliwości. 
 
Życzę więc, aby i Waszym udziałem stały się w przyszłości sukcesy na arenach 
międzynarodowych. Przede wszystkim życzę Wam wytrwałości w dążeniu do zamierzonych 
celów oraz dużo radości i niezapomnianych wrażeń z uczestnictwa w tej pięknej biegowej 
Olimpiadzie. 
 
W dniu 5 listopada br. w Warszawie podpisane zostało porozumienie między Ministerstwem 
Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem 
Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia w sprawie współpracy przy wdrażaniu i 
propagowaniu programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i 
młodzieży”.  
Program „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” jest 
kontynuacją i uzupełnieniem ogólnopolskich projektów upowszechniania i rozwijania sportu 
wśród dzieci i młodzieży i nawiązuje bezpośrednio do programu, realizowanego przez organy 
właściwe ds. kultury fizycznej, pn: „Sport wszystkich dzieci” oraz nowych programów 
budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych m.in. „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Blisko 
Boisko”. Program został opracowany na podstawie doświadczeń projektu pilotażowego 
realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim pn. „Przeciwdziałanie poprzez sport 
agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży”, pomysłodawcami którego byli: poseł 
Beata Bublewicz i dr Jarosław Klimczak. 

Takie współdziałanie sektora publicznego jest realizacją zaleceń Komisji Europejskiej, która 
rekomenduje wzmacnianie współpracy między sektorem zdrowia, wychowania i sportu oraz 
bezpieczeństwa na szczeblu ministerialnym państw członkowskich, w celu zdefiniowania i 
zrealizowania spójnych strategii mających na celu propagowanie zdrowego i aktywnego trybu 
życia.  



Uczestnictwo w sporcie może przyczyniać się do wszechstronnego rozwoju, jest bowiem 
szkoła umiejętności społecznych oraz wartości fair play, kształtuje również samoświadomość 
i ducha współzawodnictwa. 
 
Sport, który zaniedbuje lub wyklucza rolę wychowawczą, to sport, który zaprzecza własnym 
najdawniejszym wartościom, a w teraźniejszośći zdradza swoją misję wychowawczą jaką ma 
do odegrania we współczesnym społeczeństwie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


