
 

Relacja ze spotkania szkoleniowo-integracyjnego sędziów pływania  

Bukowina Tatrzańska, 4-6 stycznia 2018 rok 
 

Jak co roku, wraz z początkiem miesiąca stycznia, tradycyjnie już, miało miejsce spotkanie szkoleniowo-
integracyjne sędziów pływania. Tym razem, sędziowie zawitali w Bukowinie Tatrzańskiej, goszcząc 
w Ośrodku „Grand Stasinda”. W porównaniu z poprzednim rokiem uczestników było więcej. 
Na południe Polski zjechało się 50 sędziów pływania z różnych stron kraju, a nawet z zagranicy. Z Węgier 
dołączyła Kol. Katalina Sass, sędzia międzynarodowy oraz nasz stały bywalca szkoleń Kol. Paul Kendall 
z Wielkiej Brytanii, sędzia międzynarodowy pływania na wodach otwartych. 
 

 
               fot. Marcin Ryczek; relacja ze spotkania: Magdalena Seliga. 

 

Spotkanie rozpoczęło się w czwartkowy wieczór oficjalną kolacją. Wszystkich przybyłych, serdecznie 
powitał Przewodniczący PKS PZP – Kol. Waldemar Kilian, który wyraził ogromne zadowolenie z coraz 
liczniejszej grupy uczestników. W ramach wieczoru sędziowie, integrując się w podgrupach, mogli 
wymieniać poglądy oraz doświadczenia ze swojej sędziowskiej działalności, ale przede wszystkim 
dobrze się bawić przy wyśmienitym jedzeniu i biesiadnej muzyce. 
Następnego dnia od rana, sędziowie zostali wciągnięci w bardzo ciekawy temat prelekcji dotyczącej 
etyki sędziowskiej. Wykład poprowadził jeden z sędziów pływania z Warszawy - Kol. Wojciech Słomski, 
który jest m.in. autorem książki „Etyczne uwarunkowania funkcji sędziego pływania. Wokół etycznego 
kodeksu sędziego pływania”. W sposób bardzo przystępny, przy czynnym udziale uczestników wykładu, 
Prelegent starał się naświetlić pewne zasady i normy, które są istotne przy pełnieniu służby 
sędziowskiej. Natomiast w drugiej części spotkania, Kol. W. Kilian poprowadził dyskusję dotyczącą 
problemowych kwestii związanych z przepisami pływania oraz bieżącymi sprawami poszczególnych 
okręgów. Po części szkoleniowej, sędziowie wyruszyli kilkoma konnymi wozami, niestety w tym roku 
nie było najlepszych warunków śniegowych, na przejazd po okolicach Bukowiny Tatrzańskiej. 
Natomiast wieczorem, wszyscy świetnie się bawili przy góralskiej muzyce i grillowej wieczerzy.             
 

W podziękowaniu za wspaniale spędzony czas wszystkim sędziom uczestnikom wyjazdu oraz 
perfekcyjną jego organizację - Kol. Marii Wieloch,  
właściwie to czekamy już na początek 2019 roku… 

na kolejne spotkanie szkoleniowo-integracyjne sędziów pływania.  
Do zobaczenia! 

 
 


