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Drodzy Czytelnicy! 
 

 

Pierwszy dzwonek w szkole mamy już dawno za 

sobą, a rok szkolny nabrał rozpędu. Do 

przygotowań świąteczno – noworocznych 

pozostało jeszcze trochę czasu, więc to najlepsza 

pora, by z nostalgią spojrzeć wstecz oraz 

przypomnieć sobie najważniejsze chwile 

minionego sezonu sportowego. 
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Minął pierwszy rok 

Od pierwszych zajęć nauki i doskonalenia 

pływania organizowanych przez nasze 

Stowarzyszenie minął już ponad rok, mamy 

nadzieję, że grupy młodych pływaków, które 

w ostatnim czasie rozpoczęły z nami swoją 

przygodę ze sportem, będą tak samo otwarte 

i ambitne jak ich koledzy, którzy dołączyli na 

zajęcia rok temu. 

Na wstępie należy wspomnieć, że cała 

inicjatywa utworzenia grupy pływackiej nie 

udałaby się, gdyby nie życzliwość oraz wiara 

w nasz pomysł Pani Małgorzaty Jarosik – 

Dyrektora SP nr 238 im. Christo Botewa, 

dzięki której, udało się przeprowadzić nabór 

do grupy, a tym samym rozpocząć zajęcia we 

wrześniu 2013r. Drugą osobą o której nie 

można zapomnieć jest Pan Witold Macioch – 

kierownik pływalni OSiR Wola „Nowa Fala”. 

Należy także wspomnieć o Rodzicach, którzy 

dbając o dobro swoich pociech zdecydowali 

się zapisać je na nasze zajęcia. Przez cały rok - 

wspierając nas w trakcie treningów oraz 

biorąc udział w spotkaniach integracyjnych -  

stawali się współtwórcami historii naszego 

Stowarzyszenia. 

Nie można zapomnieć o trenerach i starszych 

zawodnikach, którzy wspólnymi siłami 

organizowali treningi, spotkania integracyjne 

oraz pomagali przy zgrupowaniu pływackim w 

Drzonkowie. 

W szczególności słowa uznania należą się: 

Panom Janowi i Andrzejowi Żółkiewskim, 

którzy z pasją zapoznawali zawodników oraz 

ich rodziców z tajnikami jeździectwa, Pani 

Patrycji Masternak, dzięki której mogły odbyć 

się turnieje strzeleckie, Panu Zbigniewowi 

Katnerowi, który zapoznawał nas z zasadami 

prowadzenia Stowarzyszenia oraz 

Krzysztofowi Kurucowi, który jak przystało na 

starszego kolegę, pomagał młodym adeptom 

w trakcie startów w zawodach i aktywnie 

udzielał się w inne formy działalności 

Stowarzyszenia. 

Naszym marzeniem jest, aby nasze 

Stowarzyszenie było w przyszłości prężnie 

działającą organizacją zrzeszającą duże grupy 

młodych sportowców, dla których sport 

będzie świetną alternatywą do spędzenia 

wolnego czasu oraz spełnienia sportowych 

marzeń. 

Chcielibyśmy żeby „motorem” działań 

Stowarzyszenia byli ludzie (członkowie), 

którzy mają wspólne cele i wspólnymi siłami 

będą potrafili je zrealizować. Grupę tych osób 

w większości powinni stanowić rodzice i 

pasjonaci, którzy działalnością społeczną 

przyczynią się do realizacji zaplanowanych 

działań. 

Być może okaże się, że sukcesy w postaci 

wyników sportowych naszych zawodników 

będą największym wynagrodzeniem za 

włożony trud w sprawne funkcjonowanie 

Stowarzyszenia oraz dodadzą energii do 

tworzenia i finalizowania nowych pomysłów. 
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Przede wszystkim pływanie 

Na wstępie należy zaznaczyć, że podstawą 

rozpoczęcia przygody z pięciobojem 

nowoczesnym lub triathlonem jest dobra 

umiejętność pływania. Śmiało można 

powiedzieć, że umiejętność ta ma znaczenie 

zasadnicze. Żeby uzyskiwać dobre wyniki w 

pływaniu, należy wcześnie rozpocząć treningi 

– optymalny wiek to 7-8 lat. Mając 16-17 lat 

trudno liczyć na pozytywne efekty w tej 

dyscyplinie sportu. Nawet w tych krajach, w 

których tworzy się szkółki pięcioboju 

nowoczesnego, przez pierwsze lata trenuje 

się wyłącznie pływanie. Jasne więc, że młody 

zawodnik, który marzy o karierze pięcioboisty 

lub triathlonisty, musi bardzo dobrze pływać. 

Rosnący poziom wyników w pływaniu i 

zaostrzająca się konkurencja w walce o 

czołowe lokaty na świecie wymagają - już od 

najmłodszych lat - systematycznego i mądrze 

rozplanowanego procesu szkolenia. 

Uprawianie pływania racjonalnie przynosi 

wiele korzyści: 

 wpływa dodatnio na ogólny rozwój 

fizyczny i sprawności dziecka, rozwija 

jego uzdolnienia ruchowe i kształtuje 

podstawowe cechy motoryczne: siłę, 

wytrzymałość (w szczególności 

wytrzymałość tlenową, która później 

przekłada się na pozostałe dyscypliny 

wytrzymałościowe), szybkość, 

koordynację ruchową, 

 wpływa pozytywnie na sferę psychiczną 

dziecka przez wyrabianie m.in. takich 

cech osobowości, jak: odwaga, 

zdyscyplinowanie, systematyczność, 

pracowitość czy samodzielność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jako dyscyplina sportu nie stwarza 

zagrożenia, jeżeli chodzi o kontuzje, a 

ponadto hartuje i uodparnia organizm na 

różnego rodzaju infekcje, itp. 

 może być uprawiane przez całe życie, 

począwszy niemal od wieku 

niemowlęcego aż do starości. 

 

Naszym zdaniem z pływaniem jest jak z nauką 

języka obcego, aby dobrze opanować tą 

umiejętność należy pływać, pływać i …pływać. 

Dlatego też, już od pierwszych zajęć 

kładziemy bardzo duży nacisk, aby dzieci 

pokonywały jak najwięcej długości basenu – 

oczywiście wszystko dostosowujemy do 

poziomu zaawansowania danej grupy. 
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Spotkania integracyjne 

W każdym klubie czy stowarzyszeniu bardzo 

istotną rzeczą jest, aby ich członkowie, 

potrafili ze sobą odpowiednio 

współpracować, gdyż właśnie od tego w 

znacznym stopniu zależy rozwój działalności 

danej organizacji. W tym celu wyszliśmy z 

inicjatywą organizacji imprez integracyjnych 

na strzelnicy lub na obiektach jeździeckich. 

Spotkania integracyjne są doskonałą formą 

do zacieśniania więzi, umacniania zespołu i 

stanowią dodatkową atrakcję w monotonii 

codziennej pracy. Zeszłoroczne spotkania 

integracyjne miały za zadanie połączenie 

zabawy i edukacji. W trakcie takich spotkań 

byliśmy w stanie przemycić elementy 

edukacyjne, które pozwoliły dzieciom poznać 

pięciobój nowoczesny oraz rozwinąć 

zainteresowanie tą złożoną dyscypliną sportu. 

Oprócz wartości merytorycznych 

podstawową korzyścią z takich spotkań jest 

radość ze wspólnego działania, wypracowanie 

satysfakcji z przynależności do stowarzyszenia 

oraz zdobycie motywacji do dalszej pracy. 

 

W roku szkolnym 2014/15 nasze spotkania 

zmienią charakter oraz sposób organizacji. 

Naszym pomysłem jest by odbywały się one 

w formie zajęć biegowych przynajmniej dwa 

razy w miesiącu. W zajęciach zgodnie z naszą 

ideą będą brały udział zarówno dzieci jak i 

rodzice, a ich przebieg będzie miał na celu 

pokazanie, że bieganie jest najprostszą formą 

aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, 

nie wymagającą niczego poza strojem 

sportowym i chęcią do zmęczenia się. 

 

Organizacji zajęć sprzyjają okoliczne tereny 

zielone min. park Szymańskiego, park 

Moczydło, park Sowińskiego czy Lasek na Kole 

(rys. poniżej). 

 

 

 

Wierzymy, że dobre warunki biegowe, 

ambitni trenerzy oraz zespołowe działanie 

staną się bodźcem do krzewienia 

systematycznego biegania, a nowa 

propozycja spotkań integracyjnych znajdzie 

wśród Państwa uznanie. 
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Starty w zawodach  

i sprawdzianach

W pierwszym roku zostały przeprowadzone 

cztery sprawdziany pływackie, przygotowane 

przez naszych trenerów. Sprawdziany badały 

osiągnięcia zawodników z zakresu 

podstawowych umiejętności pływania stylem 

grzbietowym oraz dowolnym – kraulem. 

Pozyskane informacje ze sprawdzianów stały 

się dla nas cennym materiałem do 

planowania pracy na kolejnych zajęciach, a 

dla rodziców informacją o postępach dzieci. 

Zestawienia tabelaryczne zawierające 

wszystkie informacje o wynikach testów 

umożliwiły zaobserwowanie postępów dzieci. 

Warto podkreślić, że we wspomnianych 

sprawdzianach we wstępnym okresie 

nauczania dużo większy nacisk kładziony jest 

na technikę pływania niż rezultat czasowy.  

W sezonie 2014/15 powyższa praktyka będzie 

kontynuowana, a dystanse i style pływackie 

zostaną dostosowane do możliwości 

uczestników zajęć.  

W minionym sezonie nasi zawodnicy 

rozpoczęli również starty w zawodach 

pływackich - dzielnicy Wola i dwubojowych – 

Puchar Mazowsza (pływanie – 50m, bieg – 

600m).  Wierzymy, że zdobyte w nich 

doświadczenie zaprocentuje już niebawem. 

 

Nabór i organizacja szkolenia 

 

W procesie szkolenia nasze Stowarzyszenie 

ma dwa główne cele: dostosowanie zajęć do 

umiejętności dzieci oraz zapewnienie 

ciągłości szkolenia.  

Pierwsze zadanie realizujemy poprzez 

odpowiednio zorganizowany nabór, w którym 

głównymi kryteriami są wiek i umiejętności 

przyszłych pływaków. Na pierwszych 

zajęciach odbywa się test umiejętności 

(dotyczy grupy „nauka pływania”), po którym 

kwalifikujemy dzieci do odpowiednich 

podgrup, tak aby każdy uczestnik zajęć mógł 

sprostać stawianym mu zadaniom. W grupie 

„oswajanie z wodą” jedynym kryterium jest 

wiek i chęci do nauki, natomiast w grupie 

„doskonalenie pływania” indywidualny 

sprawdzian, a następnie decyzja trenera 

prowadzącego. 

Drugi cel (zapewnienie ciągłości szkolenia) 

realizujemy dzięki utworzeniu grup, które 

odpowiadają następującym po sobie etapom 

nauki pływania. Obecnie istnieją trzy grupy: 

„oswajanie z wodą”, „nauka pływania” oraz 

„doskonalenie pływania”, a w przyszłości 

planujemy również utworzenie grupy 

„trening”. Dzięki powyższemu systemowi 

wszystkim dzieciom dołączającym do naszych 

zajęć zapewniamy systematyczny rozwój i 

poprawę umiejętności. 

W zajęciach prowadzonych przez naszych 

trenerów i instruktorów bardzo duży nacisk 

kładziemy również na bezpieczeństwo oraz 

komfort pracy wszystkich uczestników, w 

związku z czym liczbę dzieci przypadającą na 

jednego prowadzącego ograniczamy do około 

ośmiu. Dzięki temu rozwiązaniu trener bądź 

instruktor może poświęcić odpowiednią ilość 

czasu i uwagi każdemu dziecku. 
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Zgrupowanie pływackie  

Drzonków 2014 

Jeremi Szymański – wspomnienia 

jednego z uczestników 

 

Z Warszawy wyjechaliśmy pociągiem o 

godzinie 16.00, do Drzonkowa dojechaliśmy o 

21.00. W pociągu wszyscy się lepiej 

poznaliśmy. 

Jak przyjechaliśmy szybko się rozlokowaliśmy 

w domkach i w pokojach, potem poszliśmy 

jeść kolację. Dziewczyny mieszkały w jednym 

domku, a chłopcy w drugim. Chłopców licząc 

z panem było pięciu. Wieczorem mieliśmy 

różne zabawy – gry np. badmintona, rzut 

dyskiem, albo bardzo fajne gry wymyślone 

przez naszego pana. Rano czyli o godzinie 

7.00 mieliśmy poranny rozruch czyli 

rozgrzewkę i bieganie. Po rozruchu porannym 

zawsze mieliśmy śniadanie, które wszystkim 

smakowało oprócz jednej osoby, która nie 

przepadała za szynką, a najbardziej za żółtym 

serem! Po śniadaniu nie zawsze, ale czasami 

rozdzielaliśmy się na dwie grupy, jedna szła 

na konie, a druga na pływalnię. Innym razem 

wszyscy szli razem na pływalnię, a konie były 

innego dnia. Po basenie albo po koniach 

zawsze dostawaliśmy obiad, który nawet 

temu niejadkowi smakował. Po obiedzie był 

długi odpoczynek. Po odpoczynku przeważnie 

biegaliśmy, ale dwa razy wyszliśmy do 

sklepiku, a raz do kina, w którym się 

wszystkim podobało. Po pierwszych zajęciach 

z biegania wszyscy padali i mówili, że muszą 

iść do zimnej wody, a jak już dobiegli to od 

razu mogli iść się kąpać, lecz basen miał 

lodowatą wodę i dla wszystkich było za 

zimno. Po czasie się to zmieniło i już nie 

wszyscy padali. Na basenie to powiem 

szczerze na końcu obozu byliśmy cztery razy 

lepsi niż na początku. Pod koniec dnia była 

kolacja, a po kolacji zabawy jak w każdy 

wieczór. Po wieczorach no jak zawsze są 

noce. Wszystkie noce były spokojne i ciche 

oprócz jednej ostatniej czyli tak zwanej 

„zielonej nocy”. Dziewczyny przegrały w tą 

noc i nie mogły się z tym pogodzić, chociaż 

przez cały obóz obmyślały plan albo po prostu 

tak mówiły. 

W sumie obóz trwał 10 dni i działo się dużo i 

każdy z zawodników uważa go za udany. 

 

 

 

 


