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Wstęp  

Sport to ważna dziedzina w życia społecznego mająca olbrzymi wpływ na rozwój 

mieszkaoców, ich zdrowie i jakośd życia. Wieloletnie doświadczenie i praca w organizacjach 

pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej i sportu pozwoliło na wnikliwą 

analizę etapowego rozwoju sprawnościowego i emocjonalnego młodego człowieka. 

Organizowanie różnych form ruchowych odpowiednich do wieku i możliwości uczestników 

sprzyja promocji i rozwojowi aktywnego życia. 

Nabyte od najwcześniejszych lat nawyki dotyczące potrzeb rekreacji ruchowej będą 

procentowad w dorosłym życiu. Masowe uczestnictwo w sporcie oraz ich osiągnięcia  

w różnego rodzaju współzawodnictwie będzie w przyszłości możliwe dzięki m.in. 

odpowiedniej preselekcji i selekcji.  

Przez ponad 40 lat najpierw jako zawodnik, a następnie od 1978 roku jako instruktor,   

a później  trener lekkiej atletyki,  prowadząc zajęcia z dziedmi i młodzieżą zaobserwowałem 

jak istotna jest selekcja i wczesne przygotowanie koordynacyjne dzieci rozpoczynające 

szkolenie w lekkiej atletyce. Prawidłowa preselekcja i selekcja dzieci do treningu 

lekkoatletycznego jest podstawą do osiągnięcia sukcesu. Istotnym elementem jest trening 

koordynacyjny nazywany również przygotowaniem selekcji i koordynacji budzący coraz 

większe zainteresowanie teoretyków i praktyków współczesnego sportu [Ljach 1993, 1995; 

Sadowski 1998; Raczek 2000 i in.]. 

Ma on istotny wpływ na rozwój ogólnej sprawności motorycznej. Spełnia również dużą rolę 

w nauczaniu i doskonaleniu skomplikowanych elementów technicznych o najwyższym 

poziomie trudności na etapie mistrzostwa sportowego [Starosta i wsp. 1998 i in.]. Jest 

znaczącym czynnikiem podwyższającym wartośd i możliwości zawodników o różnym 

zaawansowaniu sportowym na każdym etapie szkolenia  [Zimmermann 1986, 1987; Raczek 

1990; Czajkowski 1993; Starosta 1993;].   

 Zagadnienia preselekcji i selekcji do lekkiej atletyki są niedostatecznie zbadane, a niewielki 

zakres opracowao jest problemem w upowszechnianiu tej dyscypliny sportu w Polsce. 

Popularnośd gier zespołowych i znacznie większe środki finansowe pogłębiają problem 

podejmowania przez rodziców i dzieci decyzji o uprawianiu lekkiej atletyki.  

Kolejnym istotnym problemem jest długi okres dochodzenia do znaczących wyników przez 

zawodników trenujących lekka atletykę w szczególności w konkurencjach technicznych. 
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Przeciwieostwem są dalekowschodnie sztuki walki gdzie pełna gama odmian, stylów i wag, 

pozwala na osiąganie wyników mistrzowskich już po kilku miesiącach treningu.  

Królowa sportu jaką niewątpliwie jest lekka atletyka wymaga długofalowych działao 

promocyjnych i innowacyjnych projektów upowszechniania tej dyscypliny sportu wśród 

rodziców dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uprawianie lekkiej atletyki  

to cztery podstawowe bloki konkurencji: sprinty, skoki, rzuty i wytrzymałośd. Wprowadzana 

prze niektórych szkoleniowców wczesna specjalizacja nie sprzyja rozwojowi lekkiej atletyki,  

a jednocześnie zniechęca do wyczynowego jej uprawiania. Takim problemem są klasy 

sportowe i klasy z rozszerzonym programem zajęd wychowania fizycznego do prowadzenia, 

których wyznacza się nauczycieli z niewielkim doświadczeniem lub całkowitym jego brakiem. 

Z moich obserwacji wynika, że dzieci uczęszczające do klas sportowych w szkołach 

podstawowych, po ich ukooczeniu niechętnie kontynuują swoją edukację sportową  

na poziomie gimnazjum, a całkowicie odchodząc od uprawiania sportu w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Te złe doświadczenia, pogłębiający się  niż demograficzny, emigracja 

ekonomiczna młodych Polaków skłoniła szkoleniowców Stowarzyszenia Turystyczno 

Sportowego Pomerania Szczecinek do opracowania programu rozwoju lekkiej atletyki 

skierowanego w szczególności do dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Występujące zagrożenia braku ruchu i biernego 

trybu życia, zwiększający się problem nadwagi dzieci oraz wady postawy, znacznie ogranicza 

napływ dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo do sportu, a szczególnie do uprawiania 

lekkiej atletyki.  

Występujący problem społeczny jakim jest brak ruchu wśród dzieci oraz opracowany przez 

szkoleniowców Stowarzyszenia Turystyczno Sportowego Pomerania Szczecinek program 

rozwoju lekkiej atletyki, wygenerował projekt „Zostao Mistrzem” . 

„Zostao Mistrzem”, to projekt zajęd sportowych mających na celu upowszechnianie lekkiej 

atletyki i najprostszych form ruchu dla dzieci oraz wprowadza formę współzawodnictwa, 

gdzie wszystkie dzieci są zwycięzcami.   
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Rozdział I. Preselekcja na przykładzie  S T S Pomerania Szczecinek 

 

1.1. Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Pomerania Szczecinek – zarządzanie projektami 

Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Pomerania Szczecinek (STS Pomerania Szczecinek) 

powstało po likwidacji MLKS Szczecinek, a wcześniej LKS Szczecinek, dnia 27 kwietnia 1998 r. 

W dniu 6 sierpnia 1998 r. stowarzyszenie STS Pomerania Szczecinek otrzymało wpis  

do rejestru w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Początkowo jako cel swojej działalności 

stowarzyszenie założyło szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki. Od początku 

swej działalności STS Pomerania Szczecinek odnosi wymierne sukcesy we 

współzawodnictwie sportowym nie tylko w kraju, ale także za granicą (niektórzy 

reprezentanci stowarzyszenia odnoszą znaczne sukcesy na arenie międzynarodowej). 

W związku ze stałymi sukcesami stowarzyszenia, zrodził się pomysł utworzenia klasy 

sportowej, skupiającej najlepszych zawodników. I tak, w roku szkolnym 2000/2001,  

w Zespole Szkół Agroekonomicznych w Świątkach powstała klasa skupiająca najlepszych 

zawodników reprezentujących barwy STS Pomerania. W tym zakresie dużą pomoc 

stowarzyszenie otrzymało od Przewodniczącego Rady Powiatu. Dzięki stworzeniu klasy 

sportowej z należącymi do STS Pomerania Szczecinek zawodników, Zespół Szkół w Świątkach 

odnosi szereg znaczących sukcesów w sportowych zawodach szkolnych. Korzyści  

ze współpracy ze szkołą podstawową nr 6 w Szczecinku są obopólne. Powyższe, przekłada się 

na większe zainteresowanie młodzieży sportem, a STS Pomerania Szczecinek pozwala  

na nabór do sekcji lekkiej atletyki. STS Pomerania Szczecinek podejmuje próby 

rozpowszechnienia dyscypliny sportu takiej jak bieg na orientację. W Szczecinku 

organizowane są zawody pokazowe tej dyscypliny sportu. 

Kolejnym krokiem mającym na celu zachęcenie młodzieży szkolnej do uprawiania sportu było 

podjęcie współpracy z Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku. Był to rok 

szkolny 2003/2004. I tu również osiągnięto sukces, ponieważ uczniowie tej szkoły osiągają 

sukcesy w sporcie szkolnym, a tym samym pojawiło się wielu uzdolnionych zawodników. 

Chcąc stworzyd nowe wyzwania ukierunkowane na edukację i wychowanie w 2004 r. 

zmieniła się forma działalności stowarzyszenia. Dnia 21 lipca 2004 r. Walne Zebranie 

Członków zmieniło statut stowarzyszenia, przystosowując go do wymogów organizacji 

pożytku publicznego. Zmiana formy działania spowodowała również modyfikację zarządzania 
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finansami w stowarzyszeniu.  Struktura formalna jest opisana w aktach prawnych organizacji 

i jest zatwierdzona przez kierownictwo, natomiast struktura nieformalna wynika z osobistych 

i grupowych potrzeb pracowników (w tym przypadku jest wyznaczony nieformalny lider, 

któremu podporządkowani są inni pracownicy). W strukturach sformalizowanych główną 

rolę odgrywają pisemne regulacje zadao, rozwiązao i metod funkcjonowania, natomiast  

w drugich strukturach synchronizacje osiąga się przy użyciu wzajemnych uzgodnieo, nadzoru 

kierowniczego i rozwoju zdolności profesjonalnych. Do zalet w strukturach nieformalnych 

należy zaliczyd możliwośd przyspieszenia podejmowania decyzji i poprawy współpracy 

między członkami organizacji w niektórych sytuacjach kryzysowych. Do wad z kolei należy 

zaliczyd: niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez pracowników zadao bez akceptacji 

poleceo przez nieformalnego lidera. Przy aktualnych warunkach zarządzania, w związku  

z dużą zmiennością organizacji, dąży się do ograniczenia formalizacji struktur 

organizacyjnych. Takie trendy występują również w analizowanym stowarzyszeniu  

STS Pomerania Szczecinek.  
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1.2. Określenie potrzeb w środowisku STS Pomerania  

Środowisko i zasięg działania Stowarzyszenia Turystyczno Sportowego Pomerania Szczecinek, 

to rejon dawnych Paostwowych Gospodarstw Rolnych. Po okresie transformacji ustrojowej 

jest to środowisko zagrożone wykluczeniem społecznym o zwiększonym ryzyku podatności 

na ryzyko patologiom społecznym. Uwarunkowania i możliwości jakie powstały 

po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku stworzyło nowe możliwości 

wyrównywania warunków życia i szans edukacyjnych jakim jest sport w życiu społecznym.  

Wygenerowad można cztery podstawowe warunki do określenia potrzeb na podstawie, 

których opracowany został program rozwoju lekkiej atletyki i projekt „Zostao Mistrzem” 

A. członkostwo w UE – nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, 

B. pogarszający się stan zdrowia dzieci i młodzieży, 

C. możliwośd pozyskiwania funduszy zewnętrznych na kulturę fizyczną i sport, 

D. opracowana w 2007 roku „Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku” 

 

Ad. A.  Członkostwo w UE – nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. 

Po wejściu do Unii Europejskiej w maju 2004 roku Polska znalazła się wśród krajów 

funkcjonujących w odmiennych warunkach ekonomicznych, społecznych i politycznych. 

Członkostwo w Unii spowodowało istotną poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki  

i przyspieszenie rozwoju społeczno-ekonomicznego mieszkaoców kraju. To stworzyło 

możliwości długofalowych działao w zakresie planowania oraz wyznaczania celów                      

i priorytetów w każdej dziedzinie, również w obszarze kultury fizycznej. Wejście w struktury 

UE dało szansę na poprawę infrastruktury sportowej, ale postawiło też wysokie wymagania 

przed beneficjentami środków unijnych. Gospodarka rynkowa pozwala z jednej strony  

na szybki wzrost kapitału sektora prywatnego, a z drugiej wpływa na ubożenie części 

społeczeostwa, pozbawionego dotychczasowej opieki socjalnej paostwa.   

Unia Europejska nie ingeruje w sferę kultury fizycznej naszego kraju, pozostawiając 

suwerennośd w prowadzeniu polityki w tym zakresie oraz uznając dotychczasowy dorobek  

i tradycje. Zmianie musi ulec dotychczasowy model paostwa opiekuoczego, 

zabezpieczającego całkowicie działania w sferze kultury fizycznej na układ wielo partnerski, 

w którym będą uwzględnione potrzeby i interesy. 
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Ad. B.  Pogarszający się stan zdrowia dzieci i młodzieży. 

W wielu publikowanych raportach o stanie zdrowia Polaków coraz częściej pojawiają  

się niepokojące informacje o pogarszającym się stanie zdrowia dzieci i młodzieży.  

Dominującymi zaburzeniami wśród dzieci i młodzieży są wady postawy i otyłośd. 

Odnotowujemy niepokojące zjawisko wzrostu dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi wadami 

postawy oraz zaburzeniami statyki ciała, a z drugiej strony następuje spadek liczby 

korzystających z zorganizowanych zajęd gimnastyki korekcyjnej.  

Na pogarszający się stan zdrowia dzieci i młodzieży niewątpliwie mają wpływ między innymi 

takie czynniki jak: złe odżywianie, brak aktywności ruchowej w czasie spędzania czasu 

wolnego, znikomy udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, a także duża ilośd zwolnieo 

lekarskich z obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego.  

 

Ad. C. Możliwośd pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury sportowej  

i rekreacyjnej. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej dało możliwośd korzystania z finansowych instrumentów 

przeznaczonych dla nowych paostw członkowskich. Są to dodatkowe źródła bezzwrotnej 

pomocy materialnej. Głównym celem utworzonych mechanizmów jest realizacja 

przedsięwzięd prorozwojowych, przyczyniających się do zmniejszania różnic gospodarczych  

i społecznych w obrębie krajów członkowskich. Możliwośd pozyskania funduszy 

zewnętrznych na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej istnieje ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego. Funkcjonują również Fundusze Strukturalne, będące 

instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej, które kierowane  

są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie 

dorównad do średniego poziomu ekonomicznego w UE.  

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest jednym z programów 

operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Programu Rozwoju. ZPORR jest zarządzany 

na poziomie krajowym, jednakże jego wdrażanie w dużej mierze odbywa się na poziomie 

regionalnym. ZPORR określa cele i kierunki oraz wysokośd wykorzystania środków  

na realizację polityki regionalnej paostwa.  

Ponadto istnieje możliwośd pozyskiwania środków krajowych na realizację projektów  

z istniejącego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu.      
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Ad. D.  Opracowana w 2007 roku „Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku”. 

„Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015” została przyjęta przez Radę Ministrów  

w dniu 23 stycznia 2007 roku. Przyjęte w strategii założenia wynikają z analizy aktualnego 

stanu sportu polskiego. Celem dokumentu jest określenie działao niezbędnych  

dla osiągnięcia poziomu wychowania fizycznego i sportu na miarę standardów rozwiniętych 

krajów Unii Europejskiej w perspektywie do roku 2015.  

Strategia określa trzy priorytety działao: 

1. Popularyzacja sportu dla wszystkich, 

2. Wzrost poziomu wyników sportowych, 

3. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

Strategiczna wizja rozwoju sportu zwraca uwagę na różnorodne uwarunkowania zewnętrzne 

i wewnętrzne, charakterystyczne dla polskiej rzeczywistości. Obok czynników 

ekonomicznych, gospodarczych i demograficznych, uwzględnia: 

1. wzrost świadomości społecznej co do roli sportu w życiu człowieka, jego znaczenia 

dla zachowania zdrowia i sprawności, 

2. rozwój nowych technologii wspomagających charakterystyczne dla sportu procesy 

aktywności wysiłkowej, 

3. integrację z Unią Europejską i związane z tym wymogi i procesy dostosowawcze. 

4. Dokument formułuje strategiczne zadania dla podmiotów będących składowymi 

systemu realizacyjnego: 

5. paostwa (administracji paostwowej), w kategoriach szeroko rozumianej polityki 

społecznej i wynikającej stąd powinności, także finansowych, koordynacji 

międzyresortowej i prawodawstwa, 

6. samorządów wszelkich szczebli, w rozumieniu oczekiwanych (zalecanych) 

przedsięwzięd programowych i organizatorskich, a również finansowych, 

7. organizacji pozarządowych (nie tylko sportowych). 

Strategia w swoim założeniach uwzględnia również określone oczekiwania wobec postaw  

i zachowao obywateli, w kategoriach rosnącej świadomości prozdrowotnej, ale i statusu 

finansowego /udział środków z budżetu gospodarstw domowych/. Nie ma ona charakteru 

dokumentu zamkniętego, jest otwarta na innowacyjnośd.  
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1.3. Projekty, środki i metody realizowane w stowarzyszeniu 

 
Jak w każdej organizacji, tak i w Stowarzyszeniu Turystyczno Sportowym Pomerania 

Szczecinek realizuje się różnego rodzaju projekty. STS Pomerania Szczecinek to organizacja 

pożytku publicznego składająca aplikacje na realizację szeregu projektów, mających na celu 

promocję sportu, zwłaszcza lekkiej atletyki. W 2011 roku w konkursie Ministra Sportu  

i Turystki na najciekawszą inicjatywę sportową Stowarzyszenie uzyskało trzecie miejsce  

w Polsce. STS Pomerania działa na podstawie przekonania, że sport jest sposobem  

na integrację pokoleo. Od kilku lat STS Pomerania jest organizatorem zajęd i zawodów 

sportowych z udziałem dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkoli w Szczecinku.  

Zajęcia te spotykają się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony zarówno 

dzieci, nauczycieli jaki i rodziców. Podsumowaniem zajęd są zawody sportowe,  

które stwarzają możliwośd konfrontacji zespołów wystawionych przez przedszkola. To okazja  

do sprawdzenia możliwości fizycznych dzieci i ich umiejętności nabytych w czasie zajęd,  

do wdrażania w proces współzawodnictwa, do współpracy zespołowej i zdrowej rywalizacji. 
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Rozdział II. Metodologia działao i  sposoby realizacji 

W paostwach Unii Europejskiej sport jest dobrem powszechnym oraz bardzo ważnym 

elementem edukacji i wychowania. Samorząd lokalny musi byd żywotnie zainteresowany 

rozwojem i upowszechnianiem różnych form sportu także lekkiej atletyki. Powinien znaleźd 

odpowiednie miejsce w polityce społecznej samorządu dla programu, którego głównym 

celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkaoców. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest 

stworzenie wszystkim mieszkaocom równego dostępu do sportu i rekreacji oraz jego 

umasowienie. 

Zadaniem Programu jest stymulowanie procesami rozwojowymi, pozwalającymi na nabycie 

umiejętności i cech motywujących do samodzielnego uprawiania sportu, podniesienie 

świadomej aktywności ruchowej, głównie wśród dzieci i młodzieży. 

Rolą samorządu jest przede wszystkim stworzenie warunków i dbałośd o prawidłowy rozwój 

sportu poprzez: 

 propagowanie zdrowego stylu życia,  

 rozwój różnorodnych form rekreacji ruchowej wśród jak najszerszego grona odbiorców, 

Tak określona działalnośd winna procentowad masowym uczestnictwem mieszkaoców  

w sporcie, co przyczyni się do podniesienia ich stanu zdrowia, a w konsekwencji zwiększenie 

zainteresowania lekka atletyka. W znaczny sposób zwiększy to zainteresowanie lekka 

atletyka i napływ dzieci do uprawiania różnych konkurencji lekkoatletycznych. 
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2.1. Cel pracy i zakładane rezultaty 

 

Cel strategiczny:  upowszechnianie i rozwój lekkiej atletyki dzieci  

 

Celem głównym pracy jest analiza i upowszechnienie lekkiej atletyki na podstawie 

realizowanego w STS Pomerania Szczecinek projektu „Zostao Mistrzem”. 

Pozalekcyjne zajęcia ukierunkowane na lekka atletykę polegają na grach i zabawach  

dla dzieci, a odbywają się w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Ilośd sportowych zajęd 

pozalekcyjnych jest znikoma, uwarunkowana brakiem środków w budżetach placówek 

oświatowych. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie odbijają się negatywnie na stanie 

zdrowia dzieci, co uwidaczniają badania lekarskie. Obecnie ponad połowa dzieci i młodzieży 

w wieku szkolnym posiada wady postawy, które ze względu na brak zajęd korekcyjnych nie są 

leczone. Brak prowadzonych szkolnych zajęd pozalekcyjnych jest rekompensowany przez 

coraz liczniej powstające uczniowskie kluby sportowe, przejmujące na siebie organizowanie 

zajęd sportowych w tym w lekkiej atletyce.  

Realizacja projektu „Zostao Mistrzem” stawia sobie za cele: 

 poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

 zwiększenie dostępności dzieci do obiektów sportowych, 

 rozwój gier i zabaw sportowych,   

 zwiększenie oferty programowej zajęd pozalekcyjnych. 

 nabór uzdolnionych ruchowo dzieci do lekkiej atletyki  

Zadania: 

 stworzenie przejrzystego systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, 

 wprowadzenie zajęd sportowych, jako oferta zajęd poza systemowych, 

 stworzenie grup sportowych na wszystkich etapach edukacyjnych, 

 wsparcie dla tworzących się uczniowskich klubów sportowych przy szkołach wszystkich 

szczebli edukacji, 

Zamierzony efekt: 

Realizacja powyższych założeo programowych wpłynie na poprawę stanu zdrowia młodego 

pokolenia i wzmocni ich zainteresowanie aktywnymi formami spędzania czasu wolnego. 
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Ulegną poprawie warunki prowadzenia zajęd korekcyjnych oraz sportowych zajęd 

pozalekcyjnych. Nauczyciele, trenerzy i instruktorzy stworzą ciekawą ofertę programową, 

aktywizującą dzieci i młodzież do czynnego spędzania wolnego czasu. 

Wzmocnienie instytucjonalne organizacji klubów i stowarzyszeo przez samorząd  

i umożliwienie realizacji programów klubom i stowarzyszeniom kultury fizycznej, wpłynie 

dodatnio na zwiększenie liczebności grup na borowych w poszczególnych dyscyplinach 

sportowych a w szczególności do lekkiej atletyki oraz stworzy podstawy do ugruntowania 

silnej pozycji sportu dzieci i młodzieży. 
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2.2. Organizacja projektów i środki działania 

  

Budowanie projektu budowane jest na podstawie strategii i programów strategicznych.  

W pierwszym etapie należy zdefiniowad potrzeby i określid cele, które chcemy osiągnąd. 

Kolejnym etapem budowania projektu jest określenie posiadanych zasobów zarówno 

rzeczowych jak i finansowych. Przy powstaniu projektu „Zostao Mistrzem” najistotniejszym 

problemem był sposób na upowszechnianie lekkiej atletyki w środowisku gdzie brak jest 

infrastruktury lekkoatletycznej i przeniesienie elementów sprawnościowo koordynacyjnych 

bez określania dyscypliny sportu. Tak powstał regulamin zawodów, do których należało się 

przygotowad. Potrzeba niejako wymusiła konieczności organizacji zajęd sportowych 

przygotowujących do zawodów, a w konsekwencji zajęd ukierunkowanych na lekką atletykę. 

Poniżej przykładowy regulamin zawodów. 

 

        „ZOSTAŃ MISTRZEM”   

 

Pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

 

Organizator:    Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Pomerania Szczecinek. 

 

Przy współpracy:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku.  

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku. 

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Szczecinku. 

 

Uczestnicy:      

1. Makusie Szczecinek 

2. Pszczółki Tychowo 
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3. Ufoludki  Cioci Gosi 

4. Biedronki Bobolice 

5. Słoneczka Szczecinek 

6. Pingwiny Polanów  

7. Nutki Szczecinek 

8. Jagódki Okonek 

9. Misie Szczecinek 

10. Smerfy Biały Bór  

  

Program zawodów   otwarcie wciągnięcie flagi olimpijskiej dzieci 

 bieg około 135 metrów dla rocznika 2004 dziewcząt   

 bieg około 135 metrów dla rocznika 2004 chłopców  

 bieg około 135 metrów dla rocznika 2005 dziewcząt  

 bieg około 135 metrów dla rocznika 2005 chłopców  

 sztafetowy bieg przez płotki 

 sztafetowy bieg wahadłowy 

 toczenie piłki  

 slalom z rakietką i woreczkiem 

 przenoszenie piłek  

 tor przeszkód, przejście pod płotkiem, przeniesienie piłki na 

określone miejsce, przejście przez hula hop  

 ogłoszenie wyników dekoracja 

 zakooczenie    

  

Termin i miejsce: 02 czerwiec 2011 godzina  9.45 stadion miejski w Szczecinku ul Piłsudskiego 1 

 

Kontakt   STS Pomerania  info@stspomerania.org  tel.  94 716 25 26 

koordynator projektu Aleksandra Ganiec 600 245 958  

 

Nagrody   Nagrody indywidualne medale Zespoły dyplomy i puchary.  

 

mailto:info@stspomerania.org
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Kolejnym etapem jest zbudowanie scenariusza i przypisanie do realizacji zadao osób 

odpowiedzialnych za ich wykonanie. 
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3.1. „Zostao Mistrzem” – autorski projekt  realizowany w stowarzyszeniu, założenia, 

wpływ na upowszechnianie lekkiej atletyki 

W niniejszym rozdziale zostanie szczegółowo opisany projekt „Zostao mistrzem”, czyli 

turniej sportowy zorganizowany w dniu 2 czerwca 2011 r. pod honorowym Patronatem 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku. 

Do projektu „Zostao Mistrzem” zespół projektowy przygotowywał się przez cały rok. 

Wszystkie osoby zaangażowane w analizowany projekt dążyły do tego, aby przedsięwzięcie 

zakooczyło się sukcesem. W związku z powyższym, zwrócono szczególną uwagę  

na prawidłowe zarządzanie projektem oraz spełnienie większości wymogów prawidłowego 

zarządzania projektami. Początkowo zrodziła się koncepcja zorganizowania dla dzieci  

i młodzieży „Dnia Dziecka” w formie aktywnego wypoczynku. Pierwotnym celem projektu 

było zorganizowanie zajęd sportowych dla dzieci z placówek, z którymi STS Pomerania ściśle 

współpracuje. W późniejszych etapach prac nad projektem powstał pomysł zorganizowania 

turnieju sportowego dla przedszkoli z pobliskich miejscowości. Zostało wyznaczone miejsce 

zorganizowania omawianej imprezy oraz zaczęto planowad budżet potrzebny do realizacji 

przedsięwzięcia. 

Projekt „Zostao Mistrzem”, jak powinien każdy projekt składał się z czterech faz (cykl życia 

projektu): 

- podjęcie projektu, 

- planowanie projektu, 

- realizacja projektu, 

- zamknięcie projektu. 

Pierwszą fazą była inicjalizacja (podjęcie projektu), gdzie kluczowe znaczenie miało 

wyznaczenie celu. W początkowej fazie zarządzania projektem zostały ustalone cele 

projektu, takie jak: 

1. promocja sportu, 

2. zorganizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, 

3. ukazanie sportu jako sposób na integrację pokoleo, 

4. zainteresowanie najmłodszych sportem, 

5. nauka dzieci współzawodnictwa, pracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji, 
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6. wzbudzenie świadomości uczestników turnieju o możliwości rozwijania sportowych 

talentów w STS Pomerania. 

Projekt poprzedzony został zajęciami sportowymi mającymi na celu popularyzację sportu  

dla wszystkich oraz promocję sprawności fizycznej dzieci. Zajęcia wyzwoliły aktywnośd 

fizyczną społeczności lokalnej w czasie wolnym poprzez motywację dzieci jaką  

te nabyły na zajęciach. Realizacja nowej podstawy programowej dla placówek wychowania 

przedszkolnego oraz nabycie przez dzieci nawyków współzawodnictwa i potrzeby rywalizacji 

sportowej, spowodowała potrzebę uwidocznienia nabytych umiejętności w formie 

współzawodnictwa. 

W fazie inicjalizacji został powołany zespół projektowy, który składał się z koordynatora 

(kierownika projektu) oraz uczestników projektu, do których należały poszczególne zadania. 

Skład zespołu projektowego projektu „Zostao Mistrzem” liczył około 74 osób przedstawiał 

się następująco: 

1. Aleksandra Ganiec – koordynator projektu (dyrektor stowarzyszenia) 

2. Andrzej Juniewicz -  trener II klasy lekkiej atletyki 

3. Dorota Juniewicz -  instruktor lekkiej atletyki 

4. Małgorzata Rodziewicz - instruktor lekkiej atletyki 

5. Paweł Czupiel -  instruktor lekkiej atletyki 

6. Marta Wietrzyk -  instruktor pływania 

7. Szymon Nadarzyoski -  instruktor pływania 

8. Arkadiusz Krotkiewicz instruktor pływania 

9. Mieczysław Makowski instruktor pływania 

10. Adam Michałowski instruktor pływania 

11. 24 wolontariuszy - nauczyciele pracujący w przedszkolach i w oddziałach zerowych  

12. 40 wolontariuszy - uczniów szczecineckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 

zawodników trenujących lekką atletykę w STS Pomerania Szczecinek. 

Dziesięd z ww. osób jest ściśle związanych i pracujących w STS Pomerania, natomiast 

pozostali uczestnicy to osoby powołane specjalnie do tego projektu. Koordynator projektu  

był odpowiedzialny przede wszystkim za przygotowanie szczegółowego planu projektu 
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„Zostao Mistrzem”, opracowanie kosztorysu ww. projektu, nadzór przebiegu prac, 

monitorowanie odchyleo oraz realizację budżetu. 

Jak już wspomniano w rozdziale drugim niniejszej pracy, zespół projektowy  

musi składad się z osób odpowiedzialnych, nastawionych na wspólny cel, kreatywnych  

i kompetentnych. W projekt „Zostao Mistrzem” byli zaangażowani niemal wszyscy 

członkowie Stowarzyszenia, jednakże do konkretnych zadao zostały wcześniej wyznaczone 

dane osoby. Tzw. ścisły zespół projektowy miał wyznaczonego kierownika projektu,  

który odpowiedzialny był za koordynację wszelkich działao związanych z tym 

przedsięwzięciem. W tym przypadku, odmiennie niż zazwyczaj dzieje się to w innych 

organizacjach, kierownik projektu nie musiał motywowad członków zespołu projektowego  

do zaangażowania i chęci w wykonywaniu zadao niezbędnych do realizacji projektu. Każdy  

z uczestników kierował się tym samym celem, a współpraca pomiędzy członkami zespołu 

odbywała się pomyślnie, co wróżyło pomyślnym wdrożeniem projektu. 

Ważnym elementem w początkowych fazach zarządzania projektami, przy wyznaczeniu 

zespołu projektowego, jest także właściwe umiejscowienie w organizacji ww. zespołu.  

Na usytuowanie zespołu projektowego przy projekcie „Zostao Mistrzem” miały wpływ 

następujące czynniki:  

1. doświadczenie w realizacji projektów, 

2. związek projektu z innymi obszarami działalności stowarzyszenia, 

3. czas trwania projektu. 

Projekt „Zostao Mistrzem” był poprzedzony innymi niewielkimi projektami sportowymi, 

dlatego zespół projektowy, a zwłaszcza koordynator projektu posiadał doświadczenie  

w organizowaniu zawodów sportowych. Analizowane przedsięwzięcie wiąże się ściśle  

z ogólną działalnością STS Pomerania, dlatego stowarzyszenie kładło duży nacisk  

na prawidłową realizację projektu. Sukces projektu „Zostao Mistrzem” wiązał się także  

z promocją STS Pomerania oraz promocją sportu, a zwłaszcza lekkiej atletyki. Sam projekt 

„Zostao Mistrzem” został poprzedzony fazą przedprojektową, która rozpoczęła się już  

w styczniu 2011 r. Turniej „Zostao Mistrzem” odbywał się na podstawie przygotowania 

uczestników od początku roku 2011 r. W związku z powyższym, można stwierdzid, że projekt 

trwał około 6 miesięcy. 

Kolejną fazą cyklu życia projektu „Zostao Mistrzem” było planowanie. Planowanie 

koncentrowało się na przebiegu prac nad projektem. Cele wyznaczone w fazie inicjalizacji 
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zostały ostatecznie potwierdzone oraz uszczegółowione. Zostały wyznaczone sposoby 

realizacji tych celów. Każdy członek zespołu projektowego otrzymał listę zadao  

do zrealizowania. Do zadao uczestników projektu „Zostao Mistrzem” należało m.in.: 

- sporządzenie kosztorysu projektu, 

- analiza dostępnych środków finansowych na realizację projektu, 

- sporządzenie listy potencjalnych sponsorów, 

- wyznaczenie miejsca i daty turnieju „Zostao Mistrzem”, 

- sporządzenie listy uczestników i osób zaangażowanych w projekt, 

- ułożenie scenariusza turnieju „Zostao Mistrzem” 

- zadbanie o formalne kwestie dotyczące organizacji turnieju „Zostao Mistrzem”, 

- promocja turnieju „Zostao Mistrzem”, 

- przeanalizowanie ewentualnych przyszłych ograniczeo, 

- analiza ryzyka związana z organizacją turnieju „Zostao Mistrzem”, 

- inne. 

Dodatkowo w omawianej fazie zostało sprecyzowane zapotrzebowanie na zasoby niezbędne 

do realizacji analizowanego przedsięwzięcia oraz wyznaczony został harmonogram prac nad 

turniejem „Zostao Mistrzem”. Został sporządzony wstępny kosztorys oraz kosztorys związany 

z realizacją fazy przedprojektowej.  

Istotnym w etapie planowania jest również ustalenie zasad kontroli i rozliczania.  

W projekcie „Zostao Mistrzem” kontrola została przeprowadzona przez koordynatora 

projektu oraz zaangażowana została także księgowa. Koordynator projektu nadzorował 

poszczególne zadania realizowane podczas analizowanego przedsięwzięcia, prawidłowy 

sposób ich wykonania oraz poświęcony na ton czas, natomiast księgowa koordynowała 

kwestie związane z rozliczaniem finansowym projektu. 

Po określeniu potrzeb i oszacowaniu zasobów Zarząd Stowarzyszenia Turystyczno 

Sportowego Pomerania Szczecinek opracował i wdrożył projekt „Zostao Mistrzem”. To tak 

zwana realizacja projektu. W fazie realizacji projektu „Zostao Mistrzem” dużą rolę odgrywał 

koordynator projektu, który nadzorował wszelkie zadania związane z ostateczną realizacją 

przedsięwzięcia, był odpowiedzialny za poprawną organizację pracy oraz przygotowywał 

raporty i sprawozdania, 

Ostatnim etapem było zamknięcie projektu „Zostao Mistrzem”. W tym etapie zebrano 

wszelką dokumentację dotyczącą projektu, zebrano recenzję na temat przebiegu projektu. 
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Jedną z opinii zewnętrznych uczestników turnieju były podziękowania przedszkola 

niepublicznego „Nutki”, gdzie dyrektor ww. placówki pisze m.in.: „(…) Atmosfera jaka 

towarzyszy przygotowaniom, a także samym zawodom jest gorąca i iście sportowa.(…).  

Z udziału w projekcie „Zostao Mistrzem” jesteśmy zadowoleni wszyscy: dzieci, nauczyciele, 

rodzice. Jest to impreza, która nie tylko rozwija umiejętności motoryczne dzieci, ich szybkośd, 

zwinnośd, ale również ingeruje całą społecznośd przedszkolną.” Podziękowania otrzymano 

także od innych placówek przedszkolnych biorących udział w turnieju. 

W rozdziale drugim omówione zostały także metody zarządzania projektami takie jak: 

metody tradycyjne, adaptacyjne, ekstremalne. Projekt „Zostao Mistrzem” został 

przeprowadzony metodą tradycyjną, tj. został zrealizowany według ściśle określonego planu. 

Projekt „Zostao Mistrzem” przeszedł kolejno następujące po sobie etapy: analizę, realizację 

oraz wdrażanie i eksploatacje. Ww. projekt przeszedł analizę ilościową. W analizie ilościowej 

zostały określone wartości, wielkości oraz parametry zasobów związanych z projektem.  

W fazie analizy zostały wskazane zasoby kadrowe i finansowe. Według ww. kryteriów został 

stworzony budżet projektu, który podlegał pewnym ograniczeniom. Budżet projektu został 

szczegółowo opisany w podrozdziale 4.2. Ograniczenia związane z projektem „Zostao 

Mistrzem” można podzielid na aktywne (wpływają w znacznym stopniu na powodzenie 

projektu) oraz nieaktywne ( można je zniwelowad po podjęciu odpowiednich decyzji).  

Nie odnotowano ograniczeo pozornych (ograniczenia pozorne to te, które w rezultacie 

okazują się bez znaczenia). 

Przy wstępnej analizie projektu „Zostao Mistrzem” zostały wzięte pod uwagę także 

ograniczenia, mogące wpływad na brak możliwości realizacji projektu. W związku z tym,  

że na organizacje turnieju potrzebny był budżet, możliwośd realizacji projektu rozpoczęto  

od analizy źródeł finansowania. W dalszej części pracy zostaną szczegółowo wymienione 

źródła finansowania projektu. Po weryfikacji zarówno źródeł finansowania projektu,  

jak i wydatków z nim związanych stwierdzono, że pod tym kątem przedsięwzięcie jest 

możliwe do zrealizowania. Kolejną weryfikowaną kwestią były zasoby niezbędne do realizacji 

zadao wyznaczonych w projekcie. W związku z tym, że dla STS Pomerania sukces w realizacji 

projektu miała ogromne znaczenie, członkowie stowarzyszenia chętnie podjęli się zadao 

niezbędnych do realizacji turnieju „Zostao Mistrzem”. Skontaktowano się także  

z dyrektorami placówek przedszkolnych, którzy wyrazili dużą chęd wzięcia udziału w tym 

projekcie. 
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Po przeprowadzonej analizie źródeł finansowania, wydatków, dokładnego określenia 

budżetu oraz zadao zespołu projektowego, wzięto pod uwagę także ograniczenia, które 

mogły pojawid się w czasie realizacji projektu. Do tych ograniczeo zaliczono: 

- warunki atmosferyczne, 

- ograniczenia organizacyjne. 

Na pierwszy z ww. warunków STS Pomerania nie miało wpływu, jednakże mogło 

zabezpieczyd się poprzez wygospodarowanie rezerwowo miejsca pod zadaszeniem. 

Sprawdzane prognozy pogody potwierdzały jednak dobrą pogodę, nie utrudniającą 

przeprowadzenia turnieju. 

Do ograniczeo organizacyjnych zaliczono m.in. nieparzystą ilośd zespołów zgłoszonych  

do turnieju, co eliminowało jeden zespół do współzawodnictwa oraz ograniczenie ilości osób 

w zespole do dwunastu uczestników. W dalszej części pracy, w szczegółowym opisie 

zawodów zostało opisane jak ograniczenia te zniwelowano. 

Kolejnym etapem projektu „Zostao Mistrzem” była realizacja projektu.  

Wzięto pod uwagę horyzont czasu (podział na podejście diagnostyczne oraz prognostyczne)  

oraz procedurę działao (podział na podejście kaskadowe, ewolucyjne, przyrostowe, spiralne). 

Przy kryterium horyzontu czasu projekt „Zostao Mistrzem” zastosowano podejście 

diagnostyczne, czyli takie gdzie punktem wyjścia jest stan obecny, gdzie dąży się do 

ulepszenia stanu obecnego. Przy wyborze procedury projektowej do projektu „Zostao 

Mistrzem” wzięto pod uwagę wiele czynników. Zdecydowano się na procedurę mieszaną,  

tj. połączenie podejścia kaskadowego z podejściem przyrostowym. Podejście kaskadowe 

polegało na stopniowym planowaniu poszczególnych etapów i precyzowania szczegółów  

w poszczególnych fazach analizowanego projektu. Podejście przyrostowe polegało natomiast 

na uwzględnieniu sytuacji, w których nie zawsze dysponuje się odpowiednimi środkami,  

aby realizowad jednocześnie całe przedsięwzięcie. 

Ostatnim etapem (fazą) w zarządzaniu analizowanym projektem było wdrażanie  

i eksploatacja przedsięwzięcia. Przeanalizowano wszelkie wcześniejsze działania, tak aby 

wyłapad ewentualne niedoskonałości. Po przeprowadzeniu analizy nie znaleziono większych 

błędów mogących mied wpływ na sukces projektu „Zostao Mistrzem”. Odchylenia 

(niedoskonałości) zostały zniwelowane w poprzednich fazach poprzez podjęcie 

odpowiednich działao przez uczestników projektu (dotyczy to m.in. organizacji turnieju  
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w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwośd uczestnictwa w zawodach, 

odpowiedni podział drużyn). 

Trudno w projekcie „Zostao Mistrzem” wskazad jednoznacznie strategię działao  

w fazie wdrażania. W większości było to wdrażanie całościowe, a nie cząstkowe.  Wszelkie 

prace związane z turniejem były wdrażane jako nowy system, który zastępował poprzednią 

praktykę przy innego rodzaju projektach. 

Przy wdrażaniu projektu „Zostao Mistrzem” nie odnotowano znaczących odchyleo stanu 

faktycznego od pożądanego, co można uznad za duży sukces tego przedsięwzięcia.  

Nie było konieczności wstrzymania czy wprowadzenia istotnych zmian w koocowych fazach 

projektu. Żaden z uczestników projektu nie popełnił istotnych błędów.  

Pomimo, że zespół projektowy liczył dośd sporą grupę osób, w trakcie realizacji projektu 

„Zostao Mistrzem” nie pojawiły się większe konflikty między członkami.  

Było to spowodowane niezróżnicowaniem celów uczestników, dążeniem do osiągnięcia tych 

samych założeo oraz poświęcenia każdego członka zespołu zaangażowanego w projekt. 

Turniej „Zostao Mistrzem” został przeprowadzony zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem. Poniżej szczegółowy opis ww. turnieju. 

Projekt zakładał współzawodnictwo dzieci oparte na zawodach drużynowych sprawnościowo 

– szybkościowych.  Zespół składał się z dwunastu zawodników, sześciu dziewczynek i sześciu 

chłopców. Ustawienie zespołu jest suwakowe przemiennie dziewczynka, chłopiec. Program 

zawodów zawierał takie konkurencje jak: sztafetowy bieg przez płotki, sztafetę wahadłową, 

toczenie piłki rehabilitacyjnej, slalom z rakietką i woreczkiem przenoszenie piłek do kosza  

i piłki ręcznej, sprawnościowy tor przeszkód, bieg pod płotkami, przejście przez hula hop. 

Organizatorzy przygotowali również konkurencję dodatkową polegająca na przeciąganiu liny 

w przypadku równej ilości punktów jaką uzyskały by zespoły.  Duże  zainteresowanie imprezą 

w środowisku lokalnym (do zawodów zgłosiło się 19 zespołów z okolicznych gmin) okazało 

się problemem organizacyjnym (ograniczenia te opisano na wstępie tego rozdziału).  

Nie chcąc wykluczad ze współzawodnictwa żadnej placówki, postanowiliśmy przeprowadzid 

turnieje eliminacyjne, które wyłoniły najlepsze zespoły, a wszystkie dzieci na każdym 

poziomie były nagradzane medalami. Kolejny problem z jakim STS Pomerania musiała  

się zmierzyd to ograniczenie zespołu do dwunastu dzieci. Każdy rodzid chciał aby jego dziecko 

uczestniczyło w zawodach dlatego wprowadziliśmy indywidualne biegi dla wszystkich 

chętnych dzieci, a dodatkowym ułatwieniem był podział na biegi dziewcząt i chłopców.  
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Takie rozwiązanie i fakt, że każde dziecko otrzymywało medal satysfakcjonował 

organizatorów, opiekunów, rodziców, a przede wszystkim uczestniczące w zawodach dzieci.  

Dodatkowym elementem turnieju było przegotowanie przez Samorządową Agencję Promocji 

i Kultury w Szczecinku programu artystycznego, a występ zespołu taoca nowoczesnego 

uatrakcyjnił naszą imprezę. Wszystkie zespoły biorące udział w finale miały nazwy związane 

ze swoimi placówkami i określony kolor koszulek. Na przygotowanym przez Ośrodek Sportu  

i Rekreacji stadionie zgromadziło się osiem wyłonionych w drodze eliminacji zespołów. 

Zawody rozpoczęły się od wyprowadzenia zespołów na stadion przez hostessy,  

a przyniesiona przez dzieci flaga olimpijska została wciągnięta na maszt przez przedstawicieli 

władz samorządowych. Oficjalnego otwarcia dokonał Poseł ziemi szczecineckiej Wiesław 

Suchowiejko. Po ceremonii otwarcia rozpoczęły się zawody pod kierownictwem sędziego 

głównego Jana Gulczewskiego (sędziego igrzysk olimpijskich w Atenach i Pekinie). Obsługa 

sędziowska składała się z sędziów okręgowych w lekkiej atletyce kierowana przez Piotra 

Kołodziejczyka z Białogardu. Pierwsze konkurencje to biegi dziewcząt i chłopców w dwóch 

kategoriach wiekowych. Pierwsza szóstka w każdym biegu otrzymała kartę z miejscem jakie 

uzyskała, a pozostali wszyscy zawodnicy kooczący bieg otrzymali medal „zostao mistrzem”. 

W biegach uczestniczyło 148 zawodniczek i zawodników. Po zakooczeniu biegów rozegrane 

zostały zawody drużynowe. Według przygotowanego scenariusza w przerwach odbyły  

się pokazy taoca sportowego zespołu z SAPiK. Na trybunach kibicowali zarówno rówieśnicy 

jak i rodzice, dziadkowie oraz rodzeostwo startujących zawodników.  

W konkurencji drużynowej zwycięzcami okazali się  Misie ze Szczecinka. Poniżej 

przedstawiono drużyny i miejsca, jakie zajęli: 

1. Misie ze Szczecinka, 

2. Nutki,  

3. Smerfy od Cioci Gosi,  

4. Biedronki z Bobolic,  

5. Słoneczka,  

6. Pingwiny z Polanowa,  

7. Makusie,  

8. Żabki z Tychowa.  
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Wszystkie dzieci otrzymały medale, a zespoły okazałe puchary. Komunikat koocowy turnieju 

„Zostao Mistrzem” pod honorowym Patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego  

02 czerwca 2011 stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, jaki ogłoszono brzmiał 

następująco: 

„Przy pięknej słonecznej pogodzie rozegrano sześd konkurencji drużynowych według 

punktacji: 

I miejsce 16 punktów,  

II miejsce 14,  

III miejsce 12 punktów, 

IV miejsce 10 punktów,  

V miejsce 8 punktów,  

VI miejsce 6 punktów,  

VII miejsce 4 punkty ,  

VIII miejsce 2 punkty.       

1. Przedszkole Niepubliczne „MIS”   76 punktów  

2. Przedszkole Niepubliczne „Nutka”  73 punkty 

3. Przedszkole Niepubliczne „U Cioci Gosi”  70 punktów 

4. Publiczne Przedszkole Bobolice    68 punktów 

5. Przedszkole Niepubliczne „ Słoneczko”  62 punkty 

6. Publiczne Przedszkole Polanów   47 punktów 

7. Publiczne Przedszkole im K. Makuszyoskiego  20 punktów 

8. Publiczne Przedszkole Tychowo   16 punktów 

Uczestniczyło 96 zawodników  

 Rozegrano biegi : 

 135 metrów rocznik 2004 dziewcząt   

 135 metrów rocznik 2004 chłopców  

 135 metrów rocznik2005 dziewcząt  

 135 metrów rocznik 2005 chłopców  

Wystartowało 148 zawodników.” 

 

Turniej był turniejem podsumowującym cały rok ciężkiej pracy. Zawody zgromadziły osiem 

zespołów wyłonionych w drodze eliminacji w których uczestniczyło 19 przedszkoli  
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z ościennych gmin. Dzieci uczestniczyły w biegach indywidualnych, a zespoły w zestawie 

konkurencji drużynowych. Przedszkolaki, walczyły oczywiście o zdobycie jak najwyższej 

lokaty, jednak przy tym świetnie się bawiły. Każdy uczestnik zabawy został nagrodzony i nikt 

nie czuł się pominięty. 

Należy jednak zwrócid uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny aspekt tej imprezy.  

Te sportowe potyczki dzieci łączą całe pokolenia i społeczności przedszkolne. Na zawody 

przyszło mnóstwo widzów, byli to zarówno koledzy i koleżanki z przedszkoli, którzy wiernie  

i głośno kibicowali swoim drużynom jak i rodzice, rodzeostwo i dziadkowie występujących 

dzieci. Kibice z przedszkoli dużo wcześniej przygotowywali się do zagrzewania swoich 

kolegów do walki poprzez przygotowanie transparentów i innych gadżetów, takich  

jak kolorowe pompony i balony, okrzyki i piosenki, które miały sprawid, że dana grupa 

kibiców będzie widoczna i dobrze słyszana. Obserwując całą imprezę można było odnieśd 

wrażenie, że serca i emocji nie brakowało ani zawodnikom, ani kibicom. Zawody 

emocjonalnie przeżywali także osoby będące na widowni, a przede wszystkim rodzice 

zawodników. Każdy start ich dziecka sprawiał, że podrywali się z miejsc, a głos ich dopingu 

był słyszany niemalże w całej okolicy. Drżące ręce i wypieki na twarzach świadczyły o tym,  

że na zwycięstwie i sukcesie dzieci jeszcze bardziej niż samym zawodnikom zależało  

ich rodzicom i opiekunom. Powyższe potwierdza zrealizowanie celów założonych  

w projekcie. 

Gdyby pokusid się o podsumowanie i ocenę wartości zajęd sportowych i zawodów  

dla przedszkolaków organizowanych przez STS Pomerania, można zdecydowanie stwierdzid, 

że projekt odniósł sukces. Warto organizowad tego typu imprezy i warto w nich uczestniczyd. 

Jeśli nie zawsze dla tężyzny fizycznej to na pewno dla emocji jakie dla każdego uczestnika 

spotkania, od małego sportowca poprzez wychowawców i kolegów kibicujących do rodziców 

i opiekunów, niesie ze sobą taka impreza.  

Zastosowanie monitoringu na każdym etapie działao, elastycznośd w ewaluowaniu 

regulaminu spowodowało, że projekt był przyjazny, dostępny dla wszystkich, a jego 

innowacyjne założenia i realizacja spotkały się z akceptacją środowiska. Przekaz z zawodów 

relacjonowały dwie lokalne telewizje TV Gawex i TV Zachód, informację z zawodów 

przekazało radio esska, a w Głosie Koszalioskim i w tygodniku Temat przekazano obszerne 

relacje z odbytych zawodów.  
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14 czerwca 2011 odbyło się spotkanie ewaluacyjne z udziałem dyrektorów placówek, 

organizatorów i przedstawicieli samorządów. Stanowisko wszystkich uczestników spotkania 

było bardzo pozytywne. Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjnośd projektu, jego 

powszechny dostęp, proste zasady i wysokie wartości wnoszone w utrwalanie nawyków 

istotnych dla rozwoju sportu dzieci i młodzieży, a następnie osób dorosłych.  

Projekt jest odpowiednim sposobem zachęcania do uczestnictwa w różnych formach 

aktywności. 
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3.2.  Omówienie i wnioski uzyskanych rezultatów i ich wpływ na upowszechnianie 

lekkiej atletyki   

Osiągnięcie założonych celów wymaga ukształtowania sprawnej organizacji zarządzania 

sportem na szczeblu lokalnym. Niezbędna jest racjonalizacja roli związków sportowych  

i działających stowarzyszeo kultury fizycznej oraz ścisła współpraca z przedstawicielami 

samorządów, Radami Sportu, Radami Programowymi oraz różnymi Komisjami działającymi 

na rzecz Sportu. Warunkiem efektywności podejmowanych procesów racjonalizacyjnych  

jest ustanowienie jednolitych, czytelnych i równych dla wszystkich zasad współpracy  

w zakresie podejmowanych i realizowanych zadao. Ważnym elementem procesu planowania 

jest jasny i efektywny system monitorowania realizacji zakładanych celów. Od sprawnego 

systemu monitoringu zależy osiągnięcie celu strategicznego i nakreślonych priorytetów  

oraz wdrażanie celów szczegółowych. Wielkie znaczenie dla powodzenia zawartych  

w programie przedsięwzięd będzie miało zaangażowanie lokalnych mediów. Ich rola winna 

polegad na kreowaniu postaw prozdrowotnych i propagowaniu aktywności ruchowej w życiu 

człowieka oraz szerokiej informacji o wydarzeniach sportowych. Media winny w tym 

względzie spełniad także funkcje kształcące, ukazując najlepsze wzory uczestnictwa  

w sporcie. Realizując przez ostatnie lata projekt „Zostao Mistrzem” można wyrazid  

przekonanie, że stworzony program rozwoju i upowszechniania lekkiej atletyki w ramach 

którego powstał projekt „Zostao Mistrzem” pozwalający na szeroki zakres preselekcji  

i następnie selekcji do lekkiej atletyki uzyska poparcie i  akceptację środowiska sportowego.  

Wdrożeniem projektu wini byd zainteresowani działacze lekkiej atletyki oraz samorządowcy 

środowisk gdzie nie ma pełnej infrastruktury lekkoatletycznej. 

Rocznie n a terenie Szczecinka w projekcje uczestniczy 250 uczestników z tego po 

przeprowadzonej preselekcji pozostaje od 40 – 50 uczestników. Po pięciu latach życia 

projektu i selekcji do lekkiej atletyki w szkoleniu pozostaje około 12-15 zawodników 

trenujących lekka atletykę. Trzeba zaznaczyd, że podczas preselekcji znaczna częśd 

uczestników projektu trafia do innych dyscyplin sportu, najwięcej do piłki nożne i sportów 

walki. Niejednokrotnie są to najzdolniejsze dzieci mogące osiągad bardzo dobre wyniki w 

lekkiej atletyce.  

Jego realizacja wpłynie na poprawę stanu zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży, a także 

ograniczy zjawiska patologiczne. 
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