
Informacja 
z realizacji Konferencji Szkoleniowej 

 
 

Dnia 14 grudnia 2019 r sali konferencyjnej internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w 

Białymstoku odbyła się Konferencja Metodyczno– Szkoleniowa organizowana przez Podlaski 

Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.  

 

W konferencji udział wzięło 56 uczestników, w tym nauczyciele wychowania fizycznego oraz 

instruktorzy i trenerzy klubowi z całego województwa,  realizujący szkolenie sportowe w 

ramach projektów MSiT, PZLA, samorządu terytorialnego.   

Gośćmi konferencji byli Michał Kiejko z Departamentu Edukacji Sportu i Turystki Urzędu 

Marszałkowskiego oraz  Paweł Skowroński, prezes Podlaskiej Federacji Sportu w 

Białymstoku. 

Konferencji przewodniczył Ryszard Woronowicz, po prezesa POZLA. 

 

W części informacyjnej konferencji zaprezentowano osiągnięcia sportowe zawodników z 

podlaskich klubów oraz programy szkoleniowe realizowane w 2019 r. 

 

1. Tomasz Dąbrowski, trener KS Podlasie Białystok przedstawił w formie prezentacji 

audiowizualnej i omówił wyniki sportowe  uzyskane w głównych imprezach 2019 r. przez 

zawodników  z klubów województwa podlaskiego.  

 

2. Karol Radke, koordynator programu „Lekkoatletyka Dla Każdego” z ramienia Polskiego 

Związku Lekkiej Atletyki przedstawił wyniki szkolenia i szczegółowo omówił  cele i 

zadania programu realizowane w ostatnich 2 latach oraz plan na 2020 r.    

 

3. Przemysław Zabawski, trener PZLA oraz Robert Nazarkiewicz, trener koordynator Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku  zaprezentowali i omówili realizację programu 

„Zaplecze Kadry Narodowej”, szkolenie w Ośrodkach Szkolenia Sportowego PZLA oraz 

w Szkole Mistrzostwa Sportowego.  

 

4. Marcin Dudek, kierownik szkolenia Podlaskiej Federacji Sportu zapoznał uczestników 

konferencji z programami skierowanymi do dzieci i młodzieży szkolnej realizowanymi 

przez Podlaską Federację Sportu: „Kadra Wojewódzka Młodzików”, „Szkolny Klub 

Sportowy”. Omówił realizację programów poprzez przedstawienie informacji statystycznej 

- ilości zawodników objętych szkoleniem, zatrudnionych trenerów,  akcji szkoleniowych.  

 

5. Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Systemu Sporu 

Młodzieżowego MSiT w 2019 r.  oraz ich krótką analizę wyników na poziomie 

ogólnokrajowym i wojewódzkim przedstawił w formie prezentacji audiowizualnej 

Kazimierz Kirejczyk, trener la. 

 

6. Fizykoterapeuta, pani Ewa Rakowicz wystąpiła z wykładem „ Fizjoprofilaktyka jako 

działania zapobiegające urazom sportowym. Współpraca fizjoterapeuty i trenera”. 

Poruszyła bardzo ważny temat zapobiegania powstawania urazów w trakcie szkolenia 

sportowego oraz ich leczeniu i łagodzenia skutków kontuzji.  
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W części szkoleniowej konferencji zostały omówione poniższe tematy: 

  

Przemysław Zabawski - podzielił się doświadczeniami szkolenia sportowe poprzez   omówienie 

tematu: „Optymalizacja środków treningowych w konkurencjach technicznych na    przykładzie 

wybranego zawodnika”. Zaprezentował  planowanie i realizację szkolenia w cyklu rocznym i 

wieloletnim. Akcentował potrzebę indywidualizacji treningu, zasadę elastyczności w procesie 

szkolenia, dbałość o odnowę, wypoczynek, zapobiegania kontuzji. 

 

Robert Nazarkiewicz   -  omówił temat „Roczny plan treningowy juniorów młodszych w 

skokach z uwzględnieniem  poziomu przygotowania ogólnego i ukierunkowanego zawodnika 

w młodszym wieku” i przedstawił praktyczne uwagi do planowania szkolenia, nauczania 

techniki konkurencji czy rozwijania podstawowych cech motorycznych.  

 

Sprawozdanie sporządził: 

Kazimierz Kirejczyk 

 

Białystok, 14 grudnia 2019 r. 

 

 


