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(W latach 2000-2008)  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

 im. J. Brzechwy w Szczecinku 

  

"Sport nie jest zwykłym ćwiczeniem  

mięśni, lecz szkołą wartości moralnych  

i wychowania do odwagi, do zdrowego 

uporu, do przezwyciężania lenistwa, 

niedbalstwa".... 

                                                Jan Paweł II 

 

Sport jest jedną z niewielu dziedzin w której uczniowie o obniżonym potencjale 

intelektualnym mogą w pełni zaprezentować swoje możliwości i umiejętności. Aby dać im taką 

możliwość od wielu lat w naszym ośrodku są organizowane wszelkiego rodzaju imprezy 

sportowe o zasięgu wewnątrz - szkolnym i wojewódzkim. Najważniejsze z nich to: Bieg po 

Złoty Liść Jesieni , Mikołajkowy Turniej Koszykówki, Dzień Sportu, Jesienne Wojewódzkie 

Biegi Przełajowe, Halowe Turnieje Piłki Nożnej. Są to imprezy cykliczne organizowane od 

wielu lat. Imprezą szkolną mającą najdłuższą tradycję, jest Bieg po Złoty Liść Jesieni 

organizowany od 1992r. przez nauczycieli wychowania fizycznego: p. K. Szwedziak ,  

J. Chwedczuk i Ł. Chmielewskiego. Drugą ważną imprezą sportową, cieszącą się ogromnym 

zainteresowaniem wśród uczniów ośrodka jest Mikołajkowy Turniej Koszykówki. Co roku z 

okazji Dnia Dziecka odbywa się Dzień Sportu w którym biorą udział wszyscy uczniowie naszej 

szkoły razem z rodzicami. Pierwszą imprezą o randze wojewódzkiej zorganizowaną przez nasz 

ośrodek był Halowy Turniej Piłki Nożnej który odbył się po raz pierwszy w roku 1993 i był 

kontynuowany do roku 1997, gdzie nasi zawodnicy odnosili znaczące sukcesy. W pierwszych 

turniejach uczestniczyły dzieci ze szkół specjalnych oraz, szkół życia z całego dawnego 

województwa koszalińskiego. Po reformie administracyjnej kraju w roku 2001 po trzyletniej 

przerwie również w Świątkach odbył się  I Zachodniopomorski Halowy Turniej Piłki Nożnej. 

Uczestnicy turniejów do dzisiaj przy każdym spotkaniu wspominają z ogromnym 

rozrzewnieniem gościnność gospodarzy i wspaniałą atmosferę towarzyszącą wszystkim 

turniejom, powtarzając za każdym razem że: " tak fajnie jak na Świątkach nie ma 

nigdzie"  Władze PTSS " Sprawni - Razem" doceniając wzorową organizację turniejów 

powierzyły ośrodkowi organizację ważnej imprezy o zasięgu wojewódzkim pod nazwą 



Jesienne Wojewódzkie Biegi Przełajowe, które odbywają się na Świątkach od roku 2002. Do 

najważniejszych osiągnięć sportowych naszych uczniów w tych biegach można zaliczyć: 

 I miejsce M. Kolki 

 miejsce K. Brzezińskiego 

 

Uczniowie Ci reprezentowali nasze województwo w Mistrzostwach Polski w Biegach 

Przełajowych w w Sulęcinie 2005r. Wiodącą dyscypliną w naszym ośrodku jest lekkoatletyka 

w której to nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy na poziomie wojewódzkim  

i ogólnopolskim. Najważniejszym sprawdzianem umiejętności naszych uczniów jest start  

w Mistrzostwach Województwa w LA w Stargardzie Szczecińskim , od 2007r. W Pyrzycach. 

Jak dotąd największy sukces odniósł nasz uczeń M. Adamczyk, który zajął I miejsce  

w województwie w skoku wzwyż i V miejsce w Mistrzostwach Polski w LA w Sopocie  

w 2003r. Imprezą masową w której z powodzeniem startują nasi zawodnicy są Czwartki 

Lekkoatletyczne organizowane od dwóch lat w Kołobrzegu przez Polski Komitet 

Paraolimpijski. W zawodach tych uczniowie ze Świątek stanowią najliczniejszą i najsilniejszą 

reprezentację. Od paru lat tradycją stał się udział uczniów naszego ośrodka  

w biegach ulicznych: Ogólnopolski Bieg Uliczny im. Winanda Osińskiego w Szczecinku.  

W latach 2005-2006 ośrodek brał udział w projekcie edukacyjnym " Szkoła Marzeń". Program 

ten rozszerzał działania SOSW w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych 

dzieci i młodzieży gmin wiejskich. W ramach tego programu działały 2 sekcje sportowe:  

 sekcja tańca sportowego pod kierunkiem p. K. Szwedziak 

 sekcja gimnastyki artystycznej pod kierunkiem p. J. Chwedczuk 

 

W roku szkolnym 2006-2007, oraz 2007-2008 w ośrodku realizowany był Powiatowy program 

Zajęć SKS pod hasłem " Sport - Nauka - Bezpieczeństwo". W ramach tego programu działały 

3 sekcje: 

 pływania (p. J. Chwedczuk) 

 LA z elementami rekreacji (p. K. Szwedziak)  

 piłki nożnej (p. Ł. Chmielewski) 

 

Organizowanie imprez sportowych przez nasz ośrodek i udział w nich dzieci 

niepełnosprawnych sprawiają nam jako organizatorom ogromną radość i satysfakcję  

i utwierdzają nas w przekonaniu, że " Sport to sztuka życia", a zasady obowiązujące w sporcie 

są zasadami ułatwiającymi naszym wychowankom start w dorosłe życie. 

 



   

  

    

   


