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Streszczenie
Ostatnie dziesięciolecie w szczecińskim pływaniu zaliczyć można do najlepszego okresu pływackiego w powojennej historii Szczecina. Celem pracy było wskazanie najważniejszych wydarzeń związanych z rozwojem pływactwa na terenie Szczecina, w odległej i bliskiej przeszłości, które przyczyniły się do utworzenia w 2014 r. Ośrodka Szkolenia Pływackiego w Szczecinie. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa,
w tym również dokumentów, oraz metodę wywiadu swobodnego i biograficznego. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono pływanie w Szczecinie do
1945 r., w drugiej ukazano rozwój pływania w powojennym Szczecinie, w trzeciej zaś
omówiono szczegółowy program przygotowań do Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de
Janeiro w 2016 r. w sporcie pływackim, który ma być realizowany w Ośrodku Szkolenia Pływackiego w Szczecinie. W tej części ukazano również sylwetki szczecińskich
pływaczek i pływaków – olimpijczyków przygotowujących się do startu w najbliższych
igrzyskach – podając najważniejsze osiągnięcia i wyniki sportowe. Taki przekaz miał
na celu ukazanie idei olimpijskiej – odradzającej się co kilka lat nadziei, że symbole
kół olimpijskich i znicza olimpijskiego znaczą więcej niż tylko spotkanie sportowców
wyłącznie dla sportu.
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Wprowadzenie
Pływanie jest dyscypliną sportu wykorzystującą umiejętność współzawodniczenia w poruszaniu się w wodzie bez pomocy urządzeń mechanicznych [11, s. 258].
Obejmuje ono wyczynowe pływanie na czas w 4 podstawowych stylach: dowolnym
(tzw. kraul), grzbietowym, klasycznym (tzw. żabka) i motylkowym, a także stylem
zmiennym (połączenie 4 głównych technik pływania) [22].
Ostatnie dziesięciolecie w szczecińskim pływaniu odbiło się szerokim echem
zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i na arenie międzynarodowej. Z pewnością
dzięki sukcesom szczecińskich pływaków: Mateusza Sawrymowicza, Przemysława
Stańczyka i Katarzyny Baranowskiej, trenujących pod opieką Mirosława Drozda;
był to najlepszy okres pływacki w powojennej historii Szczecina.
Artykuł ma charakter rozważań teoretycznych, stanowi opracowanie przeglądowe. Jego celem jest wskazanie najważniejszych wydarzeń związanych z rozwojem pływactwa na terenie Szczecina, w odległej i bliskiej przeszłości, które zdaniem autorów przyczyniły się do utworzenia w 2014 r. Ośrodka Szkolenia Pływackiego w Szczecinie. W pracy przedstawiony został szczegółowy program przygotowań do Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro w 2016 r. w sporcie pływackim,
który ma być realizowany w szczecińskim Ośrodku Szkolenia Pływackiego. Głównym problemem jest określenie roli sportu pływackiego na terenie Szczecina oraz
szans jego rozwoju.
Autorzy dokonali świadomego wyboru form przekazu oraz zdecydowali się na
ukazanie sylwetek szczecińskich pływaczek i pływaków olimpijczyków przygotowujących się do startu w najbliższych igrzyskach, poprzez podanie najważniejszych
osiągnięć i wyników sportowych. Taki przekaz miał na celu ukazanie idei olimpijskiej – odradzającej się co kilka lat nadziei, że symbole kół olimpijskich i znicza
olimpijskiego znaczą więcej niż tylko spotkanie sportowców wyłącznie dla sportu.
Artykuł przygotowany został na podstawie analizy dostępnej literatury i dokumentów [23, 24] oraz na podstawie wywiadów ze szczecińskimi zawodnikami i trenerami pływania. Ponadto wykorzystano informacje znajdujące się w pływackich
czasopismach, lokalnych gazetach codziennych oraz na stronach internetowych
Gminy Miasto Szczecin [25], Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie [26], Polskiego Związku Pływackiego [27] oraz Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego [29].
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Pływanie w Szczecinie do 1945 r.
Podstawy organizacyjne szczecińskiego sportu utworzone zostały w drugiej połowie XIX w. i rozbudowane w XX w. [15, s. 26]. W tym okresie powstały pierwsze
kluby pływackie na Pomorzu Zachodnim [3, s. 82]. Przed 1900 r. istniał tylko jeden, najstarszy szczeciński klub pływacki „Schwimmclub Pommerania”. W 1900 r.
powstały dwa inne: „Borussia” i „Poseidon”, które w 1919 r. połączyły się, przyjmując oficjalną nazwę „Erster Stettiner Schwimmverein Borussia-Poseidon 1900 e.V”.
Klub liczył około 800 członków [15, s. 27]. W 1906 r. zorganizowano pierwsze zawody pływackie. Z braku pływalni przeprowadzono imprezę na Odrze między Siadłem Dolnym a Ustowem na dystansie 4400 m. Od 1906 r. kluby pływackie w porozumieniu z władzami szkolnymi zaczęły propagować sport pływacki wśród młodzieży [3, s. 82–83].
W przedwojennym Szczecinie pływanie uprawiano głównie w lecie i na wodach
otwartych [15, s. 30]. W okresie międzywojennym istniały w Szczecinie cztery odkryte pływalnie na wolnym powietrzu, które usytuowane były w obrębie następujących kąpielisk: jezioro Głębokie (Städtiche Freibad und Schwimbad Glambecksee), Dziewoklicz (Strandbad Jungfernberg), Arkonka (Martinsee) oraz Gontynka
(Grüne Wiese)1 [3, s. 82; 15, s. 28]. Niemcy oszacowali, że to ostatnie kąpielisko – ze
względu na dogodne położenie – może odwiedzić nawet około 80 tys. mieszkańców
Szczecina [15, s. 28].
Jedynym krytym obiektem kąpielowym miasta była wówczas Łaźnia Miejska
(Stettiner Hallenschwimmbad)2 przy placu Orła Białego (do 1945 r. niem. Roßmarkt),
która posiadała dwa baseny pływackie o nietypowych rozmiarach: 16 x 9 x 7 m oraz
22 x 20 x 1–3. Łaźnia spełniała jednak bardziej funkcje kąpielowo-lecznicze niż sportowe [15, s. 28].
Nie ulega wątpliwości, że przedwojenny Szczecin3 był miastem sportowo świetnie zagospodarowanym i sprawnie funkcjonującym [15, s. 30]. Sportowa sieć orga-

1	Szczególnie pływalnie na jeziorze Głębokim (Städtiche Freibad und Schwimbad Glambecksee) i na
Gontynce (Grüne Wiese) stwarzały dobre warunki do uprawiania sportu pływackiego [3, s. 82].
2	Stettiner Hallenschwimmbad powstała w 1896 r., była nieczynna w 1914–1920, ponownie oddana do
użytku w 1921 r. i funkcjonująca po drugiej wojnie światowej jako Łaźnia Miejska (ul. Koński Kierat)
[3, s. 82].
3	W 1939 r. Szczecin zajmował obszar 46 094 ha i liczył 382 984 mieszkańców. Pod względem powierzchni – ponad 460 km2 – Szczecin lokował się pod tym względem na trzecim miejscu wśród miast III Rzeszy,
ustępując jedynie Berlinowi i Hamburgowi [15, s. 25].
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nizacyjna była bardzo rozbudowana, a mieszkańcy niezwykle aktywni sportowo4
[15, s. 28]. Zawodnicy pływackich klubów „Borussia-Poseidon” czy „Wassersport”
wielokrotnie zdobywali mistrzostwo Niemiec, zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i w sztafetach5 [3, s. 83].

Pływanie w Szczecinie po 1945 r.
Sport pływacki w powojennym Szczecinie rozwijał się w różnych latach z różnym
powodzeniem, podobnie zresztą jak w powojennej Polsce. Jak zauważa W. Lipoński [10, s. 634], największą trudnością w rozwoju sportu i wychowania fizycznego były braki w kadrze instruktorskiej i nauczycielskiej oraz zniszczenia obiektów
sportowych. Reaktywowany w 1945 r. Polski Związek Pływacki dysponował jedną
krytą pływalnią, w 1948 r. istniało ich 9 [11, s. 260]. 15 listopada 1945 r. w Szczecinie
przy placu Orła Białego uruchomiono pływalnię krytą, a w grudniu rozpoczęto naukę pływania w KS „Odra”. Pierwsze mistrzostwa Szczecina w pływaniu odbyły się
8 marca 1946 r., a startowali w nich zawodnicy „Odry”, „Pioniera”, HKS, „Społem”
i Gimnast. KS. W lipcu 1946 r. w ramach imprezy „Trzymamy straż nad Odrą” zorganizowano wielkie zawody pływackie „Wpław przez Odrę”. W 1947 r. utworzono
Okręgowy Związek Pływacki [3]. W latach 60. najsilniejsze sekcje pływackie miały
„Arkonia” i „Pogoń”, a od 1973 r. dominowała „Stal Stocznia” po objęciu funkcji trenera koordynatora Jerzego Troszczyńskiego, który przez następne lata współpracował z kadrą narodową, obecnie trener MKP Szczecin i SOP.

4	Należy zwrócić uwagę, że nie sposób pominąć tu roli, jaką odgrywał sport w systemie rządów hitlerowskich, kiedy szeroki zakres sportu i tworzenie warunków do jego rozwoju były przede wszystkim środkiem do realizacji strategicznych celów politycznych [15, s. 28; 19, s. 859]. Kulminacją propagandowego
podporządkowania sportu polityce stały się zwłaszcza letnie igrzyska olimpijskie rozegrane w Berlinie
w 1936 r. Zarówno o tym, jak i o sporcie nazistów w Niemczech pisze W. Lipoński, Historia sportu na
tle rozwoju kultury fizycznej, Warszawa 2012, s. 548–551.
5	W 1925 r. sztafeta 4 x 100 m ze szczecińskiego klubu „Borussia-Poseidon” zdobyła mistrzostwo Niemiec. W 1928 r. z tego samego klubu mistrzostwo Niemiec zdobyła żeńska sztafeta 3 x 100 m kraulem.
W 1934 r. Nuske ze szczecińskiego klubu „Wassersport” zdobył mistrzostwo Niemiec na 1500 m kraulem. W 1935 r. Nuske i Gauke z „Wassersport” zdobyli mistrzostwo Niemiec na 400 i 200 m kraulem,
a w 1939 r. Laskowski z tego samego klubu zdobył mistrzostwo Niemiec na 200 m kraulem [3, s. 83].
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Fot. 1. Dr Jerzy Troszczyński – pracownik Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zasłużony trener związany od wielu lat ze szczecińskim pływaniem, m.in. trener Oskara Krupeckiego – olimpijczyka IO w Londynie w 2012 r. Na zdjęciu podczas ME w pływaniu, Szczecin, 8–11.12.2011 r. (fot. W. Łubkowska)
Źródło: zbiory własne W. Łubkowskiej.

W historii szczecińskiego pływania wyczynowego dotychczas największe sukcesy na skalę ogólnopolską oraz międzynarodową odnieśli:
–	Dorota Brzozowska (ur. 6.08.1964 r. w Szczecinie) – pierwsza polska pływaczka, która wystąpiła w finale olimpijskim (200 m stylem motylkowym), zajmując w nim 5 miejsce, uczestniczka igrzyskach olimpijskich w Moskwie (1980), po
których w wieku 16 lat zakończyła karierę sportową. W czasie kariery zawodniczej reprezentowała szczeciński klub „Stal Stocznia” Szczecin; wychowanka trenera Michała Kanteckiego [5, s. 164; 8, s. 154];
– Marta Włodkowska (ur. 9.08.1973 r. w Szczecinie) – olimpijka z Barcelony (1992),
studentka IKF US. Na igrzyskach w Barcelonie wystartowała w wyścigu na
200 m stylem grzbietowym, zajmując 38 miejsce, oraz w wyścigu na 400 m stylem zmiennym, zajmując 24 miejsce; wychowanka trenera Mirosława Drozda
[1, s. 47; 8, s. 156];
–	Przemysław Stańczyk (ur. 12.02.1985 r. w Szczecinie) – olimpijczyk z Aten (2004),
Pekinu (2008), Londynu (2012), absolwent kierunku wychowanie fizyczne Uniwersytetu Szczecińskiego, reprezentant KS „Stal Stocznia”, który w 1999 r. został
przekształcony w Miejski Klub Pływacki Szczecin. Pierwszym trenerem klubowym był Zygmunt Kaczmarczyk, następnie Zbigniew Jardzioch, Leszek Gołębiowski i Mirosław Drozd. Na igrzyskach olimpijskich w Atenach (2004) startował na dystansie 400 m stylem dowolnym, gdzie zajął 9 miejsce. W 2006 r. zdo155
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był srebrny medal Mistrzostw Europy na krótkim basenie na swoim koronnym
dystansie 400 m stylem dowolnym. Na ME na krótkiej pływalni w Wiedniu, MŚ
w Montrealu oraz ME w Budapeszcie zajmował 4 miejsca. Na ME w Eindhoven w 2008 r. zajął 5 miejsce na 800 m stylem dowolnym. Na MŚ w Melbourne
w 2007 r. zdobył srebrny medal na dystansie 800 m stylem dowolnym. Uzyskując czas 7:47,91, poprawił o blisko 3 sekundy własny rekord Polski. Po pół roku
na skutek dyskwalifikacji Tunezyjczyka Oussama Mellouliego został mistrzem
świata. W Pekinie (2008) na dystansie 400 m stylem dowolnym zajął 19 miejsce,
start w reprezentacyjnej sztafecie 4 x 200 m stylem dowolnym dał mu 14 miejsce wśród startujących sztafet. W czerwcu 2012 r. zakończył sportową karierę [1,
s. 42–44; 8, s. 156];
–	Katarzyna Baranowska (ur. 13.09.1987 r. w Szczecinie) – olimpijka z Pekinu 2008,
studentka kierunku wychowanie fizyczne Uniwersytetu Szczecińskiego, reprezentantka KS „Stal Stocznia”, który w 1999 r. został przekształcony w Miejski
Klub Pływacki Szczecin. Pierwszym trenerem klubowym był Jerzy Troszczyński,
kolejnymi szkoleniowcami byli: Zbigniew Jardzioch, Piotr Lencewicz oraz Mirosław Drozd. Mistrzyni Europy z Triestu (2005) i Helsinek (2006), srebrna medalistka na dystansie 200 m stylem zmiennym w Budapeszcie (2006) oraz brązowa medalistka na dystansie 400 m stylem zmiennym w Budapeszcie (2006),
srebrna medalistka na dystansie 200 m stylem zmiennym w Debreczynie (2007),
5 miejsce na dystansie 200 m stylem zmiennym na MŚ w Montrealu w 2005 r., 1
miejsce na dystansie 200 i 400 m stylem zmiennym w Pucharze Świata w Durbanie w 2005 r., Sztokholmie w 2006 r. (na dystansie 200 m stylem zmiennym)
i Moskwie w 2006 r. (na dystansie 200 m stylem zmiennym), wielokrotna mistrzyni Polski na dystansie 200, 400 m stylem zmiennym. Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2008) miała bardzo udany start (poprawiła 3 rekordy życiowe, będące zarazem rekordami Polski), wystartowała w olimpijskim finale na
dystansie 200 m stylem zmiennym, gdzie zajęła 8 miejsce z czasem 2:13,36. Start
na dystansie 400 m stylem zmiennym dał jej 9 miejsce, a start w reprezentacyjnej sztafecie 4 x 200 m stylem dowolnym był 15 wynikiem rywalizujących sztafet [1, s. 22–23];
– Mateusz Sawrymowicz (ur. 22.04.1987 r. w Lublinie) – od 1988 r. mieszkaniec
Szczecina, olimpijczyk z Pekinu (2008), Londynu (2012), student kierunku wychowanie fizyczne Uniwersytetu Szczecińskiego, wychowanek KS „Stal Stocznia”
Szczecin, przekształconego w Miejski Klub Pływacki Szczecin. Pierwszym trenerem klubowym był Michał Woniak, kolejnymi trenerami byli: Dariusz Czekała, Zbigniew Jardzioch, a od 2004 r. trenerem klubowym został Mirosław Drozd.
Złoty medalista na 1500 m stylem dowolnym podczas MŚ w 2007 r., gdzie usta156
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nowił rekord Europy (14:45,94). Rekordzista Polski na tym dystansie, posiadacz
4 rezultatu na świecie w historii wyścigów na 1500 m. Brązowy medalista ME
na basenie 50 m w 2008 r. Jest też złotym, srebrnym i brązowym medalistą ME
na krótkim basenie i 4-krotnym mistrzem Polski (basen 50 m): w wyścigu na
400 m stylem dowolnym (2006) i 1500 m stylem dowolnym (2005, 2006, 2007)
oraz 3-krotnym mistrzem Polski (basen 25 m): w wyścigu na 400, 800 i 1500 m
stylem dowolnym (2006). Zdobywca złotego medalu na ME na krótkim basenie w Debreczynie. W plebiscycie „Przeglądu Sportowego” 5 sportowiec 2007 r.
w Polsce. Uznany europejskim pływakiem 2007 r. przez magazyn „Swimming
Word”. Brązowy medalista MŚ na krótkim basenie z Manchesteru na dystansie
1500 m kraulem. Podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 r. odpadł w eliminacjach, osiągając 9 czas. Do awansu finałowego zabrakło mu 0,77 sekundy [1, s. 40–41]. Od 2010 r. trenował w Los Angeles pod okiem utytułowanego
trenera Davida Salo, przygotowując się do występu w IO w Londynie w 2012 r.,
gdzie w finale olimpijskim na dystansie 1500 m stylem dowolnym zajął 7 miejsce (14:54.32). W Berlinie (2012) podczas Pucharu Świata (basen 25 m) zdobył srebrny medal na 1500 m stylem dowolnym. W Santa Clara (2013) podczas Grand Prix USA na basenie 50 m wywalczył srebrny medal na 1500 m stylem dowolnym. Podczas Open Water 2013 RCP Turbon Mile w San Francisco
(1 mila) zajął 1 miejsce [2, s. 15; 28].
Po międzynarodowych sukcesach szczecińskich pływaków w MŚ 2007 oraz sukcesach Marka Kolbowicza, Konrada Wasilewskiego i Moniki Pyrek wytworzyła się
przyjazna atmosfera dla rozwoju sportu w Szczecinie w latach 2008–2010. Władze
Szczecina przyjęły do promocji hasło: „Szczecin miastem Mistrzów Świata” i „Będziemy dumni ze Szczecina” [6, s. 13]. W grudniu 2007 r. zapadła decyzja sportowych i miejskich władz Szczecina o rozpoczęciu wiosną 2008 r. budowy nowego
50-metrowego krytego basenu pływackiego w Szczecinie [20, s. 192]. Stworzono
też system wspomagania sportu dzieci i młodzieży, a także młodzieżowców i seniorów. Przykładem może być program „Milion na Pekin 2008”, który pozwolił
na udział 14 szczecińskich zawodników i 9 paraolimpijczyków w IO Pekin 2008
[6, s. 13]. Stanowi to wzrost o 116,7% olimpijczyków i o 33,3% paraolimpijczyków
szczecińskich startujących w Pekinie w 2008 r. w stosunku do liczby startujących
w IO Ateny 20046 [1, s. 12].

6	Wynika to m.in. z faktu, że ze względu na przyznawane od 2006 r. przez Gminę Miasto Szczecin stypendia olimpijskie i paraolimpijskie kilku sportowców (olimpijczyków) zmieniło swoje dotychczasowe
kluby na szczecińskie [1, s. 12].
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Wśród szczecińskich olimpijczyków i paraolimpijczyków uprawiających sport
pływacki znaleźli się: Katarzyna Baranowska, Przemysław Stańczyk i Mateusz Sawrymowicz z MKP Szczecin oraz Paulina Woźniak z KSI „Start” Szczecin [1, s. 14–15].
Tuż przed odlotem na obóz klimatyczny do Japonii, a następnie do Pekinu, pływaków trenujących w grupie olimpijskiej trenera Mirosława Drozda wiceprezydent
Szczecina Tomasz Jarmoliński powiedział: „Nawet jeżeli nie uda wam się w Pekinie zwyciężyć, to waszym zwycięstwem będzie basen 50-metrowy, który niedługo
w Szczecinie powstanie” [1, s. 15].
Po wojnie, do 1996 r., wybudowano w Szczecinie zaledwie 2 pływalnie kryte
o wymiarach 25 x 12,5 m: pływalnię Wojewódzkiego Domu Sportu (WDS) oraz
pływalnię Wyższej Szkoły Morskiej (WSM). Istniały też dwie 50-metrowe pływalnie otwarte: pływalnia MKS „Pogoń” i pływalnia WDS [3, s. 82]. Baseny pływackie posiadały w Szczecinie również szkoły, ale niestety tylko zaledwie w 2 szkołach
były to pływalnie pełnowymiarowe7, w niektórych placówkach istniały pływalnie,
ale o wymiarach nietypowych, mniejszych niż 25 x 12,5 m. Sytuacja ta na tle Polski wyglądała bardzo źle. W 1965 r. w Polsce istniało 85 krytych pływalni, których
liczba zwiększyła się odpowiednio do 119 w 1970 r., 193 w 1975 r. i 246 w 1980 r.8
W 1999 r. liczba pływalni krytych w Polsce wynosiła 209 [21], w 2004 r. było ich 417,
a w 2011 r. – 675 [12, s. 222].
W listopadzie 2010 r. przekazano uroczyście do eksploatacji najnowocześniejszą w Polsce 50-metrową pływalnię krytą o standardzie olimpijskim Floating Arena [4, s. 641; 6, s. 13]. W tym samym roku w obiekcie Centrum Kształcenia Sportowego (CKS), zlokalizowanym na prawobrzeżu miasta, dokonano kapitalnego remontu pływalni 25-metrowej z pierwszym w Polsce wypłycanym dnem [6, s. 13].
Dzięki wybudowaniu Floating Areny Szczecin stał się jednym z ważniejszych
ośrodków pływackich, i to nie tylko w kraju. Nowo otwarty kompleks sportowy
umożliwił stworzenie takiego systemu szkoleniowo-badawczego, który przybliży
nas do osiągnięć tego typu ośrodków na świecie; wzrosła również ranga i atrakcyjność regionu szczecińskiego, a także współpraca z innymi instytucjami zainteresowanymi aktywizacją społeczności lokalnej [4, s. 641]. Łączne wydatki z budżetu
miasta dotyczące Floating Areny w latach 2009–2011 wyniosły 86 mln zł (są to tylko wydatki majątkowe) [16, s. 496]. Floating Arena Szczecin ma dział odnowy biologicznej i rehabilitacji pourazowej, w którego skład wchodzi kompleksowe wypo7	Pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 51, Szczecin, ul. Jodłowa 21 oraz pływalnia przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 3, Szczecin, ul. Orawska 3.
8	Według zestawienia dotyczącego niektórych urządzeń sportowych w latach1965–1980, sporządzonego
przez Lipońskiego na podstawie roczników statystycznych. Zob. W. Lipoński, Historia sportu na tle
rozwoju kultury fizycznej, Warszawa 2012, s. 635 [10].
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sażenie na najwyższym, światowym poziomie, niezbędne do potrzeb diagnostyki
i treningu, rehabilitacji oraz regeneracji po treningu [14] i poprawy wydolności zawodników [13].
Sport i rekreacja zajmują ważne miejsce w Strategii rozwoju Szczecina 2025, uznano je bowiem za istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, o wysokiej randze promocyjnej, wychowawczej i zdrowotnej [23].
W grudniu 2011 r. na nowo wybudowanej pływalni odbyły się ME na krótkim
torze9. Impreza odbyła się pod auspicjami Europejskiej Federacji Pływackiej LEN.
Szczecin konkurował z Madrytem, Sztokholmem i Manchesterem. Organizacja ME
okazała się wielkim sukcesem miasta i dowodem na słuszność decyzji w sprawie realizacji dużych inwestycji sportowych10 [4, s. 648].

Fot. 2. Jedyna w Polsce trybuna zbudowana na wodzie w szczecińskiej Floating Arena podczas
ME w pływaniu, Szczecin, 8–11.12.2011 r. (fot. W. Łubkowska)
Źródło: zbiory własne W. Łubkowskiej.

Ważną rolę w przygotowaniu i samym starcie zawodników odgrywają trenerzy, lekarze, sędziowie oraz działacze (wolontariusze) ruchu sportowego. Jak słusznie zauważył H. Laskiewicz [8, s. 146], na szczególną uwagę zasługują szkoleniowcy tendencyjnie pomijani i zapomniani. Dlatego należy podkreślić, że na kartach historii
szczecińskiego pływania zapisał się szczególnie trener Mirosław Drozd, który posiada imponujący dorobek trenerski, wyszkolił m.in. czterech olimpijczyków:
9	Pływalnię 50 m Floating Arena na czas ME specjalnie podzielono na połowę, w ten sposób na niewykorzystanych 25 metrach szczecińskiej pływalni zbudowano jedyną w Polsce trybunę na wodzie.
10	Szczecin gościł w tym czasie najlepszych pływaków kontynentu; przyjechało 600 zawodników z ok. 40
państw, a także trenerzy, działacze federacji pływackich i goście specjalni.
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– Martę Włodkowską – IO Barcelona 1992,
–	Przemysława Stańczyka – IO Ateny 2004, IO Pekin 2008,
–	Katarzynę Baranowską – IO Pekin 2008,
– Mateusza Sawrymowicza – IO Pekin 2008, IO Londyn 2012,
oraz dwóch mistrzów świata:
– Mateusza Sawrymowicza – Melbourne 2007 (1500 m stylem dowolnym),
–	Przemysława Stańczyka – Melbourne 2007 (800 m stylem dowolnym),
a także mistrzynię Europy Katarzynę Baranowską:
–	Triest 2005 (200 m stylem dowolnym, 400 m stylem zmiennym) i Helsinki 2006
(200 m stylem dowolnym) [1, s. 47–48].

Fot. 3. Mirosław Drozd – trener MKP Szczecin, od 2006 r. trener kadry narodowej w pływaniu
sportowym, trener kadry olimpijskiej IO Pekin 2008 wraz ze swoimi wychowankami olimpijczykami. Od lewej: Mateusz Sawrymowicz, Mirosław Drozd, Katarzyna Baranowska, Przemysław
Stańczyk
Źródło: zbiory własne M. Drozda.
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Fot. 4. Fragment ściany przy wejściu do pływalni Floating Arena (Szczecin, ul. Wąska 16), przedstawiający 21 replik medali szczecińskich pływaków wywalczonych w mistrzostwach świata i Europy przez Annę Kaczmarczyk, Agnieszkę Zalewską, Katarzynę Baranowską, Mateusza Sawrymowicza i Przemysława Stańczyka. Medale stworzył artysta Tadeusz Kurek. Repliki złotych krążków
wykonane są z mosiądzu, srebrnych – z aluminium, a brązowych – z brązu (fot. W. Łubkowska)
Źródło: zbiory własne W. Łubkowskiej.

Ośrodek Szkolenia Pływackiego w Szczecinie11
W dniu 30 maja 2014 r. została podpisana umowa w sprawie utworzenia Ośrodka
Szkolenia Pływackiego w Szczecinie, w którym będzie realizowany program przygotowań do Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro w 2016 r. w sporcie pływackim. W umowie określono prawa i obowiązki wynikające z utworzenia ośrodka
oraz zasady realizacji programu w ośrodku.
W ramach umowy miasto Szczecin udostępniło na potrzeby realizacji programu:
– bazę treningową po preferencyjnej cenie (1 zł brutto miesięcznie za wszystkie
obiekty sportowe);
– pokoje w hotelu SDS po preferencyjnych cenach na potrzeby zawodników objętych szkoleniem w ośrodku oraz kadry szkoleniowej i współpracującej.
Ponadto miasto Szczecin ma zapewnić odnowę biologiczną na preferencyjnych
zasadach (jak dla szczecińskich klubów sportowych) oraz wyżywienie według za-

11	Opracowano na podstawie Umowy o współpracy zawartej 30 maja 2014 r. w Szczecinie między Gminą
Miasto Szczecin, Polskim Związkiem Pływackim, Uniwersytetem Szczecińskim Wydziałem Kultury
Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz Miejskim Klubem Pływackim w Szczecinie [24].
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potrzebowania, zgodnie z zamówieniami finansowanymi przez Polski Związek
Pływacki.
Polski Związek Pływacki zobowiązał się do ponoszenia związanych z realizacją
Programu następujących kosztów:
– zgrupowań dochodzeniowych w Szczecinie (zakwaterowanie i wyżywienie),
– udziału w zawodach zagranicznych (zawartych w kalendarzu imprez PZP – dla
KN),
– zgrupowań zagranicznych (zawartych w kalendarzu imprez PZP – dla KN),
– zakupu odżywek i suplementów diety,
– pokrycia kosztów związanych z bieżącym monitoringiem procesu treningowego,
– wynagrodzenia dla trenerów, managera i fizjoterapeuty,
– pokrycie kosztów wyżywienia.
Ponadto PZP zobowiązał się do opracowania programów szkoleniowych realizowanych w ośrodku, zatrudnienia na potrzeby realizacji programu odpowiedniej
kadry szkoleniowej i współpracującej, zapewnienia na potrzeby funkcjonowania
ośrodka urządzeń treningowych niezbędnych do realizacji programu treningowego
oraz udostępnienia wyników badań do celów naukowych WKFiPZ US.
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego zobowiązuje się do:
– opracowania i wdrożenia programu badań diagnostycznych i fizjologicznych,
– opracowania i wdrożenia programu wspomagania i suplementacji,
– umożliwienia studiowania na WKFiPZ US w ramach Indywidualnego Programu
Studiów lub Indywidualnej Organizacji Studiów,
– umożliwienia odpłatnego zakwaterowania w domach studenckich (wg obowiązujących stawek dla studentów US) wskazanych przez PZP zawodników – w razie zaistnienia takiej potrzeby i możliwości US.
Miejski Klub Pływacki zobowiązuję się do pokrycia kosztów:
– udziału w zawodach krajowych (dotyczy wyłącznie zawodników MKP),
– krajowych zgrupowań klimatyczno-ogólnorozwojowych zorganizowanych poza
Szczecinem (dotyczy wyłącznie zawodników MKP).
Podpisana umowa będzie obowiązywać do końca 2016 r. Managerem Ośrodka
Pływackiego została Małgorzata Serbin, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski
w pływaniu, ponad 60-krotna mistrzyni i rekordzistka Polski w pływaniu Masters,
medalistka MŚ i ME w pływaniu Masters. Podstawową bazę treningową w trakcie
realizacji programu stanowić będą obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu,
Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, w tym Floating Arena w Szczecinie przy ul.
Wąskiej 16. W ośrodku będą szkoleni zawodnicy wyznaczeni przez PZP, m.in. Paweł
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Furtek, Marcin Kaczmarski i Filip Zaborowski, trener Mirosław Drozd oraz Oskar
Krupecki i Dawid Zieliński, trener Jerzy Troszczyński.

Fot. 5. Podpisanie umowy w sprawie utworzenia Ośrodka Szkolenia Pływackiego w Szczecinie,
w którym będzie realizowany program przygotowań do Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro
w 2016 r. w sporcie pływackim, Szczecin, 30.05.2014 r.
Od lewej: Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab.
prof. US Jerzy Eider, prezes Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie Bartłomiej Sochański, zastępca
Prezydenta Miasta Szczecina Krzysztof Soska oraz prezes Polskiego Związku Pływackiego Andrzej Kowalski
(fot. M. Kuświk)
Źródło: zbiory własne J. Troszczyńskiego.

Fot. 6. Szczecińscy pływacy będący kandydatami do szkolenia w ramach programu przygotowań
do Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro w 2016 r. oraz ich trenerzy podczas podpisywania
umowy dotyczącej utworzenia Ośrodka Szkolenia Pływackiego w Szczecinie, Szczecin,
30.05.2014 r.
Od prawej: Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab.
prof. US Jerzy Eider, trener Mirosław Drozd, trener Jerzy Troszczyński oraz pływacy: Dawid Zieliński, Oskar
Krupecki, Filip Zaborowski, Marcin Kaczmarski i Paweł Furtek (fot. M. Kuświk)
Źródło: zbiory własne J. Troszczyńskiego.
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Zakończenie
Dokonując oceny startu pływaków polskich na IO w Pekinie (2008) Karpiński
i Oprychał [7, s. 19] zwrócili uwagę, że dotychczasowa formuła przygotowań naszych pływaków, polegająca na długoterminowych zgrupowaniach poza miejscem
ich zamieszkania, nie zdała egzaminu. Autorzy są zdania, że długotrwałe przebywanie w tym samym gronie, poza swoim środowiskiem, nie wpływa korzystnie na
kondycję psychiczną zawodników. Oderwanie od domu rodzinnego, kolegów ze
szkoły i uczelni, a skupienie się jedynie na treningu powoduje znużenie, rodzi konflikty pomiędzy trenerem a zawodnikiem, a także wewnątrz grupy treningowej, co
w efekcie może zmniejszyć satysfakcję z uprawiania sportu i motywację do treningu.
Autorzy niniejszej pracy zgadzają się ze zdaniem Karpińskigo i Oprychała [7,
s. 20], że polscy pływacy powinni być przygotowywani do igrzysk olimpijskich
przez ich trenerów klubowych, w ich „naturalnym” środowisku, w miejscu ich zamieszkania. Kandydatów do startu olimpijskiego powinni prowadzić trenerzy, którzy doprowadzili zawodników do uzyskania minimum olimpijskiego. Nie wyklucza
to jednak krótkoterminowych zgrupowań, np. w górach. Praktyka amerykańskiego
pływania udowadnia, że taki model przygotowań zawodników warunkuje sukces.
Choć w rywalizacji sportowej igrzysk olimpijskich jest prowadzona punktacja
i ocena poziomu wyniku sportowego, to nie wolno nam zapominać o tym, że nie
tyle wynik jest najważniejszy, ile udział w igrzyskach [18, s. 10]. Sport bowiem posiada swoją ideologię – olimpizm, który jest źródłem wartości humanistycznych.
Olimpizm nie decyduje o stanie ludzkich umysłów i postaw, ale stanowi przesłanie ideałów, celów i powinności przynajmniej dla tych ludzi, którzy decydują się na
wzięcie udziału choćby w jednej olimpiadzie [17]. Zdaniem J. Lipca [9, s. 154] olimpizm oznaczał od dawna nadzieję na lepszy świat i lepszego człowieka.
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TRAINING CENTER FOR SWIMMERS AS THE MAIN PREPARATION FACILITY FOR
THE 2015 OLYMPIC GAMES IN RIO DE JANEIRO
Summary
The last decade has been the best period in the swimming history of post-war Szczecin.
The aim of this paper is to present key events – recent and historical – related to the development of swimming in Szczecin, which lead to creation of the Training Center for
Swimmers in Szczecin. Among the research methods, critical analysis of literature and
documents was used, as well as free-form interview and biographical interview. This article consists of three parts: Part I provides an overview of swimming in Szczecin until
1945; Part II discusses the development of swimming in post-war Szczecin; and Part III
focuses on detailed preparation program for the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro in swimming, which will be carried out in Training Center for Swimmers in Szczecin. Part III also presents swimmers and Olympic swimmers from Szczecin who are preparing to participate in the upcoming Olympic Games; it details their records and best
sports results. This structure is aimed at presenting the idea of Olympic Games and the
hope, re-kindled every couple of years, that the Olympic rings and flame signify much
more than an assemblage of athletes for sports’ sake.
Keywords: swimming, sports trainings, Olympic Games, Training Center for Swimmers
in Szczecin
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