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Szanowni Dyrektorzy szkół,
trenerzy, nauczyciele WF

oraz działacze sportowi  

Zgodnie z priorytetem Ministra Edukacji Narodowej, przy wydatnej pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki rok
szkolny 2013-2014 będzie„Rokiem szkoły w ruchu”. Z tego też powodu zapraszamy do udziału w: 
Narodowym Programie Rozwoju Sportu POLSKISPORT2024 (www.polskisport2024.pl).

Ten ambitny, powszechny i długofalowy projekt, mający na celu odnowę polskiego sportu istnieje już od kilku
miesięcy i zrzesza blisko pół tysiąca szkół z całego kraju. Co dzień przystępują nowe.

Odnowa polskiego sportu  może się dokonać tylko w szkołach: na szkolnych bieżniach, boiskach, skoczniach,
w salach gimnastycznych. Bo to w szkołach właśnie trzeba zacząć szukać talentów, a potem szlifować je na bry-
lant. Krótko mówiąc: ta odnowa zależy od Was. A my Wam chcemy w niej pomóc.
Narodowy Program Rozwoju Sportu POLSKISPORT2024 to innowacyjny, unikalny i opatentowany system,
który umożliwia uczniom w rzeczywistym czasie uczestnictwo w ogólnopolskich e-spartakiadach, czyli zawo-
dach on-line, bez konieczności opuszczania swojego szkolnego boiska czy hali. Nieistotne zatem stają się: od-
dalenie geograficzne szkoły, wydatki na podróże i inne przeszkody. Zawody on-line to jednak tylko zwieńczenie
dzieła pod koniec każdego semestru szkolnego i możliwość zdobycia nagród przez uczniów, nauczycieli i szkoły.

Pierwsza Ogólnopolska E-Spartakiada Szkół Podstawowych i Gimnazjów pod patronatem Narodowego 
Programu Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024 odbyła się 21 czerwca 2013 roku. Następna planowana jest
na grudzień 2013 i obejmować będzie także szkoły średnie.

Przedsięwzięcie opiera się wyłącznie na tym, co w przedmiocie Wychowanie Fizyczne zostało zapisane czasem
pracy czy dodatkowymi umiejętnościami. Wystarczy rzetelne, ale regularne zapisywanie w wyznaczonym
miejscu portalu wyników (np. skok w dal, skok wzwyż, biegi), wybranych najzdolniejszych uczniów. To one są
właśnie tą informacją, która pozwoli uformować przyszłą elitę polskiego sportu. Baza wyników udostępniana
jest czterem związkom sportowym, Akademiom Wychowania Fizycznego, patronom sportu, poważnym spon-
sorom i tym, od których zależy pomoc i sukcesy młodych zawodników oraz szkolne kariery ich nauczycieli.

Przy okazji jest to wspaniała i darmowa promocja szkoły oraz miejscowości, w jakiej się znajduje. A także moż-
liwość pozyskania grantów, dodatkowych zajęć SKS, sprzętu sportowego czy nobilitujących certyfikatów wy-
syłanych nawet do tych szkół, gdzie w projekcie NPRS POLSKISPORT2024 zarejestrował się na stronie
www.polskisport2024.pl choćby jeden nauczyciel.

W budowę NPRS PS 2024 aktywnie włączają się wojewódzkie kuratoria oświaty i wydziały oświaty wielu
gmin, publikując i reklamując szkołom ideę programu.

Narodowy Program Rozwoju Sportu POLSKISPORT2024 to dzieło na długie lata: nie da się w krótkim terminie
ukształtować dobrego lekkoatlety czy piłkarza. Dlatego nie szczędząc wysiłków, dajmy czas czasowi. 
W naszej nazwie nieprzypadkowo znajduje się data 2024. To wtedy odbędą się Igrzyska Olimpijskie, które dzięki
Wam mogą być medalowym triumfem Polski.

To prawda, że w Waszej pracy natykacie się nierzadko na fantastyczne sportowe talenty, lecz prawdą jest i to,
że one często się potem marnują. Bo nie ma pieniędzy na dojazd na zawody lub ich organizację. Bo trudno 
znaleźć sponsora. Bo wyniki obiecujących młodych sportowców nie trafiają do sportowych decydentów czy 
mediów. Bo uczeń kończy szkołę i nie spotyka na swej dalszej drodze równie ofiarnego nauczyciela czy trenera,
który opiekował się nim dotąd. I w ten sposób marnuje się wysiłek Wasz i ucznia oraz nasze powszechne dobro,
jakim jest sport.    

    



Sport jako narodowe dobro? Takie samo jak węgiel, miedź, Tatry, dostęp do Bałtyku czy Wawel? 
Po wielokroć TAK!

• Po pierwsze, 
sport to zdrowie, także społeczne oraz zbiorowa krzepa: narodowa energia, optymizm, żywotność.

• Po drugie, 
sport łączy rodaków w pospólnym kibicowaniu swoim reprezentantom, a nic nie jest tak dziś Polakom 
potrzebne jak narodowa zgoda.

• Po trzecie, 
sport jest fascynujący – wciąga, intryguje, pochłania.

• Po czwarte, 
sport to naturalny i względnie tani eliksir społecznej satysfakcji. Obfite i co ważne - pokojowe - źródło dumy 
z bycia Polakiem.

Ale pod warunkiem, że odnosi się w nim sukcesy...

I tu nasuwają się pytania: 

• Dlaczego jakby zaprzeczając prawom statystyki, 40-milionowy naród, tak energiczny, twórczy i zapobiegliwy
na przykład w dziedzinie biznesu, dorobił się w sporcie zaledwie kilku „mocnych” nazwisk? 

• Jak to się dzieje, że nasi reprezentanci, którym nieodmiennie towarzyszą wielkie oczekiwania rodaków i ich
równie wielka sympatia, powracają nieomal ze wszystkich zawodów na tarczy?  

Odpowiedzieć można jednym zdaniem: bo zabrakło mądrego, powszechnego, długofalowego programu, który
połączyłby, a potem wykorzystał siły i intelekt takich ludzi jak Wy. Ale ten program już jest. 
To Narodowy Program Rozwoju Sportu POLSKISPORT2024.

Szanowni dyrektorzy szkół, trenerzy, nauczyciele, działacze, wolontariusze!

Ten portal to pospolite ruszenie, które ma elitarny cel. Jak rozumieć ten paradoks? Ano tak, że pospolite, czyli
masowe uczestnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Sportu poskutkuje uformowaniem się sportowej

adry Polski na najwyższym poziomie. To będzie elita sportowych elit, która z mistrzostw świata i olimpiad przy-
wiezie za każdym razem wiele medali – z przewagą złotych.

Wykażcie się i Wy w tym pożytecznym dziele. Niech NPRS będzie też Waszym projektem i Waszą osobistą ambicją.
Sami dobrze wiecie, że nie ma nic słodszego niż oglądać rodaka na najwyższym podium i razem z nim śpiewać
Mazurka Dąbrowskiego, mając oczy pełne łez.

Olimpiada 2024 będzie należeć do Was, do Waszych zawodników i do Polski! 
Rodacy będą Wam wdzięczni.  
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