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Ulan-Majorat poprzez piłkę ręczną z powodzeniem
promuje Lubelszczyznę

Przykład wart
naśladowania
Sukcesy młodych piłkarzy
ręcznych w małej miejscowości Ulan-Majorat są przykładem, że dzięki zamiłowaniu,
poświęceniu i ciężkiej pracy
można wiele osiągnąć, nawet
gdy dysponuje się skromnymi
środkami pieniężnymi. Duża
w tym zasługa dwóch zapaleńców Wiesława Zienkiewicza i Jarosława Mazurka.
Uczelniany Klub Sportowy Sprint od 1997 roku szkoli
młodych zawodników. Obecnie
trenują w nim chłopcy z czterech grup wiekowych: 1991, 92,
93 oraz 95/96. – W tym roku
obchodzimy cichy jubileusz
– mówi Zienkiewicz, który będąc dyrektorem Zespołu Szkół,
a jednocześnie nauczycielem
wychowania fizycznego i trenerem piłki ręcznej, zainicjował
w 1997 roku powstanie klubu.
Drużyny nieodpłatnie korzystają
z obiektów ZS, dwa lub trzy
razy w tygodniu po dwie godziny. Właśnie dzięki szkoleniu w
klubie uczniowie Gimnazjum i
Szkoły Podstawowej odnoszą
corocznie sukcesy w rozgrywkach szkolnych. – Zajęcia z
poszczególnymi grupami prowadzimy bez nastawienia na szybki
sukces, czyli w sposób ciągły,
długotrwały, od klasy czwartej
do trzeciej gimnazjum. W sumie
sześć lat. Tylko wtedy nasza
praca może przynieść sensowne efekty w postaci powołania
do kadry wojewódzkiej, czy
propozycji przejścia do innego
klubu po ukończeniu gimnazjum
– uważa Zienkiewicz.
Oficjalnej współpracy z drużynami w województwie nie
ma, ale kluby z Lublina, Puław i
Białej Podlaskiej stale interesują
się zawodnikami ćwiczącymi w
Ulan-Majoracie. – Z uwagi na
ograniczone możliwości oraz
brak szkół średnich z prawdziwego zdarzenia na terenie gminy
Ulan, nie jest możliwe dalsze
sensowne szkolenie młodzieży.
Dlatego nie mamy nic przeciwko
temu, aby nasi wychowankowie
zasilili inne kluby. Cieszy nas
gdy mogą w dalszym ciągu
rozwijać swoje uzdolnienia i
promować swoje środowisko
– mówi Zienkiewicz. Przed rokiem do Orlika Lublin dołączyła
Sylwia Grodzicka, a w tym roku
prawdopodobnie kilku zawodników będzie kontynuowało treningi w Skarpie Lublin. Młodzi

piłkarze Sprintu zasilają także
kadry wojewódzkie młodzików i
juniorów młodszych. Obecnie w
kadrze gra pięciu wychowanków
z rocznika 1992. Przed rokiem
dwóch zawodników z rocznika
91 zajęło szóste miejsce w finale
mistrzostw Polski kadr wojewódzkich w Ostrołęce.

KAŻDA ZŁOTÓWKA
CENNA
Jak to często bywa największym zmartwieniem są pieniądze. – Pod tym względem jest
katastrofa – nie ukrywa Zienkiewicz. – Wielokrotnie zadajemy
sobie pytanie czy nie wycofać
się z rozgrywek. W tym roku
również, mimo, że po rundzie jesiennej zajmowaliśmy pierwsze
miejsce w Wojewódzkiej Lidze
w kategorii młodzików. Środki
finansowe z Urzędu Gminy z
roku na rok są coraz mniejsze.
Teraz dostaliśmy 4.500 zł na
cały rok. Dodatkowo otrzymujemy je dopiero w kwietniu czyli
po drugiej rundzie rozgrywek.
Zadajemy sobie pytanie dlaczego? Bo przyczyniliśmy się
do zdobycia wicemistrzostwa
województwa w gimnazjadzie?
Czy dlatego, że awansowaliśmy
do ćwierćfinałów Pucharu Polski
młodzików i promujemy szkołę,
gminę i powiat – zastanawia
się Zienkiewicz. Tym ważniejsza jest pomoc sponsorów, a
szczególnie firmy Nipplex z
Czerśli k. Łukowa. – W ostatnim okresie znaczne wsparcie
i zrozumienie otrzymaliśmy od
Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. W ciągu roku
środki pozyskane od sponsorów
wahają się w granicach od 10 do
15 tys. złotych. W znacznej mierze nasze działania pokrywają
rodzice dzieci uczestniczących
w turniejach i obozach sportowych. Składki członkowskie są
symboliczne – 5 zł miesięcznie
– mówi Zienkiewicz.

SUKCESÓW NIE BRAKUJE
Obecnie zajęcia sportowe
mają tylko chłopcy. Aby dziewczęta również mogły grać w
piłkę ręczną niezbędne jest stałe
wsparcie finansowe.
W Ulan-Majoracie od sześciu
lat organizowane są turnieje międzywojewódzkie i ogólnopolskie. Jednak od dwóch lat biorą
w nich udział tylko chłopcy.
W marcu odbył się VI Ogól-

nopolski Turniej. Wszystkie
uczestniczące zespoły otrzymały
puchary, dyplomy i okazjonalne
koszulki, a trzy pierwsze drużyny w poszczególnych kategoriach, dostały medale. Organizatorzy corocznie wyróżniają
także najlepszych zawodników
w poszczególnych kategoriach.
W ten sposób UKS Sprint stara
się rozwijać u uczniów zainteresowanie sportem.
Natomiast młodzi sportowcy
corocznie odpłacają się sukcesami w rywalizacji wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Od 2000
roku Ulan-Majorat sześciokrotnie zdobywał medal w finałach
igrzysk i gimnazjady. Dwukrotnie reprezentował województwo
lubelskie w ćwierćfinale Pucharu
Polski młodzików. W ostatni
weekend kwietnia młodzi piłkarze walczyli o awans do półfinału w Łukowie. Niestety zespół
z Ulanu zajął trzecie miejsce,
przegrywając... różnicą rzuconych bramek. Na pocieszenie
drużyna wygrała ze zwycięzcą
turnieju – Vive Kielce, grając
bez swojego podstawowego
zawodnika Mateusza Zienkiewicza, który doznał kontuzji w
meczu z Kusym Kraków. Najskuteczniejszym zawodnikiem
był natomiast Łukasz Niebrzegowski ze Sprintu.
Krzysztof Nowacki

SUKCESY MŁODYCH ZESPOŁÓW
 Rocznik 1991 1. w Ogólnopolskim Turnieju

Piłki Ręcznej Pamięci Bogdana Ogonowskiego
– Biłgoraj 2006; wicemistrzostwo województwa
szkół gimnazjalnych razem z rocznikiem 92
– Ulan-Majorat 2007, 1. w Ogólnopolskim
Turnieju w Ulanie Majoracie, w marcu 2007
 Rocznik 1992 3. w Ogólnopolskim Turnieju
Piłki Ręcznej – Łódź 2006; 6. w Mikołajkowym
Ogólnopolskim Turnieju – Ciechanów 2006; 2.
w Ogólnopolskim Turnieju w Ulanie Majoracie w
2007; 1. w Wojewódzkiej Lidze w sezonie 2006/
07 w kategorii młodzik (rocznik 1992/93); 3. w
ćwierćfinale Pucharu Młodzików
 Rocznik 1993 3. w mistrzostwach województwa szkół podstawowych w 2006; Inne
sukcesy tego rocznika są po części spójne
z sukcesami rocznika 92, gdyż razem w
kategorii młodzik występują na turniejach i
grają w lidze
 Rocznik 1995/96 3. w Ogólnopolskim
Turnieju klas V w Warszawie w 2006; 1. w
Mikołajkowym Turnieju w Lublinie w 2006
(początek nieformalnej ligi klas piątych – system
turniejowy). 1. w turnieju llas V w Łukowie w
2007; 1. w Ogólnopolskim Turnieju w Ulanie Majoracie w 2007; 9. w Ogólnopolskim Turnieju pod
patronatem Honorowego prezesa ZPRP Janusz
Czerwińskiego, z udziałem 32 drużyn

20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9; tel. (081) 749 17 66
www.studiumturystyki.lublin.pl e-mail: studiumturystyki@studiumturystyki.lublin.pl
Policealne Studium Rekreacji, Sportu i Turystyki jest nowoczesną szkołą wzorowaną na
szkołach zachodnich o podobnym profilu, której celem jest przygotowanie młodzieży do
pracy w kraju oraz pozostałych Państwach Unii Europejskiej.
KSZTAŁCIMY W SYSTEMIE DZIENNYM
I ZAOCZNYM NA 3 KIERUNKACH:

• Turystyka i rekreacja • Hotelarstwo • Administracja
– tj. w jednych z najbardziej dynamicznie rozwijających
się gałęzi gospodarki.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA
NAUKI NA STUDIACH LICENCJACKICH, A
NASTĘPNIE MAGISTERSKICH.

REALIZUJEMY AUTORSKI PROGRAM
NAUCZANIA OBEJMUJĄCY:

Kształcenie w branży turystycznej i hotelarskiej.
Ważnym elementem nauki w naszej szkole są
dodatkowe kursy podwyższające kwalifikacje
zawodowe takie jak:
pilotów wycieczek, wychowawców kolonijnych, instruktorów sportu, kurs języka angielskiego (przygotowujący
do egzaminu Cambridge First Certyficate), kursy języka
włoskiego (grupy dla początkujących, zaawansowanych,
przygotowujące do certyfikatu CILS, CELI, TELC).

Fot. Flesz

SZCZEGÓLNY NACISK KŁADZIEMY NA:

Zespół młodzików miał duże szanse na zakwalifikowanie się do półfinału Pucharu Polski. Do awansu zabrakło lepszego bilansu
rzuconych bramek

• naukę języków obcych – słuchacze naszego studium
uczą się 2 języków obcych
• włoski /obowiązkowo/
• angielski, niemiecki /do wyboru/
• zajęcia praktyczne – praktyki w renomowanych
instytucjach w kraju i za granicą (Włochy, Cypr), gdzie
słuchacze oprócz sprawdzenia zdobytej wiedzy podnoszą swoje kwalifikacje oraz niejednokrotnie zdobywają
ciekawą pracę.
• sprawność fizyczną – program nauczania obejmuje
gry zespołowe, pływanie, aerobik, kulturystykę, sporty
walki.Lublin, ul. Mełgiewska 7/9; tel. (081) 749 17 66
20-952
www.studiumturystyki.lublin.pl
UDOSTĘPNIAMY
SŁUCHACZOM NOWOCZESNĄ
e-mail:
studiumturystyki@studiumturystyki.lublin.pl
PRACOWNIĘ
KOMPUTEROWĄ Z INTERNETEM.

AUTORSKIM PROGRAMEM OBJĘTA JEST TEŻ
ORGANIZACJA ŻYCIA SPORTOWEGO STUDIUM

Szkoła dba, aby młodzież
miała możliwość łączenia
nauki z aktywnością
fizyczną, poprzez organizowanie szeregu form zajęć
sportowych. Ten aspekt
wychowania przez sport
przejawia się na co dzień w
funkcjonowaniu sekcji:
• Kulturystyki – corocznie odbywają się mistrzostwa szkoły w wyciskaniu
sztangi leżąc
• Aerobiku – zajęcia o
charakterze rekreacyjnym
• Sportu walki Krav
Maga – system militarnej
walki wręcz oraz samoobrony dla osób cywilnych
• Pływania – każdego
roku organizowane są
mistrzostwa szkoły
• Piłki nożnej – rozgrywane są regularne wewnątrzszkolne.
Zajęcia realizowane są w
Lubelskim Centrum Samoobrony i fitnesu K-1 przy ul.
Kleberga 12 oraz w obiektach MOSIR w Lublinie.
U NAS NIE TYLKO ZDOBĘDZIESZ DOSKONAŁE
PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU,
POZNASZ KRAJ I EUROPĘ ALE PRZEŻYJESZ TEŻ
WSPANIAŁE CHWILE, KTÓRE NA DŁUGIE LATA
POZOSTANĄ W TWOJEJ PAMIĘCI.

