„Słynęliśmy kiedyś z rycerstwa, siły, odwagi.
Dziś, żyjąc w odmiennych warunkach,
Winniśmy na sportowych gruntach
Pielęgnować i rozwijać powyższe cechy ”.
Henryk Sienkiewicz

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.
Dokonujemy podsumowań współzawodnictwa sportowego szkół naszego województwa za
miniony już Rok Podlaskiego Sportu Szkolnego.
Warto przy tej sposobności podkreślić wartości, które towarzyszą aktywności fizycznej,
treningowi i rywalizacji sportowej w szkole i zawodom międzyszkolnym.
Sport szkolny odgrywa znaczącą rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. Istnieje przekonanie, że
jest on nośnikiem najwyższych wartości moralnych. „Czysty sport zawierający w sobie szlachetność
współzawodnictwa, a nie brutalnej rywalizacji, może swoimi wartościami oddziaływać pozytywnie nie
tylko na rozwój i wychowanie młodego pokolenia, ale równie dobrze może stymulować stosunki między
jednostkami ludzkimi, grupami społecznymi, a nawet narodami i państwami” – pisze Jerzy Nowocień.
W działalności sportowej dostrzega się wartości godne uznania i naśladowania, np. wyrabia ona
takie cechy indywidualne uczniów jak odwaga, bojowość, zapał, poświęcenie, wytrwałość, silną wolę,
zdecydowanie, poczucie solidarności i koleżeństwo oraz umiejętności organizacyjne. Służy także
doskonaleniu własnych cech fizycznych i umysłowych oraz zachowaniu zdrowia.
Twórca nowożytnego ruchu olimpijskiego - P. Coubertin zwrócił też uwagę na fakt,
iż wychowanie fizyczne potrafi wykształcić silnego, odpornego, zręcznego, szybkiego, gibkiego człowieka,
ale nie wpłynie na jego morale, jeżeli będziemy skupiać się tylko na sferze fizycznej. Należy więc zwracać
baczną uwagę na warunki, sytuacje, które mają miejsce podczas ćwiczeń, na terenie boiska, czy sali
gimnastycznej, by oddziaływania jakie wywiera sport sprzyjały także celom ogólnorozwojowym.
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Składam serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim uczniom-sportowcom i nauczycielom,
którzy podjęli trud przygotowań i startu w ubiegłorocznych zawodach. Dziękuję dyrektorom szkół
i władzom samorządowym za wsparcie organizacyjne naszego podlaskiego systemu rozgrywek. Gratuluję
zwycięzcom i tym, którzy zajęli czołowe miejsca w rywalizacji o Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Otwierając kolejny szkolny sezon sportowy liczę, że wzrośnie zainteresowanie uczniów
codziennym treningiem sportowym, szansą na to są atrakcyjne lekcje wychowania fizycznego, dodatkowe
sportowe zajęcia w szkołach oraz emocjonujące zawody przeprowadzone zgodnie z zasadami fair play.
Wszystkim, którzy staną do tegorocznej rywalizacji o Puchar Kuratora Oświaty życzę zdrowia,
siły i determinacji w podejmowaniu sportowych wyzwań oraz doświadczenia wspaniałych emocji na
każdej z aren Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego.
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