
URZĄD MIASTA 
4; -2GO Kędzierzy n- Koż le 

ul. Grzegorza Piramowicza 32 

P.li - iJ05 ~ . {.{ "w/f 

Wp!. 18 -11 - 2019 . 
dn. Sprawozdanie z OGÓlNOPOLSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNO-SZKOLENIOWEJ 

Biuro l rł\tMallBIDOO.(!fł'Stnkenrowadzonei w dniach 6-7 listonada 2019 r w Januszkowicach 

W dniach 6-7 listopada 2019 r: w Ośrodku RUEDA w Januszkowicach Akademia Mistrzów Sportu 

Mistrzów Życia przeprowadziła ogólnopolską konferencję metodyczno-szkoleniową z cyklu 

POLUBIĆ RUCH adresowaną do szeroko rozumianego środowiska sportowego .Konferencje te 

każdorazowo współorganizowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki a tym razem wsparł ją 

też Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego a dużej pomocy organizacyjnej udzielił Urząd 

Miasta Kędzierzyn-Koźle. Patronatem Honorowym objęli wydarzenie Marszałek Województwa 

Opolskiego Andrzej Buła i Prezydent Miasta Kędzierzyn- Koźle Sabina Nowosielska. Szkolenie 

zgromadziło przeszło 100 uczestników - głównie nauczycieli wychowania fizycznego , trenerów i 

animatorów sportu ale obecni byli też i samorządowcy ,którzy na obszarze swojego działania 

odpowiadają za kulturę fizyczną . Słuchacze przyjechali zarÓwno z Kędzierzyna -Kożla ale tez z 

terenu całej Opolszczyzny , były też także i osoby z Małopolski, Górnego Śląska, Mazowsza i 

Wielko~olski 

Organizując tę konferencję Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia włączyła się w realizowany 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ." Program zapobiegający chorobom 

cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa 

opolskiego " .Ideą było przygotowanie gruntu pod realizację kolejnego etapu tego programu 1 

uczulenie uczestników -potencjalnych partnerów beneficjentów Programu -na wagę problemu 

nadwagi i otyłości i jednocześnie zaprezentowanie im zarówno wiedzy teoretycznej i praktycznej 

czyli różnych formy uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego jaki i ogólnie aktywności 

ruchowej ,które wspomogą ich warsztat pracy a tym samym zachęcą zarówno młodych jak i 

starszych ludzi do zdrowego aktywnego trybu życia. Pierwszego dnia uczestnicy mieli możliwość 

wysłuchania prelekcji pracowników naukowych wyższych uczelni oraz psychologa sportu PKOl a 

także spotkali się z gościem specjalnym konferencji zapaśniczką i medalistka olimpijska Monika 

Michalik. Drugi dzień został przeznaczony na praktyczne zajęcia warsztatowe. 

W trakcie szkolenia wystawiony był roll-up z logotypem Kędzierzyna-Koźla a prowadzący 

Wielokrotnie informowali uczestników o Patronacie Honorowym Prezydent Sabiny Nowosielskiej 

oraz o wsparciu organizacyjnym udzielonym przez Miasto Kędzierzyn -Koźle - miało ono dla 

Akademii Mistrzów Sportu Mistrzów Życia duże znaczenie gdyż pomoc Samorządu w 

upowszechnieniu informacji o konferencji pozwoliła zgromadzić na niej dużą grupę osób i to 

takich "którym zależy na poprawie kondycji zdrowotnej i fizycznej społeczeństwa i które 

zainteresowane są by wzbogacać i uatrakcyjniać ich pracę z młodzieżą i 'tym samym zachęcać do 

polubienia ruchu. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikaty Uczestni'ctwa. 
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