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Nazwa:  

SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  SSPPOORRTTOOWWOO--RREEHHAABBIILLIITTAACCYYJJNNEE  „„SS  TT  AA  RR  TT””    
 
Forma prawna:  
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Związków Sportowych, Organizacja Pożytku Publicznego 
 
Siedziba i adres:  
60-831 Poznań, ul. Zacisze 2  
 
Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze:  
SSI START zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 18.02.1991, w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w dniu 23.01. 2002 (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000081612).  
Status Organizacji Pożytku Publicznego posiada od 26.05.2004. 
  
 
Określenie celów statutowych:  
 
Misją Stowarzyszenia jest zagospodarowanie potencjału osób z niepełnosprawnością  z wykorzystaniem sportu i 
różnych form aktywności ruchowej oraz działań informacyjno-edukacyjnych w celu przełamywania barier 
funkcjonalnych, psychologicznych i społecznych dla poprawy jakości życia, uzyskiwania niezależności i umożliwiania 
wszechstronnego rozwoju. Charakter misji oddaje nasze hasło „START-WŁĄCZ SIĘ!”. Terenem działania 
Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej  a siedzibą miasto Poznań. W ramach programu „Erasmus 
+Sport” Unii Europejskiej Stowarzyszenie realizuje zadania także za granicą.   

 
 

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu jest  najstarszą  w Polsce organizacją kultury fizycznej osób z 

niepełnosprawnością – zapoczątkowaliśmy ruch sportowy w tym środowisku społecznym w 1961 roku. START jest 

zarejestrowaną organizacją pozarządową, Non-Profit  posiadającą od 2004 roku status Organizacji Pożytku Publicznego.                         

 
a) działalność nieodpłatna dotyczy:  

 sportu kwalifikowanego i powszechnego oraz turystyki i rekreacji, 

 kształcenia specjalistycznego kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy, 

 działań zmierzających do podniesienia stopnia edukacji i poprawy warunków socjalnych oraz wyrównywania szans, 

 wymiany informacji i doświadczeń oraz wspólna - z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą - 
realizacja programów, 

 organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i  

 informacyjnych, koncertów , wystaw i imprez kulturalnych, 

 działalności wydawniczej 
 
b) działalność odpłatna dotyczy:  

 turnusów rehabilitacyjnych i obozów integracyjnych, 

 sportu kwalifikowanego i powszechnego oraz turystyki i rekreacji, 

 organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych, koncertów, wystaw 
imprez kulturalnych 

 działalności wydawniczej 
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 
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Dane dotyczące członków, organów Stowarzyszenia: 
 
1. Osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w kontaktach zewnętrznych i  posiadających zdolność do podejmowania 
zobowiązań finansowych w imieniu organizacji:  

 Romuald  Schmidt - prezes zarządu  

 Beata Dobak-Urbańska - wiceprezes zarządu 
 
2. Zarząd: 

 Romuald  Schmidt                 -     prezes zarządu  

 Beata Dobak-Urbańska         -     wiceprezes zarządu  

 Paweł Łukaszewicz               -     wiceprezes zarządu 

 Michał  Stawrakakis              -     wiceprezes zarządu 

 Regina Gawłowska                -     sekretarz 

 Andrzej  Wróbel                     -     członek 

 Wiesław   Pawlak                    -    członek 

 Marian  Stefaniak                   -     członek  

 Marian Król                             -     członek 
 
3. Komisja rewizyjna: 

 Czesława Ina Szczepaniak     -    przewodnicząca 

 Marian Buczkowski                -   sekretarz 

 Maria Stachowiak                   -   członek 
 

 
 
 

  

WWSSTTĘĘPP  

  

 

 
 
  
START należy do średniej wielkości NGO – roczne przychody w ostatnich latach mieszczą się między 1,3 a 2 mln zł. i 
odpowiadają wydatkom. Programy finansujemy przede wszystkim biorąc udział w konkursach na realizację różnorakich 
projektów i zadań  PFRON, Ministerstw, lokalnych samorządów  i związków sportowych oraz programów EU „Erasmus+Sport” i 
innych.   Mamy ok. 250 członków zrzeszonych w 9 sekcjach sportowych. Posiadamy (wynajmujemy) lokal biurowy w centrum 
Poznania, w biurze zatrudniamy etatowo 7 osób (w tym 4 osoby z niepełnosprawnością) oraz ok. 50 osobowy zespół 
specjalistów do realizacji programów.  Współpracujemy z doradcami i  ekspertami  różnych dziedzin, w tym pracownikami  
naukowo-dydaktycznymi uczelni, dziennikarzami itp. Wspiera nas grupa wolontariuszy. Do  realizacji poszczególnych projektów 
powołujemy zespoły składające się z doświadczonych praktyków z odpowiednimi kwalifikacjami (dyplom trenera sportu, magistra 
rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, psychologii, pedagogiki, legitymacja instruktorska, certyfikaty itp.) posiadających znajomość 
problematyki OzN oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej. 
 
START od 1992 roku rozwinął w całej Polsce oddolny  ruch sportowy w dyscyplinie Boccia (sport dla osób z najcięższymi 
niepełnosprawnościami - m in. zaburzeniami centralnego układu nerwowego) tak szeroko, że stała się najpopularniejszym 
sportem paraolimpijskim w kraju.  START poprowadził  proces rejestracji Polskiego Związku Bocci , zrzeszającego 25 
organizacji.  



 

 

 
 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI ORAZ FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

 
 
Realizowanie różnorodnych celów przez Stowarzyszenie wymaga współpracy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami. 
W gronie instytucji są takie, które ustawowo, bądź statutowo mogą wspierać organizacje pozarządowe i ich programy. Mogą 
oznacza, że nie muszą. Stowarzyszenie , aby uzyskać dostęp do państwowych bądź samorządowych środków finansowych 
powinno  zatem być wiarygodnym, posiadać konkretne osiągnięcia, reprezentować odpowiedni poziom zorganizowania. 
  
 

 
SSR Start jest/był  członkiem następujących Związków : 
 

• Polski Związek Kręglarski 
• Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki 
• Polski Związek Łuczniczy 
• Polski Związek Tenisa Stołowego 
• Wielkopolski Związek Kajakowy 
• Wielkopolski Związek Łuczniczy 
• Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 
• Polski Związek Kajakowy 
• Polski Związek Pływacki 
•        Polski Związek Bocci 
        

 
W zarządach Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego zasiadają Romuald 
Schmidt i Beata Dobak-Urbańska. Są  także prezesami  Polskiego Związku Bocci. W 2021 roku  Romuald Schmidt został 
wybrany do zarządu Międzynarodowej Federacji Sportowej Bocci -  BISFed ,  organizacji zarządzającą tą dyscypliną  z ramienia 
Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC).   
 

            
  
             
 
Zasadnicze znaczenie dla Stowarzyszenia mają programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze 
środków PFRON przez wiele lat dofinansowywani byli uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych. Obecnie Fundusz finansuje 
poważnymi kwotami wieloletnie programy aktywizacji zawodowej oraz stałych zajęć sportowych.  Nadmienić należy, że o środki 
PFRON walczymy w ogólnopolskich konkursach. Wszystkim wiadomo, jest jak trudno jest przebrnąć w nich fazę oceny formalnej 
a potem merytorycznej  i jak niezwykle trudno znaleźć się w gronie projektodawców z programami zakwalifikowanymi do 
realizacji.  
 
Od końca lat 90-tych otrzymujemy znaczące wsparcie władzy samorządowej. O docenianiu naszych działań świadczy min . 
podpisanie ze Stowarzyszeniem w 2019 roku unikalnej w kraju  pięcioletniej umowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
na dofinansowanie Stowarzyszenia  w ramach „ Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023” . 
Tylko  kilka wielkopolskich organizacji  sportowych dostąpiło takiego wyróżnienia.  Corocznie zawieraliśmy umowy także z 
Miastem Poznaniem ( Wydziałem Sportu).   
 
Środki przekazywane przez samorządy dają nam poczucie stabilizacji finansowej. Nasi utalentowani młodzi sportowcy, 
otrzymywali także stypendia i nagrody fundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta miasta 
Poznania. 
 
Od 1994 roku jesteśmy członkiem Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie. Współpraca ze 
Związkiem jest dwukierunkowa. Zlecane są nam zadania państwowe w zakresie organizacji imprez, szkolenia w sekcjach 
sportowych. Za zlecanymi zadaniami idą  środki finansowe Ministerstwa Sportu/ i Turystyki / Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu. Jednocześnie nasi zawodnicy, dzięki dużym nakładom finansowym PZSN”START”  uczestniczą w różnych formach 
centralnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego. Są wspierani finansowo także stypendialnie ( np. przez „Team100”, 
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Ministerstwo Sportu).  Najlepsi dostępują zaszczytu reprezentowania kraju na zawodach rangi igrzysk paraolimpijskich, 
mistrzostw świata i   Europy.  
 
Od kilku lat realizujemy  prestiżowe projekty prospołeczne min. w ramach konkursów grantowych m.in. Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.  
 
 

ZADAŃ /PROGRAMY w 2021 roku  FINANSOWANE PRZEZ : 

        

 
PFRON 

 
Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” 
Nazwa zadania: STARTUJMY RAZEM 
Umowa nr ZZO/000312/15/D z dnia 28.04.2021 r. 
Termin realizacji : 01.04.2021 - 31.03.2022  
Wartość dofinansowania: 622 000,00 zł 
Rozliczona wartość dofinansowania na dzień 31.12.2021: 423 187,98 zł. 
Cel i opis: Stworzenie szansy na rozwój i zwiększenie samodzielności 119 osób z niepełnosprawnością z 8 województw, poprzez 
udział w różnych formach aktywności ruchowej – realizowanej w postaci systematycznych treningów sportowych prowadzonych 
przez 26 osobowy zespół specjalistów w 9 dyscyplinach sportu w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2022 r.  
 
Kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” 
Nazwa zadania: DNI SPORTU ADAPTOWANEGO I ZDROWIA 
Umowa nr ZZO/000313/15/D z dnia 28.04.2021 r. 
Termin realizacji: 01.04.2021 - 31.10.2021  
Wartość dofinansowania: 81 600,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 102 024,65 zł 
Przyjęto rozliczenie na kwotę: 102 002,12 zł 
Cel i opis:  zwiększenie aktywności ON, podniesienie ich sprawności psycho-fizycznej, a tym samym ich samodzielności poprzez 
z organizowanie imprezy „Dni Sportu Adaptowanego i Zdrowia” z wykorzystaniem sportu i działań informacyjno-edukacyjnych.  

 
Nazwa zadania: SENIORZY 55+ NA START  
Umowa nr ZZO/00314/15/D z dnia 28.04.2021 r. 
Termin realizacji: 01.04.2021 – 30.11.2021  
Wartość finansowania: 72 800,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 89 253,99,00 zł  
Przyjęto rozliczenie na kwotę: 89 253,99 zł 
Cel i opis: Grant przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich 
stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 
 

 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM 
Termin realizacji: 12.01.2019 – 31.12.2023 
Wartość dofinansowania: 622 900,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 1 045 600,00 zł 
Wartość dofinansowania w roku 2021 : 124 400,00 zł 
Rozliczenie rzeczowo-finansowe sprawozdania zostało złożone. 
Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w  zajęciach  sportowych prowadzonych w 9 sekcjach 
– sekcji pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, bocci, kręglarskiej, parakajakarskiej, narciarskiej oraz tańca 
 
 
 



 

 

 
 
Miasto Poznań 
 
Miasto Poznań – Wydział Sportu 
Projekty dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania 
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM 
Umowa nr Sp-VIII.526.2.105.2021 
Termin realizacji: 22.01.2021 – 31.12.2021 
Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 87 576,00 zł 
Przyjęto rozliczenie na kwotę: 65 891,07 zł 
Rozliczenie rzeczowo-finansowe sprawozdania zostało złożone. 
Cel i opis: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  udział w   zajęciach  prowadzonych w 8 sekcjach sportowych –
pływackiej, łuczniczej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, kręglarskiej, Bocci, parakajakarskiej oraz tańca/fitnessu. Zajęcia 
prowadzone są na terenie miasta Poznania. 
 
Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania 
Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z 
niepełnosprawnościami 
Tytuł zadania publicznego: STARTUJMY RAZEM 
Umowa nr ZSS-VII.526.6.6.2020 
Termin realizacji: 04.01.2021 – 31.12.2021 
Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 23 103,10 zł 
Przyjęto rozliczenie na kwotę: 18 943,00 zł 
Cel i opis: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami 
Poprzez udział w zajęciach  sekcji pływackiej oraz sekcji Bocci na terenie miasta Poznania. 
 
 

 
 
PZSN Start 
 
Dofinansowania z Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start pod nazwą: 

 
Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych – 44 472,00 zł.  
Rozliczenie rzeczowo-finansowe  zadania zostało złożone i przyjęte bez zastrzeżeń. 

 
Wspieranie obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych  - 37 641,00 zł.        
Rozliczenie rzeczowo-finansowe  zadania zostało złożone i przyjęte bez  zastrzeżeń. 
 

Integracyjny Turniej Bocci  –  dotacja w kwocie 13 720,00 zł.  
Rozliczenie   rzeczowo-finansowe  zadania zostało złożone i przyjęte bez zastrzeżeń. 

 
Zgrupowania stacjonarne w roku 2021 w sporcie wyczynowym – 8 100,00 zł.       
Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania zostało złożone, przyjęte bez zastrzeżeń. 
 

 
 
PZTS 

 
Dofinansowanie z Polskiego Związku Tenisa Stołowego –  Organizacja zajęć sekcji sportowych  - 7 000,00 zł. Rozliczenie 
rzeczowo-finansowe  zadania zostało złożone  i przyjęte bez zastrzeżeń. 
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Programy “ERASMUS+” Unii Europejskiej 

 
Projekt realizowany w 2021 roku ( aż do 2022)  w ramach europejskiego programu ERASMUS+SPORT - „OSMOZA – 
innowacyjne  wykorzystanie marketingu sportowego w rozwiązaniach zmniejszających wykluczenie  społeczne i wyrównujących 
szanse  osób z niepełnosprawnością” - z partnerami z pięciu krajów : Bułgarii, Macedonii, Chorwacji, Estonii i Łotwy . 
 
Wieloletni projekt europejski pod nazwą  „OSMOSIS” – kwota otrzymanej dotacji to 216.962,20 EURO  . Stowarzyszenie jest 
liderem projektu.   Projekt  zostanie zakończony w roku 2022.  http://osmosis-erasmus.com/    
 

     
 

Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie programu ERASMUS + SPORT p.n.  “ SYNOPSIS - Freedom on  Water- - 
„Wolność na wodzie- kajakarstwo osób z niepełnosprawnością”. To kolejny projekt finansowany przez Unię Europejską  z 
udziałem organizacji  ze Szwecji (lider), Danii, Finlandii, Polski . Celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków dla 
osób z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną do angażowania się w działalność klubów kajakowych. 
https://freedomonwater.com/ 

 

 
1 % 

 
1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego – 17 256,49 zł 
 
Od sponsorów prywatnych pochodzą środki stanowiące niewielki procent naszych potrzeb choć świadczenia rzeczowe 
uzyskiwane od nich bywają istotne dla sprawnego działania organizacji. Wprost symboliczny dochód uzyskujemy ze składek 
członkowskich. Od czasu uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego wspierani jesteśmy odpisami 1 % należnego 
podatku. Uzyskiwane kwoty nie są duże w skali budżetu Stowarzyszenia jednak dzięki darowanym przez podatników środkom 
mogliśmy aplikować o środki w  programach,  w których niezbędny jest tzw. „Udział własny”.  
 
Reasumując omawianie źródeł finansowania Stowarzyszenia należy stwierdzić, że przeważają fundusze państwowe i 
samorządowe przekazywane na wykonanie zadań celowych. Finansami staramy się gospodarować oszczędnie i 
rozważnie.  

 

 

 

http://osmosis-erasmus.com/
https://freedomonwater.com/


 

 

Zatrudniamy: 

 
W biurze  :                           7 osób w tym 4 z niepełnosprawnością 
W pionie szkoleniowym :     przec. 50 trenerów , instruktorów, specjalistów 

 
 

 

W latach roku 2021 Stowarzyszenie zostało poddane nast. kontrolom działalności merytoryczno-finansowej:  

 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  - 2-5.11.2021  
Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji na podstawie umowy nr 4/DS/SW/2019  z dnia 11.01.2019 za 
rok 2020 : na realizacje zadania pn. „Startujmy Razem” system treningów sportowych oraz udział w konsultacjach, 
zgrupowaniach i zawodach w 9 sekcjach sportowych.  

 Urząd Miasta Poznania -  29.10.2021 
Przedmiot kontroli: Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania w 2020 roku dotacji na realizację zadania 
publicznego pn. „Startujmy Razem” umowa SP-VIII.526.2.116.2020 
 

 Poza tym  corocznej   kontroli dokonała Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 
 
Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.  
 
 
 

Bardzo istotnym dla Stowarzyszenia jest pozyskiwanie wsparcia pozafinansowego:  

 

 Możemy zawsze liczyć na takiego rodzaju wsparcie ( w warstwie merytorycznej, eksperckiej)  udzielanego   przez 
pracowników  Departamentu  Sportu i Turystyki Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego ,  Wydziału Sportu Urzędu 
Miasta Poznania a także  Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. 

  Współpracujemy z  wieloosobową  grupą wolontariuszy, których  można spotkać  na treningach , zawodach, turnusach  

 Patronaty medialne nad naszym zawodami przyjmują  chętnie : TVP3 Poznań oraz  magazyn „Filantrop naszych 
czasów ” . 

 Współpracujemy  z poznańską   Akademią Wychowania Fizycznego oraz Politechniką Poznańską . 

 Nie mielibyśmy osiągnięć sportowych w lekkiej atletyce na najwyższym poziomie gdyby nie wieloletnia współpraca z 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.  

 Wiele zawdzięczamy bliskiej współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem ”Żurawinka”  ,,  które  szeroko otworzyło się przed 
naszymi sportowcami z sekcji Bocci . 

 Naszym partnerem jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w 
Poznaniu. 

 Świetnie  układa się współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” w Wągrowcu . Jest to nasza 
główna baza do realizacji zawodów, zgrupowań, szkoleń i turnusów. 

 Są firmy , które  nigdy nie odmawiają nam pomocy np. „Termy Maltańskie”, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Poznaniu,  „Bocciasport.com”,  „TRAK S.J. Automatyka przemysłowa”;  „Bea Beleza” – Poznań,  InsERT S.A. i inne.  

 Stowarzyszenie tam gdzie to jest możliwe wspiera a jednocześnie jest wspierane w wielu obszarach przez Polski 
Związek Bocci.     
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RREEAALLIIZZAACCJJAA  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  PPRROOGGRRAAMMOOWWEEJJ  ww  rrookkuu  22002211    
 

Wymienione  poniżej programy , szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu   
są dofinansowane przez  : 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego  https://www.umww.pl/ ;  https://www.facebook.com/umwwpl    ;   
Miasto Poznań  #poznanwspiera  ;   http://bip.poznan.pl/ 
PFRON   #PFRON,  https://www.facebook.com/fundusz.pfron 
Ministerstwo Sportu  #MSiT https://www.facebook.com/MinSportu/ 

 

11..  SSEEKKCCJJAA  PPAARRAALLEEKKKKOOAATTLLEETTYYKKII 
 

 

    
 
Sekcja należy do wiodących w Stowarzyszeniu - działa od 1985 roku w oparciu przede wszystkim o uczniów i absolwentów 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz studentów. Swój nieprzerwany rozwój i sukcesy 
zawdzięcza trenerowi II klasy - Wiesławowi Pawlakowi, który jest jednym z najbardziej zasłużonych szkoleniowców polskiej 
kadry paraolimpijskiej. W latach 1985 – 2012 wychował ponad 20 reprezentantów Polski, którzy startując w Mistrzostwach 
Europy, Świata i Igrzyskach Paraolimpijskich wywalczyli ponad 50 medali. Od kilku lat w pracę szkoleniową zaangażował się i 
osiągnął  wielkie sukcesy trenerskie nasz były zawodnik, wielokrotny medalista Igrzysk Paraolimpijskich - Andrzej Wróbel. 
 
Sekcja liczy przec. ok. 20 zawodników. Trzeba podkreślić, że corocznie ilość zawodników rozszerzana jest o dodatkową grupę 
uczniów Ośrodka w Owińskach, stanowiącą zaplecze sekcji. Treningi w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w   Owińskach a także na stadionie MOSiR w Poznaniu  odbywały się przez cały rok od poniedziałku do piątku  po 
3 godziny lub wg. indywidualnych planów trenerów. W rocznym cyklu przygotowań młodzież korzysta ze zgrupowań górskich 
organizowanych przez Stowarzyszenie i kilku obozów kadrowych.  
 
W latach 2017-2021 nasi zawodnicy uczestniczyli wielokrotnie  w Memoriale K. Skolimowskiej rozgrywanym na stadionie 
Śląskim uważanym za ,,Narodowy Stadion Lekkoatletyczny”.  Również cyklicznie w tym okresie odbywały się zawody dla 
młodzieży niepełnosprawnej w Owińskach w obsadzie międzynarodowej (z przerwą 2020). Co roku przewija się przez nie blisko 
50 -60 adeptów królowej sportu. W imprezie tej pierwsze kroki stawiał Michał Kotkowski. W tym roku odbyła się ona po raz 23 . 
Od początku tej imprezy uczestniczyło blisko dziesięciu przyszłych paraolimpijczyków. Reaktywacja Grand Prix PZLA w 
Poznaniu ,która nastąpiła w 2020 roku , także odbyła się z udziałem zawodników naszym udziałem w którym także zaznaczony 
jest udział Para Atletyki w tej imprezie , w tym naszych zawodników. Również strona organizacyjna mitingu była po stronie 
Stowarzyszenia. 
 
W ostatnich latach  szkoleniem centralnym byli  objęci M. Kotkowski  ,  M. Majchrzak  ,  D. Rybicka  ,   M. Paździor , M.Ignasiak. 
Wielkim sukcesem sekcji jest  kariera Michała Kotkowskiego, której ukoronowaniem było zakwalifikowanie  i start w Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Tokio. 
 
Nasi utalentowani młodzi sportowcy, otrzymywali także stypendia i nagrody fundowane m.in. przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego i Prezydenta miasta Poznania,   stypendia Ministerstwa Sportu i stypendia Polskiej Fundacji Narodowej  „Team 
100”. 

https://www.umww.pl/
https://www.facebook.com/umwwpl
http://bip.poznan.pl/
https://www.facebook.com/fundusz.pfron
https://www.facebook.com/MinSportu/


 

 

     
 

   
 

   
 

 

ZZaaddaanniiaa  zzrreeaalliizzoowwaannee  ww      22002211 

 
1. Miting Paralekkoatletyczny, Słupsk 26-27.03.2021r. 

Udział  4 zawodników 
- Aleksandra Chmara – rzut dyskiem 3 m-ce – rzut oszczepem  II m-ce 
- Dominika Rybicka – 400 m 3 m-ce 
- Michał Majchrzak  – 400 m 1 m-ce 
- Marta Paździor – 100 m 1 m-ce,  - 200 m 2 m-ce 
- Dominika Rybicka – 200 m 1 m-ce 

         
2. I Runda Paralekkoatletyczne Grand Prix Polski, Słubice 7-9.05.2021r. 

Udział 8 zawodników 
- Aleksandra Chmara  - Dysk 1 miejsce 
- Michał Majchrzak - 400m 3 miejsce 
- Dominika Rybicka - 400m 2 miejsce 
- Inga Biernat - 400m 3 miejsce 
- Aleksandra Chmara - Oszczep 1 miejsce 

3. 49 Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski, Bydgoszcz 13-16.05.2021r. 
 Udział 7 zawodników 
Aleksandra Chmara (grupa T13) 
- Rzut dyskiem - 2 miejsce 
- Rzut oszczepem - 3 miejsce  

               Michał Kotkowski (grupa T37) 
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- Bieg na 200m - 2 miejsce 
- Bieg na 400m - 1 miejsce 

Michał Majchrzak (grupa T47) 
- Bieg na 200m - 2 miejsce 
- Bieg na 400m - 2 miejsce 

Marta Paździor (grupa T47) 
- Bieg na 100m - 3 miejsce 

Dominika Rybicka (grupa T37) 
- Bieg na 100m - 1 miejsce 
- Bieg na 200m - 2 miejsce 
- Bieg na 400m - 2 miejsce 

4. II Runda Paralekkoatletyczne Grand Prix Polski, Szczecin 21-23.05.2021r. 
Udział 4 zawodników 
Aleksandra Chmara (grupa T13) 
- Rzut dyskiem - 1 miejsce 
- Rzut oszczepem - 1 miejsce  

Marta Paździor 
- Bieg na 100m - 2 miejsce 

Przemysław Młyński 
- Bieg na 200m - 3 miejsce 

5. Mistrzostwa Europy WPA w Lekkiej Atletyce, Bydgoszcz 27.05-5.06.2021r. 
        Udział 4 zawodników 
        Michał Kotkowski (grupa T37) 

- Bieg na 200m - 2 miejsce – wicemistrz Europy 
- Bieg na 400m - 2 miejsce – wicemistrz Europy 

6. Poznań Athletics Grand Prix, Poznań 13.06.2021r. 
Udział 6 zawodników 

        Marta Paździor 
- Bieg na 100m - 2 miejsce 

 Dominika Rybicka 
- Bieg na 100m - 3 miejsce 

                Michał Kotkowski (grupa T37) 
- Bieg na 100m - 1 miejsce 

 

  
 

7. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Juniorów U17 i U20 , Tarnów  18-20.06.2021r. 
Udział 6 zawodników 
Joanna Łucka 
- oszczep 3I m-ce 
- kula 2 m-ce 

Wiktor Szala 
- 400m 1 m-ce 
- 200m 1 m-ce 
- 100m 1 m-ce 

Anna Sikora 
- 100m 3 m-ce 
- 200m 3 m-ce 
- kula 2 m-ce 

Kacper Śliwiński 
- kula 1 m-ce 
- dysk 2 m-ce 
- oszczep 2 m-ce 

Dominik Iwański 
- oszczep 3 m-ce 

Damian Sobański 



 

 

- kula 2 m-ce 
- oszczep 3 m-ce 

8. Finał Paralekkoatletyczny Grand Prix Polski Ogólnopolskiego Mityngu Integracyjnego,    
       Sieradz 2-4.08.2021r. 
       Udział 4 zawodników 
       Michał Kotkowski 
       400m  1 m-ce         
      Michał Majchrzak 
       400m  3 m-ce  
9. XII Memoriał Kamili Skolimowskiej, Chorzów 5.09.2021r. 

Udział 2 zawodników 
Marta Paździor 3 m-ce 100m 

10. XXIII Miting lekkoatletyczny dla młodzieży za schorzeniem wzroku/ międzynarodowy. SOSW dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach – 21.09.2021 
Udział 9 zawodników - wszystkich startujących ok 60 uczniów 

11. Michał Kotkowski wraz trenerem Andrzejem Wróblem uczestniczyli w szeregu zgrupowań kadry Polski zorganizowanych 
przez PZSN „Start” w Warszawie 

 
12. Igrzyska Paraolimpijskie TOKIO’2020 – 25.08- 5.09.2021 

Starty   Michała Kotkowskiego : 
400 m.   4 m-ce   
200m.    5 m-ce   
 
 

Był to debiut Michała na imprezie tej rangi i choć nie udało się zdobyć upragnionego medalu to start wypadł bardzo 
dobrze.  Forma, którą szykował  wraz z trenerem wpasowała się idealnie, co potwierdziły osiągnięte życiowe czasy na 
każdym z dystansów : 00:23’12 – 200m ; 00:50’50 - 400m - do medalu zabrakło tylko 0.16 s (!). 
Michał jest stypendystą Marszałka Województwa Wielkopolskiego,  Miasta Poznania i „Teamu 100”. 
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22..  SSEEKKCCJJAA  PPŁŁYYWWAACCKKAA   
 
 

     
 
Sekcja pływacka działa od roku 1961. W 1963 roku zawodnicy wystąpili w Pierwszych Europejskim Festiwalu Sportowym 
Inwalidów w austriackim Linzu. Potem od 1972 roku startowali we wszystkich Igrzyskach Paraolimpijskich. Z Heidelbergu, 
Toronto, Aachen, Stoke Mandeville, Seulu, Barcelony, Sydney i Aten nasi zawodnicy przywieźli ponad 100 medali. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, iż reprezentacja STARTU jako pierwsza Polska Sztafeta Inwalidów przepłynęła 28 lipca 1994 
roku Kanał La Manche. Był to wówczas III zespół na świecie, któremu taka próba się powiodła. Te sukcesy sekcja zawdzięcza 
przede wszystkim  pracy wybitnego trenera dr Jerzego Szmyta.  
 
Równolegle do sekcji wyczynowej funkcjonowała grupa nauki pływania, z której wyłaniano utalentowanych pływaków do 
szkolenia sportowego. Uczestnicy szkolenia obok nauki w miarę postępów startowali w  zawodach na różnych poziomach 
współzawodnictwa. 
 
Igrzyska w Londynie w 2012 były ostatnimi w jakich wystartowali nasi pływacy, a właściwie tylko  jeden zawodnik – niezawodny 
„klasyk” Krzysztof Paterka (poza nim nie mieliśmy żadnych sportowców w innych dyscyplinach). Zderzyliśmy się przykrą 
rzeczywistością. Złożyło się nią gwałtowne w ostatnich latach podniesienie poziomu światowego sportu paraolimpijskiego wraz z 
problemami z utrzymaniem w polskich warunkach potencjału zawodników wysokiego wyczynu i trudnościami w naszej 
organizacji  z pozyskaniem młodych zawodników. 
 
Sekcja pływacka liczy przec. 15 zawodników. Treningi odbywają się na basenie na Termach Maltańskich  w Poznaniu.  
Wśród zawodników przeważają osoby z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Prowadzący zajęcia to instruktorzy: Barbara 
Hohensee oraz Łukasz Kotliński. Treningi odbywają się regularnie dwa dni w tygodniu i finansowane są z środków 
pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego.  
 
 
 

Zadania zrealizowane  w  2021  

 
 
Z powodu epidemii Covid prowadzono bardzo ograniczone szkolenie, nie startowano w zawodach.   
 
W związku z zamknięciem obiektów sportowych i pływalni, zawodnicy zmuszeni byli do pozostania w domach przez 
pierwszą połowę roku. Instruktorzy sekcji, podobnie jak w roku 2020 podjęli decyzję o przeprowadzaniu treningów w 
formie zdalnej, rozpisując regularne plany treningowe - ćwiczenia siłowe i wytrzymałościowe ukierunkowane pod 
dyscyplinę wiodącą - pływanie. Zawodnicy pozostawali w stałym kontakcie z instruktorami. Zagwarantowało to 
utrzymanie określonego poziomu sprawności zawodników i umożliwiło łatwiejszy powrót do formy podczas możliwych 
w drugiej połowie roku treningów w wodzie.  
 
 
 

3. SEKCJA PŁYWACKA – REHABILITACYJNO-REKREACYJNA 
 

Sekcja działa od roku 1991 roku.  W zdecydowanej większości skupia osoby o rozległych dysfunkcjach narządu ruchu, dla 

których możliwość korzystania z pływalni jest swego rodzaju kontynuacją dawnych intensywnych treningów. Celem jest 

aktywizowanie osób starszych poprzez systematyczne uprawianie pływania oraz wykorzystanie dyscypliny jako jednej z form 
rehabilitacji co bardzo pozytywnie wpływa na stan zdrowia uczestników sekcji. 



 

 

 
W latach 1997-2020 zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godz. na basenie Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji przy ul. 28 
Czerwca 1956r.  w Poznaniu – uczestniczyło przec. 16-18 osób z dysfunkcjami narządu ruchu. W czerwcu 2021 roku zajęcia 
przeniesiono na Pływalnię Miejską POSiR Winogrady, Poznań, Osiedle Zwycięstwa 124 
 
Sekcja jest finansowana w miarę pozyskiwania przez „Start” środków  w konkursach. Zdarzało się, że ich nie było, wówczas 
członkowie brali finansowanie na własne barki. 
 
 
 

44..  SSEEKKCCJJAA  TTEENNIISSAA  SSTTOOŁŁOOWWEEGGOO   
 

    
 

 
Sekcja Tenisa Stołowego działa od 1963 roku i jest jedną z pierwszych w działalności naszego Stowarzyszenia. Bardzo 
aktywnym i zaangażowanym kierownikiem i instruktorem jest czynnie startujący w zawodach - Marian Stefaniak ( czynny 
zawodnik od 1965 roku). Wśród zawodników jest wielu bardzo zasłużonych sportowców Stowarzyszenia  m.in. Ryszard 
Kuropatwa.  
 
Sekcja liczy przec.  od 16 do 12 zawodników. W okresie ostatnich pięciu latach zawodnicy startowali w cyklicznych zawodach 
ogólnopolskich Grand Prix, Mistrzostwach Polski  oraz turniejach międzynarodowych. Sekcja utrzymuje kontakty z wieloma 
organizacjami w Polsce oraz za granicą – w Czechach i Niemczech. W turniejach krajowych wyróżniającymi tenisistami są  
Adam Kinowski, Piotr Taciak, Lech Jabłoński , Marian Stefaniak. Dobrze zapowiada się jedyna kobieta w zespole Mirella 
Rozmiarek.  Także nasza drużyna odnosi sukcesy w turniejach krajowych (Adam Kinowski , Piotr Taciak,  Lech Jabłoński , 
Marian Stefaniak, Roman Maj). W 2019 Stowarzyszenie  wraz z sekcją  zorganizowało w Wągrowcu  Ogólnopolski Turniej 
Tenisa Stołowego z udziałem  zawodników z całej Polski .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Treningi  sekcji prowadzone były w Technikum Geodezyjno-Drogowym - dwa razy w tygodniu po 2 godziny a od 2020 roku w 
Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu. Cykl całorocznego szkolenia  obejmuje trening ogólnorozwojowy oraz 
specjalistyczny. Nie ma problemów ze sprzętem – zawodnicy mają do dyspozycji wysokiej jakości  stoły oraz najlepsze rakietki i 
okładziny do gry, braki uzupełniane są na bieżąco.  
  

 

  
 

 

ZZaaddaanniiaa  zzrreeaalliizzoowwaannee    ww  rrookkuu  22002211   

 
Udział w zawodach: 
 

1. XVII Integracyjne Zawody w Tenisie Stołowym, Bydgoszcz 11-13.06.2021r. 
Udział 2 zawodników 
Adam Kinowski wózek – I miejsce 
Lech Jabłoński wózek – III miejsce 
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2. Indywidualne Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych, Gorzów Wielkopolski 17-19.09.2021 
Udział 2 zawodników 
Lech Jabłoński wózek – III miejsce 

3. Międzynarodowy Turniej Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym, Zielona Góra 15-17.10.2021r. 
Udział 4 zawodników 

4. Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych, Ostrów Mausz/ Sulęczyno 22-24.10.2021r. 
Udział  3  zawodników 

5. XXI Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, Łodygowice 5-7.11.2021r. 
           Udział  3  zawodników 

6. II Grand Prix Polski OZN w Tenisie Stołowym, Gdańsk 19-21.11.2021r 
         Udział  1 zawodnika 
7. 3. Grand Prix Polski Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym, Kraków, 4-5.12.2021r. 
        Udział  4  zawodników 
 
 
         
 

55..    SSEEKKCCJJAA  KKRRĘĘGGLLAARRSSKKAA 
 

   
 

 
Pierwsza w Polsce sekcja kręglarska osób niepełnosprawnych została założona w 1962 r. przez Jerzego Gessnera.  Zawodnicy 
rekrutują się nie tylko z osób z dysfunkcjami narządu ruchu ale także słuchu i wzroku. 
 
Sekcja liczyła w ostatnich pięciu latach od 12 do 14 zawodników. Treningi prowadzone były na kręgielni asfaltowej K.S.„Czarna 
Kula” raz w tygodniu po 3 godz.,  10-11 m-cy w roku.    Na każdym treningu zawodnicy oddają przeciętnie od 60 do 120 rzutów. 
Do wyróżniających zawodników należą panie Regina Gawłowska, Maria Stachowiak, Stefania Głodowska a wśród panów 
Waldemar Ruta, Piotr Konieczka, Marian Król, Sławomir Kowalski, Maciej Nowicki, Krzysztof Nowak.                                     
Kierownikiem sekcji jest Marian Król. 
 
Sekcja będąc członkiem Okręgowego Związku Kręglarskiego umożliwia zawodnikom starty w corocznych indywidualnych 
mistrzostwach  okręgu, memoriałach w kręglarstwie parkietowym i klasycznym, zawodach okolicznościowych gdzie nasi 
kręglarze współzawodniczą zawsze z osobami pełnosprawnymi (i często z nimi wygrywają).  Na podkreślenie zasługuje udział 
zawodników sekcji w Grand Prix Polski do Pełnych oraz Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski. Dwie drużyny 
sekcji startują w Poznańskiej Lidze Okręgowej oraz jedna w Lidze Vector w Tarnowie Podgórnym. Niezwykle sympatyczną 
imprezą sportową jest organizowane od ponad 50 lat -”Kulanie Gwiazdkowe”- na którym panuje niepowtarzalna, rodzinna 
atmosfera. Kręglarze startują rocznie w największej liczbie zawodów spośród wszystkich naszych sekcji.  
           
Niestety sekcja nie może liczyć wsparcie centralnego szkolenia ponieważ kręglarstwo nie jest dyscypliną paraolimpijską.  
 

 
 
 

  
 

 
 



 

 

 
 

ZZaaddaanniiaa  zzrreeaalliizzoowwaannee  ww  rrookkuu  22002211   

 
1.   Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego , Poznań 22-26.06.2021r. 
      Udział 9 zawodników 
2.   Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Polski w Grze do Pełnych, Poznań 2-4.07.2021r. 
      Udział 8 zawodników 
3. Mistrzostwa Polski Seniorów A, Sieraków 10-11.07.2021r. 

                Udział 3 zawodników 
4.   36. Puchar Dni Borów Tucholskich, Tuchola 17-18.07.2021r. 
      Udział 1 zawodnika 
5.   26. Puchar Alfy-Vector, Tarnowo Podgórne 22-25.07.2021r. 
      Udział 3 zawodników 
6.   9 Puchar Rzemiosła, Wronki 6-8.08.2021r. 
      Udział 1 zawodnika 
7.   XLIV Puchar Poznania w Kręglarstwie Klasycznym, Poznań 27.08.2021r. 
     Udział 8 zawodników 
8.  Mistrzostwa Polski Par i Tandemów Mieszanych w grze do pełnych, Wronki 1-3.10.2021r. 
     Udział 4 zawodników 
9. 41. Memoriał Kręglarski Mieczysława Mielocha, Śrem 9.10.2021r. 

Udział 4 zawodników 
Regina Gawłowska II m-ce 

10.  Turniej Miast do Pełnych, Brzesko 15-16.10.2021r.  
      Udział 2 zawodników 

11. Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego w kręglarstwie parkietowym, Śrem 29-30.10.2021 
        Udział 2 zawodników 
12. Turniej Miast Puchar Prezesa „Dziewiątką Amica”, Wronki  26-27.11.2021r. 
        Udział 3 zawodników 

 
 

   
 

 
 
 
 

66..  SSEEKKCCJJAA  BBOOCCCCII 
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Prawie 30 lat temu Stowarzyszenie po raz pierwszy w Polsce wprowadziło Boccię do programu sportu osób niepełnosprawnych. 
Pierwszym trenerem był Witold Maciejewski. Potem Boccia  w Poznaniu nabrała rozpędu m.in. dzięki współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Żurawinka” i  pozyskaniu do współpracy  trenera Mieczysława Nowaka .   Zawsze  byliśmy wiodącą w kraju 
organizacją w tej dyscyplinie. Beata Dobak-Urbańska zorganizowała m. in krajowy system klasyfikacji medycznej i została 
szefem Komisji Klasyfikacji PZBocci . Nasi wolontariusze od kilku lat należą do krajowej czołówki sędziów Bocci. Dwoje w nich 
zdobyło licencje międzynarodowe BISFed.   W 2010 roku Stowarzyszenie zorganizowało pierwsze Mistrzostwa Polski. 
Ukoronowaniem naszych działań było powołanie w 2015 roku  Polskiego Związku Bocci z siedzibą w Poznaniu ( konkretnie w 
naszym lokalu biurowym.) Wprawdzie Związek otrzymuje  na obsługę organizacyjną tzw. „koszty pośrednie”  przypisane do 
programów finansowanych przez  MS i PFRON jednak stanowią one  tak nikły  procent  ponoszonych kosztów, że Biuro Związku 
funkcjonuje sprawnie wyłącznie dzięki wykorzystaniu zasobów Stowarzyszenia , którego pracownicy w większości  społecznie 
wykonują prace na rzecz Związku . Romuald Schmidt i Beata Dobak-Urbańska  są  prezesami  Polskiego Związku Bocci ( 
również pracują społecznie).  
 
Ale to nie Związek ale  jego stowarzyszone organizacje realizują podstawowe szkolenie. Dlatego nasze Stowarzyszenie dalej 
jest organizatorem treningów a zawodnicy startują w licznych zawodach w naszych barwach.   
 
W ostatnich pięciu latach  prowadziliśmy szkolenie w kilku grupach szkoleniowych, w różnych lokalizacjach, nie tylko na terenie 
Poznania. m.in. w:  
 
-          Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia” w Inowrocławiu 
-          Zespół. Szkół z Oddz. Sportowymi nr 1 w Poznaniu 
-          Świetlica Wiejska Owczegłowy 
-          Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni 
-          Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, Poznań, 
-          Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań,  
-          Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, 
  
Treningi odbywają się ze zróżnicowana częstotliwością w zależności od zaawansowania sportowego zawodników. 
  
Do najlepszych zawodników należą  Kinga Koza , Leszek Lorenz, Marta Wesołek , Edyta Owczarz – obecnie w IKSON Głogów. 
  
Łącznie w sekcjach szkoli się ponad 40 zawodników.  Kilkoro zawodników sekcji było powoływanych do kadry Polski : Kinga 
Koza, Marta Wesołek, Leszek Lorenz ,  a także startująca w naszych barwach do  2019 roku Edyta Owczarz –  znajdują się w 
czołówce rankingu krajowego Bocci , zdobywają tytuły Mistrzów Polski , reprezentują kraj w licznych zawodach 
międzynarodowych.  Wyraźnie rośnie  poziom sportowy pozostałych zawodników. Łącznie w sekcjach trenowało przec. 8 
zawodników.   Prowadzącymi zajęcia są lub byli instruktorzy: Mieczysław Nowak, Beata Dobak-Urbańska, Barbara Hohensee, 
Katarzyna Statucka, Krystyna Gromanowska, Tomasz Rosik,  Piotr Schaar, Michalina Lesicka, Armin Bezler, Katarzyna Redzik, 
Grzegorz Miężalski, Kamil Skwaryło, Michał  Borne i inni. 
 
Kilkoro zawodników sekcji było powoływanych do kadry Polski : Kinga Koza, Marta Wesołek, Leszek Lorenz ,  a także startująca 
w naszych barwach do  2019 roku Edyta Owczarz –  znajdują się w czołówce rankingu krajowego Bocci , zdobywają tytuły 
Mistrzów Polski , reprezentują kraj w licznych zawodach międzynarodowych. 
 
 
Kolejnym  sukcesem Bocci rozwijanej w Stowarzyszeniu jest  projekt programu ERASMUS + SPORT p.n. „BOCCIA – 
podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich  środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia”.    
Projekt  był finansowany   przez Unię Europejską.   Był wielki sukces nie tylko  Stowarzyszenia  ale w ogóle Polski w  trudnym 
europejskim współzawodnictwie.   

 

   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Zadania zrealizowane w roku 2021 

 
Z powodu pandemii wystąpiły  zakłócenia procesu szkolenia i startów   
 
Udział w zawodach i zgrupowaniach: 
 
1. Zgrupowanie ,  Wągrowiec    5 – 11.02.2021r. 

Udział 6 zawodników: 
2.   Ogólnopolskie Zawody Bocci, Szczecin 4 -5.06.2021r.    
       Udział 3 zawodników 
3.   I Turniej Polskiej Ligi Bocci, Wągrowiec,  24 - 27.07.2021r. 
      Udział 7 zawodników 
8. II Turniej  Polskiej Ligi Bocci, Konopiska , 23- 26.09.2021r. 
      Udział 7 zawodników 
5.   III Turniej Polskiej Ligi Bocci, Głogów,   8 - 11.10.2021r. 
      Udział 7 zawodników 
6.   IV Turniej , Finał Polskiej Ligi Bocci, Zamość  21-24.10.2021r 
      Udział  5  zawodników 
      Kinga Koza – Mistrz Polski’2021  BC1  
      Damian Matoga BC1  – 3 m-ce 
      Leszek Lorens  BC3  – 3 m-ce 
7. Zgrupowanie Sekcji – Wągrowiec   15-19.12.2021 

              Udział 4 zawodników 
8. BISFed European Championships/ M-twa Europy, Sewilla, Hiszpania  20.11.-1.12.2021 

                         Udział 2 zawodniczek 
                         Kinga Koza BC1 ind. 2 m- ce / wicemistrzyni Europy 
                         Marta Wesołek BC2 ind. 5-mce   
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77..  SSEEKKCCJJAA  PPAARRAAKKAAJJAAKKAARRSSKKAA 

 

   
 
W 2009 roku Stowarzyszenie dało impuls do rozwoju parakajakarstwa w całej Polsce.   Dyscyplina ta stała się jedną z 
najdynamiczniej rozwijających się w Stowarzyszeniu.  Jednocześnie osiągnęła w  wysoki poziom  w kraju i w całym świecie 
czego dowodem były 2 medale Polaków na Igrzyskach w Rio.  Nie byłoby tych sukcesów gdyby nie osobiste zaangażowanie  
szkoleniowca i kierownika naszej sekcji trenera kajakarstwa II klasy  Pawła Łukaszewicza. Jego wychowanek Mateusz Surwiło 
startujący na skutek niezależnych od nas okoliczności w barwach Startu Zielona Góra, reprezentował kraj  m.in. na IP Rio de 
Janerio. Koordynatorem reprezentacji narodowej do 2014 roku był Romuald Schmidt. Natomiast  Beata Dobak-Urbańska  
zdobyła uprawnienia międzynarodowego klasyfikatora medycznego ICF  i stworzyła narodowy system klasyfikacji.   
Szkolenie w klubie obejmuje indywidualizowane plany szkolenia realizowane są w klubie. Przygotowania centralne obejmują 
zgrupowania w kraju i za granicą, konsultacje szkoleniowe, regaty kwalifikacyjne. Zawodnicy  uczestniczą w  badaniach 
wydolnościowych oraz w badaniach techniki wiosłowania wykonywanych przez Instytut Sportu. 
 
Sekcja liczyła przec. 8 zawodników z dysfunkcjami narządu ruchu. Treningi odbywały w zależności od warunków pogodowych  5 
- 6 dni w tygodniu do 4 godz. dziennie na wodzie ciągłej – na torze regatowym „Malta” lub w siłowni w  hangarze POSiR przy 
torze „Malta” lub jako trening uzupełniający na basenie na Termach Maltańskich 2 x w tyg. 1,5 godz. Szkoleniowcem jest trener 
kajakarstwa Paweł Łukaszewicz.   Należy dodać, że sekcja jest świetnie wyposażona co zawdzięcza na pewno inwencji swego 
trenera. Obecnie w proces szkoleniowy włączeni są także instruktorzy 
 
Poza tym Stowarzyszenie od 2020 roku jest partnerem w projekcie programu ERASMUS + SPORT p.n.  “ SYNOPSIS - Freedom 
on  Water- - „Wolność na wodzie - kajakarstwo osób z niepełnosprawnością”. To kolejny projekt finansowany przez Unię 
Europejską  z udziałem organizacji  ze Szwecji (lider), Danii, Finlandii, Polski . Celem projektu jest stworzenie sprzyjających 
warunków dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną do angażowania się w działalność klubów kajakowych. 
https://freedomonwater.com/ 
  
 
 

  
 
 

Zadania zrealizowane w roku 2021 

 
Udział w zawodach i zgrupowaniach: 
 
1.  Zgrupowanie kadry narodowej , Milfontes (Portugalia) 13 – 29.03.2021r. 
     Udział Zbigniewa Olizarowicza 
2.  Puchar Świata w Parakajakarstwie, Szeged (Węgry) 12-15.05.2021r 
     Udział Zbigniewa Olizarowicza  
3. Mistrzostwa Europy w Parakajakarstwie, Poznań Tor Regatowy „Malta” 3-6 .06.2021 
      Udział Zbigniewa Olizarowicza 
      Prezes Beata Urbańska było odpowiedzialna  za prowadzenie  Kwalifikacji medycznej 
4. 10.Mistrzostwa Polski w Parakajakrstwie , Poznań 24-25.07.2021r. 
      Udział Zbigniewa Olizarowicza   i Macieja Sobieraja    
5. Warsztaty programu ERASMUS + SPORT p.n.  “ SYNOPSIS - Freedom on  Water - Wolność na wodzie - kajakarstwo osób 

z  niepełnosprawnością” – Wągrowiec 8-10.10.2021r. 



 

 

 
 

                        
 
 
 
 

      
 
 
 

88..  SSEEKKCCJJAA  ŁŁUUCCZZNNIICCZZAA   
 

    
 
 
Sekcja łucznicza funkcjonowała w Stowarzyszeniu od 1963 do 2000 roku. Po przerwie w działalności została w 2004 roku 
reaktywowana przez Przemysława Głowackiego.  W celu nadania szkoleniu w sekcji nowej jakości i zwiększenia liczby 
zawodników w 2016 roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę z trenerem (I klasy) Leszkiem Walkowiakiem (był już w latach 
90-tych trenerem naszej sekcji). Trener Leszek Walkowiak zgromadził wokół siebie grupę młodych łuczników,  
Trenuje przec. 3-5 zawodników. Treningi odbywają się w zależności od warunków treningi na torach łuczniczych K.S. „Leśnik”  
w  Poznaniu lub  Zespole Szkół nr  5 w Poznaniu dwa dni w tygodniu po 3 godz. 
 
 

Zadania zrealizowane w roku 2021 

 

Treningi na torach łuczniczych KS „Leśnik” ul. Urbanowska 41 lub  Zespół Szkół nr  5,  

1. Puchar KS „Leśnik”, Poznań 17.10.2021 
Udział 1 zawodnika -  Szymon Kaźmierczak  

 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 

9. SEKCJA NARCIARSKA 
 

   
  

Sekcja kontynuuje wieloletnie tradycje narciarstwa zjazdowego w „Starcie”. W programie jest uprawianie narciarstwa alpejskiego 
mono-ski i narciarstwa wodnego. Zawodnicy trenowali według indywidualnych możliwości. Działalność w niewielkim stopniu 
obciąża budżet Stowarzyszenia - zwykle pokrywamy wyłącznie koszty startu w zawodach.  Niektórzy wyjechali na własny koszt 
w góry kilka razy lub wzięli udział w działaniach organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje (Polski Komitet Paraolimpijski, 
Fundacja Aktywni Bez Barier itp.).  Np. w 2017 r. zajęcia odbywały się  na stoku narciarskim  Malta Ski”  w Poznaniu .  W 2020 
roku musieliśmy uwzględniać ograniczenia, nakazy i zakazy dotyczące sportu w warunkach pandemii COVID 19 ujęte w 
odpowiednich Rozporządzeniach Rady Ministrów. Dodatkowym problemem były ograniczenia dot. przemieszczania się, pobytu 
w Ośrodkach itp. Dlatego nie wynajmowaliśmy żadnego obiektu do prowadzenia stałych zajęć, bo byłoby to zbyt ryzykowne.  
Prowadzącymi byli instruktorzy Katarzyna Urbańska, Barbara Hohensee, Wojciech Stachowiak. Potem szkolenie ograniczyło się 
do udziału w obozach narciarskich i   przygotowaniach indywidualnych.  
 
Sekcja liczyła przec  3 -  5 zawodników. Obecnie prowadzącą sekcję społecznie jest mgr Katarzyna Urbańska. 
 
Współrealizowaliśmy z Polskim Komitetem Paraolimpijskim  projekt Erasmus + Sport  “European Winter Para Sports 
Event,Poland’2020 “ (ParaSki4Europe)  w Czarnej Górze  i Dusznikach zdroju . Zawody w czterech sportach narciarskich odbyły 
się w dn. 24 luty - 2 marca 2020. Sztab organizacyjny stanowiły połączone  zespoły  STARTu Poznań i PKPar w Warszawie. 
 
 

 

Zadania zrealizowane w roku 2021 

 
1. I Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Sportach Wodnych zorganizowane przez Fundację „Aktywni Bez Barier” 

Margonin , Wągrowiec,  5-7.08.2021 
                Udział 3 osób 

 

 

99..  SSEEKKCCJJAA  TTAAŃŃCCAA    ii  FFIITTNNEESSSSUU  

  

     
 
 



 

 

Po kilkuletniej współpracy z grupą taneczną trener Jadwigi Banaś , w  2015 roku została utworzona nowa grupa treningowa 
orientująca się na taniec i fitness. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu w Zespole Szkół z Oddz. Sportowymi  nr 1  na Os. 
Pod Lipami, Prowadziła je instruktor Olga Bugaj . W  2017 roku włączyliśmy do programu parę  tańca sportowego  Katarzyna 

Błoch / Hubert Łaganowski. W 2017 roku wystartowali  za granicą. Potem współpraca została zerwana przez zawodniczkę. 

Zajęcia z grupą taniec/fitness prowadziła Oriana Witkowska. W 2019 grupę przejęła Katarzyna Statucka a zajęcia zostały 
przeniesione do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. 
Szamarzewskiego w Poznaniu. Sekcja liczyła 4-7 trenujących  
 

Zadania zrealizowane w roku 2021 

 
Sekcja liczyła 4 zawodników. Zajęcia prowadzone były jeden raz w tygodniu w czwartki po dwie godziny w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego 78/82 w Poznaniu. Zajęcia 
prowadziła mgr fizjoterapii Katarzyna Statucka. 
 
1. Pokazy i zajęcia tańca-fitnessu dla uczestników Turnusu Aktywnej Rehabilitacji „Adrenalina 2021“ , Wągrowiec 8-

22.08.2021 
 

 

1100..  PPRROOGGRRAAMMYY  ii  IINNNNEE  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  NNAA  RRZZEECCZZ  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  OOzzNN 
 

Stowarzyszenie zajmuje na mapie polskiego sportu paraolimpijskiego ważne miejsce. Począwszy od 1992 roku zainicjowaliśmy 
w Polsce i wprowadziliśmy w praktykę  cztery nowe  sporty  osób niepełnosprawnych :  
 
1. NARCIARSTWO ALPEJSKIE MONO-SKI  - dyscyplinę paraolimpijską dla osób po urazach rdzenia kręgowego,  
2. NARCIARSTWO WODNE dla osób z  szerokim spektrum dysfunkcji ruchowych  w tym osób uzależnionych w   
               codziennym życiu od wózka inwalidzkiego.  
3. PARAKAJAKARSTWO -  dyscyplinę paraolimpijską 
4. BOCCIA - dyscyplinę paraolimpijską skierowaną przede wszystkim do osób z zaburzeniami centralnego układu     
                nerwowego (dziecięcym porażeniem mózgowym, zanikami mięśniowymi, artrogrypozą). 
 
W latach 2017-2021 podjęliśmy się realizacji także wielu projektów,  nie tylko sportowych, które  umocniły  pozycję 
Stowarzyszenia z racji ich innowacyjności , trafienia w zapotrzebowanie społeczne  i świetnej organizacji : 

 
„TURNUSY AKTYWNEJ REHABILITACJI Z PROGRAMEM SPORTOWYM „ADRENALINA” w Wągrowcu”  – zasięg 
ogólnopolski i międzynarodowy ( corocznie od  1992 do 2021) -  obejmują zróżnicowane programy aktywnej rehabilitacji i 
dostosowanej aktywności ruchowej z  daleko posuniętą specjalizacją . Skierowane przede wszystkim do młodych osób 
uzależnionych w codziennym życiu od wózka inwalidzkiego : 
 

1. Turnus Aktywnej Rehabilitacji „Adrenalina 2021“ , Wągrowiec   8-22 sierpnia 2021   
 
 

  
 
 
 
Poza tym corocznie organizowane były obozy sportowe,  Imprezy promocyjne i  sportowe: w ORW „Wielspin” w 
Wągrowcu –m.in.: 

 
Wydarzenia pn. "Dni Sportu Adaptowanego i Zdrowia" sfinansowane przez PFRON, Wągrowiec, lato  2021 
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Cel główny:  Zorganizowanie imprezy  z wykorzystaniem  sportu  w formach rekreacyjnych oraz działań informacyjno-
edukacyjnych dla przełamywania barier funkcjonalnych, psychologicznych i społecznych OzN oraz  negatywnych stereotypów o 
OzN. 
 

  
 

   
 

IINNNNEE  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA   
 
STOWARZYSZENIE podejmuje działania lobbujące na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych i szeroko pojętej 
aktywizacji społecznej naszego środowiska. Dla tego rodzaju działań służą wystąpienia oraz udział przedstawicieli 
Stowarzyszenia w seminariach, konferencjach i w debatach oraz udział w gremiach doradczych samorządu.  
 
 
Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział i występowali publicznie: 
 
 

DDzziiaałłaanniiaa  ww  rrookkuu  22002211 

 
1. Spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka ze stypendystami sportowymi Miasta Poznania w kategorii 

senior – w trybie on-line, Poznań 14.01.2021r. Udział zawodnika sekcji LA Michała Kotkowskiego i Prezesa Schmidta.  
2. 29.06.2021 na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego - okolicznościowe spotkanie z prof. dr hab. Aleksandrem 

Kabschem –  jednym z założycieli polskiego sportu paraolimpijskiego. W spotkaniu uczestniczyli   prof. dr hab. Tomasz 
Tasiemski Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, prezesi START Romuald Schmidt i Beata Dobak-Urbańska oraz  
dr Piotr Urbański.   

3. „POZNAŃSKI TARG DOBRA” , Poznań, 18.09.2021 z udziałem  organizacji pozarządowych działających na rzecz 
mieszkańców Poznania , Prezentacja działalności „Startu” - udział Barbary Hohensee, Katarzyny Statuckiej ,Tomasza 
Rosika. 

4. Gala 30-lecia PFRON w Centrum Olimpijskim w Warszawie, 22.09.2021 - Udział Prezesa Schmidta  
5. Udział Prezesa Schmidta i wiceprezes Dobak-Urbańskiej w Nadzwyczajnym Krajowym , Wyborczym Zjeździe Delegatów 

PZSN START  Warszawa 27.10.2021  
6. Udział Prezesa Schmidta w  delegacji PKPar na Walnym Zgromadzeniu Wyborczym EPC, wybory do zarządu EPC, 

Limassol, Cypr  4-6.11.2021 
7. Udział  Prezesa Schmidta, Profesora Aleksandra Kabscha w Gali  3. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na 

Sportowca 2021 , Warszawa 2.12.2021. Nagrodę Specjalną Plebiscytu otrzymał prof. Aleksander Kabsch, były rektor 
poznańskiej AWF i pionier polskiego parasportu. 

8. W listopadzie Prezes Schmidt został wybrany do Zarządu BISFed – Światowej Federacji Sportowej Bocci 
 

   
 



 

 

  
 
 

ZZJJAAZZDD  DDEELLEEGGAATTÓÓWW  

 
28 grudnia 2021 po raz siódmy  od założenia w 1991 roku Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne START zwołało Zjazd, aby 

podsumować kolejny okres działalności, określić perspektywy na najbliższe lata i wybrać władze. Obrady rozpoczęto od nadania 

tytułu Członka Honorowego zasłużonym sportowcom i trenerom  Stowarzyszenia - Marianowi Buczkowskiemu, Ryszardowi 

Kuropatwie i Pawłowi Łukaszewiczowi. Wybrano zarząd w składzie : prezes - Romuald  Schmidt ; wiceprezesi - Beata Dobak-

Urbańska ,  Michał  Stawrakakis  i  Andrzej  Wróbel, sekretarz - Michalina Kasprowiak oraz członkowie  : Paweł Łukaszewicz , 

Wiesław   Pawlak ,  Marian  Stefaniak i Marian Król . Komisję Rewizyjną  utworzyli : przewodnicząca - Regina Gawłowska, 

zastępczyni - Maria Stachowiak i sekretarz - Marian Buczkowski . Zjazd uchwalił zmiany w Statucie Stowarzyszenia.         

 
 
 
 

 

DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  PPRROOMMUUJJĄĄCCEE  II  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNOO  --    DDOORRAADDCCZZEE 
 
Stowarzyszenie obligatoryjnie informuje o finansowaniu zadań posługując się zestandaryzowana formułą w brzmieniu : 
 
Programy , szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu  są dofinansowane przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego  https://www.umww.pl/ ;  https://www.facebook.com/umwwpl    ;   
Programy , szkolenie i starty zawodników Stowarzyszenia START w Poznaniu  dofinansowano ze środków budżetowych   Miasta 
Poznania  #poznanwspiera  ;   http://bip.poznan.pl/ 
PFRON   #PFRON,  https://www.facebook.com/fundusz.pfron 

 
 
Promocja ma miejsce przez cały czas realizacji zadań  poprzez upowszechnianie informacji słownej lub graficznej ( logotypy) 
m.in.: 
- w  prasie tematycznej  związanej ze sportem lub środowiskiem osób niepełnosprawnych np.  „Filantrop Naszych   
               Czasów” ; „Nasze Sprawy”,  „Integracja” 
- wykorzystane zostały portale internetowe www.start.org.pl    ; www.polskaboccia.pl 
-  oraz portale społecznościowe : https://www.facebook.com/startpoznanpolska   ;   
https://www.youtube.com/user/startpoznan 
 
 , gdzie publikujemy aktualizowane informacje na temat imprez sportowych oraz sukcesów odnoszonych przez naszych 
sportowców niepełnosprawnych wraz z zamieszczoną informacją o udzielonym wsparciu finansowym . 
- w czasie imprez eksponowana jest duża ściana reklamowa/ baner z logo m.in. finansujących 
- o finansowaniu informowano uczestników werbalnie w czasie  zawodów i imprez sportowych 
- w wywiadach z mediami informowanie o finansujących było obligatoryjne. 

https://www.umww.pl/
https://www.facebook.com/umwwpl
http://bip.poznan.pl/
https://www.facebook.com/fundusz.pfron
http://www.start.org.pl/
http://www.polskaboccia.pl/
https://www.facebook.com/startpoznanpolska
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Stowarzyszenie wykorzystuje działania medialne dla promowania własnej działalności a także    idei  sportu  osób 
niepełnosprawnych : 
 

           
 
Prasa : 
Stowarzyszenie koncentruje oddziaływania medialne na dwóch rodzajach prasy : 
1. 
 Specjalistycznej - środowiskowej skierowanej do potencjalnych odbiorców działań Stowarzyszenia : 
  
Dwumiesięcznik „INTEGRACJA” – wydawany w Warszawie w nakładzie 15 tys. egz. - o zasięgu krajowym . Magazyn 
"Integracja" dociera zarówno do osób indywidualnych (największą grupę czytelników stanowią prenumeratorzy), jak i do różnego 
rodzaju placówek: sanatoryjnych, socjalnych, do władz samorządowych, służby zdrowia, służb społecznych, szkół, bibliotek, 
klubów, organizacji pozarządowych. Prezes Schmidt ( redaktor - wolontariusz) od wielu publikuje na łamach „Integracji”  .   
 
Podobną  rolę w Wielkopolsce pełni   środowiskowy  miesięcznik "FILANTROP NASZYCH CZASÓW" - pismo nastawione na 
aktywizację twórczą osób  niepełnosprawnych i zwiększenie ich samodzielności  intelektualnej. Pismo dąży do nasilenia 
tendencji integracyjnych środowiska, do którego jest adresowane.  Pismo uzyskało  istotne miejsce w świecie  społecznym 
Wielkopolski. Nakład ok.2 tys. egz. Stowarzyszenie jest stałym autorem publikacji promujących sport osób niepełnosprawnych. 
 
„NASZE SPRAWY” - dwumiesięcznik - pismo rehabilitacyjno-gospodarcze - Katowice. Nakład ok. 5 tys. Skierowane przede 
wszystkim do Zakładów Pracy Chronionej. Od kilku lat pismo w publikuje z dużą częstotliwością artykuły SSR START. 
 
Wym. publikują wiadomości bieżące o SSR START z inicjatywy dziennikarzy bądź inicjatywy Stowarzyszenia. Artykuły o SSR 
START publikowane  się sporadycznie także  w prasie ogólnopolskiej. 
 
Telewizja: 
Głównym partnerem jest lokalny program telewizji publicznej o zasięgu regionalnym TVP3 Poznań  – z programami : 
-  „TELESKOP” – dziennik regionalny   
- „WIADOMOŚCI SPORTOWE” - program codzienny oraz magazyn tygodniowy  
oraz „WTK” -  największa telewizja komercyjna w Wielkopolsce.  
Program ogólnopolski  TVP Sport pn. PEŁNOSPRAWNI – reportaże filmowe o naszej działalności docierają do widzów w całym 
kraju, stały dostęp poprzez  :  http://sport.tvp.pl/9639153/pelnosprawni 
 

  
 
 
 
Własne produkty medialne: 
Od kilku lat sami realizujemy lub z pomocą przyjaciół  krótkie formy  video-clipów , które z powodzeniem emitujemy na naszych 
nośnikach www. ,  
 
W  2021 obszerny reportaż o naszej 60 letniej historii w audycji „Sportowe wspomnienia” wyemitowała TVP3 Poznań 
link :  https://poznan.tvp.pl/54667243/03072021 
   
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG7YGho7XRAhUFVhoKHSbYCkcQjRwIBw&url=http://www.centrumcreo.pl/index.php/174-filantrop-naszych-czasow-patronem-medialnym-wolontariatu-z-klasa&psig=AFQjCNEKC1ZqFC7C_dP_ih2OHqPcmbzAKw&ust=1484058592200963
http://sport.tvp.pl/9639153/pelnosprawni
https://poznan.tvp.pl/54667243/03072021


 

 

  
 
 
Internet : 
Stowarzyszenie prezentuje swoją działalność w sieci Internet pod adresem  www.start.org.pl oraz www.polskaboccia.pl 
Skonstruowany profesjonalnie serwis , aktualizowany  na bieżąco i wysoko pozycjonowany w wyszukiwarkach internetowych ,  
jest jednym z najczęściej odwiedzanych w tej branży. Znakomita część zapytań o działalność Stowarzyszenia ma swoje źródło w 
sieci www. Poza tym popularnością cieszą się  media społecznościowe :  
https://www.facebook.com/startpoznanpolska ; ok.3700 Like‘ów 
https://www.facebook.com/bocciapolska ok. 3300 Like‘ów 
https://www.youtube.com/user/startpoznan 

   

  
 
Szeroki zakres oddziaływania Stowarzyszenia w różnych obszarach życia społecznego niepełnosprawnych skutkuje tym, że 
wiele osób utożsamia SSR START z  organizacją o znacznie szerszym niż zapisy statutowe zakresie działań. Stowarzyszenie 
świadomie pełni rolę nieformalnego doradcy i dystrybutora zgromadzonych informacji ( informacje telefoniczne, mailowe, 
bezpośrednie rozmowy ) wypełniając lukę jaka istnieje  w tej dziedzinie komunikacji społecznej .   

  

(-) Zarząd Stowarzyszenia 
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Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne „START ” 
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań 

tel/fax: (61) 8483-189, 8411-059 
e-mail: start@start.org.pl www.start.org.pl www.facebook.com/startpoznanpolska 

http://www.start.org.pl/
http://www.polskaboccia.pl/

