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Wstęp  
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji to historia ostatnich jedenastu lat życia sporej 

grupy ludzi, którzy zdecydowali, że razem są w stanie osiągnąć więcej. Historia 

złożona, ciekawa, czasem skomplikowana, chwilami pełna emocji, ale pokazująca, że 

można stworzyć synergię, która otworzy nową przestrzeń dla współdziałania, dla 

odkrywania świata, w sensie dosłownym i przenośnym. To historia, jak od pomysłu 

przechodzi się do rozpoznawalności w skali globalnej. 

Gdy na początku XX wieku realizowaliśmy szkolenia dla kadr sportowych w ramach 

projektu Towarzystwa Amicus z Białegostoku (założyciela Fundacji), nikt nie 

przypuszczał, że działanie to stanie się inspiracją dla utworzenia tej Fundacji. Tak się 

jednak stało. Grupa osób, które uwierzyły w sens takiego przedsięwzięcia, nie była 

zbyt liczna, ale zdeterminowana. Byli wśród nich: Paulina Wolfram, Agnieszka 

Adamska, Gabriela Sempruch, Jacek Zawodny, Arkadiusz Szczerbo-Niefiedowicz, 

Piotr Sobolewski, Piotr Kawalec, Mateusz Matysewicz, Adam Kozłowski, Kazimierz 

Waluch. Sekretarzem Fundacji została Zenona Bańkowska, a w 2017 zastąpiłą ją 

Sylwia Gocłowska. Fundacja Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji została 

zarejestrowana w dniu 8.09.2011 r. a konferencja inicjująca działalność odbyłą się w 

Warszawie w styczniu roku następnego. 

Początkowo aktywność dotyczyła projektów krajowych, potem pojawiły się pierwsze 

inicjatywy międzynarodowe, z czasem zaczęliśmy wydawać książki, powołaliśmy do 

życia pismo Journal of Sport and Recreation, rozpoczęliśmy także działalność 

szkoleniową. Zostaliśmy członkiem organizacji międzynarodowych: ISCA, ETSGA i 

WEC. Podpisalismy wiele porozumień o współpracy z podmiotami krajowymi i z 

zagranicy, z uniwersytetami, szkołami, klubami, federacjami, organizacjami różnego 

typu. Dzisiaj realizujemy także dwa projektu globalne: Traditional Sports i Cultural 

Heritage. W przypadku tego pierwszego, współpracujemy z wieloma podmiotami z 

całego świata, ze wszystkich kontynentów. Prowadzimy także ośrodek pomocy 

poszkodowanym przestępstwami w regionie Mazowsza Północno-Zachodniego. Coraz 

większe znaczenie ma dla nas także działalność naukowa (badania, publikacje, 

konferencje) i organizacyjna (seminaria i konferencje), a nasi eksperci wchodzą w 

skład Rad Naukowych licznych konferencji i wydawnictw naukowych na świecie. W 

tym kontekście ważnym staje się zwiększenie aktywności IRSiE w zakresie 

wydawnictwa. 

To działania. Jest ich wiele i są bardzo zróżnicowane. Stajemy się coraz bardziej 

rozpoznawalni w Polsce i za granicą. Ale największe znaczenie ma wpływ tych działań 

na odbiorców, a zwłaszcza na nas, pracowników, współpracowników, ekspertów. Te 

wszystkie lata pokazały, że możemy zrobić wiele, będąc razem. Wyjeżdżamy, 

publikujemy, organizujemy spotkania, budujemy naszą sieć w Polsce i za granicą. Nie 

zawsze jest łatwo, bo życie pisze różne scenariusze. Niektórzy przychodzą do Fundacji 

na chwilę, inni zostają na dłużej. Są tacy, którzy nie znajdują tu miejsca dla siebie, ale 

są też tacy, którzy odkrywają niedkryte. Przyszli, są i będą zawsze. Bo takie jest życie. 
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Dzisiaj Fundacja wygląda zupełnie inaczej niż na początku, ale to konsekwencja 

rozwoju. Skład osobowy też się zmiania, jest nas coraz więcej, także zakres naszej 

aktywności jest szerszy. To cieszy, bo pokazuje, że wybraliśmy dobry kierunek. Wierzę 

głęboko, że to co najpiękniejsze jeszcze przed nami, ale już dzisiaj radości z osiągnięć 

jest tak wiele, że trudno to słowami wyrazić. Rozwój Fundacji pokazuje, że 

współdziałając można zrobić niezwykłe rzeczy, osiągnąć nawet najwyższe cele. Naszą 

najważniejszą wartością jest szacunek i otwartość. Takie podejście pozwala uaktywnić 

potencjał każdej osoby związanej z Fundacją, bo tylko tak chcemy budować naszą 

przyszłość. Być razem to przywilej, a Fundacja to nasza przestrzeń bezpieczeństwa, w 

której tworzymy, inicjujemy i budujemy. 

Dziękuję wszystkim, którzy wnieśli wkład w rozwój IRSiE. Bez tych wszystkich ludzi, 

wymienionych i niewymienionych w dalszej części publikacji, nigdy nie znaleźlibyśmy 

się w miejscu, w którym jesteśmy. Ludzie, to prawdziwy skarb tej Fundacji, to 

prawdziwa przyczyna sukcesu. Życzę każdemu, aby odnalazł w tej „przestrzeni 

możliwości” jak najwięcej siebie, aby Fundacja stała się drogą do realizacji tego o 

czym marzymy, czego pragniemy i na co czekamy. Oczywiście razem! 

dr Kazimierz Waluch 

Prezes IRSiE 



6 | S t r o n a  

 

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji powstał 8. września 2011 (rejestracja w sądzie), 19 

stycznia 2012 roku miała jednak miejsce konferencja inauguracyjna to zdarzene. Konferencja 

odbyła się w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie. Misją instytutu jest wspieranie i 

realizacja inicjatyw zmierzających do podnoszenia w społeczeństwie wiedzy i umiejętności na 

temat kultury fizycznej i edukacji sportowej. 

Celem powstania Instytutu była potrzeba połączenia wiedzy i praktyki, chęci i możliwości 

oraz zaangażowania i zebrania w jednym miejscu zaangażowanych i pełnych pasji ekspertów. 

Realizacja tych celów jest możliwa dzięki aktywnej pracy wielu ludzi, którzy na przestrzeni lat 

działalności Instytutu wnieśli swoją wiedzę, a także zdobyli doświadczenie, zwiększając 

efektywność swojej pracy. 

Obecnie Instytut realizuje projekty w zakresie wspierania i realizacji inicjatyw oraz projektów 

społecznych ukierunkowanych na edukację, kulturę i kulturę fizyczną. Angażuje się w 

nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzinach życia społecznego oraz promuje nowatorskie 

metody i formy kształcenia kadr sportowych. 

W ramach swojej działalności Fundacja Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji zaprasza do 

współpracy wszystkie podmioty, zarówno stowarzyszenia, fundacje, gminy, jak i samorządy, 

spółki miejskie oraz OSiR-y, kluby i wszystkich, którzy są zainteresowani współdziałaniem w 

zakresie sportu. Proponowane partnerstwo możliwe jest w różnych formach m.in. poprzez 

patronat, partnerstwo projektowe, współpracę wydawniczą, wsparcie merytoryczne przy 

organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych, pomoc przy uzyskaniu patronatów 

honorowych oraz promocję w mediach ogólnopolskich. Ze względu na specyficzny charakter 

każdego przedsięwzięcia forma współdziałania jest dostosowywana do indywidualnych 

potrzeb. 
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Historia Instytutu (2011-2022) 

Zanim cokolwiek się zaczęło.. 

Rok 2011 
Marzec 2011  

Projekt Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok. 

Projekt realizowany przez Towarzystwo Amicus w partnerstwie z Urzędem Miasta Białystok 

oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku w zakresie poprawy 

jakości praktyk studenckich w białostockich szkołach. W trakcie realizacji projektu została 

podniesiona także jakość zaplecza dydaktycznego w szkołach woj. podlaskiego. 

Przedstawiciele fundacji uczestniczyli w panelu ekspertów projektu. 

Czerwiec 2011 

Projekt Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom. Projekt 

realizowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Towarzystwo Amicus. 

Projekt Praktyczne Wychowanie Fizyczne – Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego 

Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na 

AWF Kraków. Projekt realizowany przez AWF Kraków, Towarzystwo Amicus, Gminę Miejską 

Kraków oraz Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości. W ramach projektu 

przeprowadzono szereg działań o charakterze edukacyjno-szkoleniowych w zakresie praktyk 

pedagogicznych 540 studentów kierunku nauczycielskiego WF AWF Kraków. W trakcie 

realizacji projektu została podniesiona także jakość zaplecza dydaktycznego w 65 szkołach 

Gminy  Miejskiej Kraków, dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt gimnastyczny, niezbędny 

do prowadzenia zajęć. Bezpośrednią grupę docelową projektu są studenci AWF Kraków, zaś 

pośrednią nauczyciele i  uczniowie wybranych szkół Krakowa. Przedstawiciele fundacji 

uczestniczyli w panelu ekspertów projektu. 

Wrzesień 2011 

Rejestracja w sądzie i powstanie formalne Insytutu. 

Rok 2012 
Styczeń 2012 

Konferencja inauguracyjna w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.  

Sierpień 2012 

Projekt Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m. st. Warszawy. Projekt 

realizowany na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez 

Towarzystwo Amicus, zakładał podnoszenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego i 

nauczania początkowego. W jego ramach uruchomiono studia podyplomowe menadżer 

sportu, gimnastyka korekcyjna i szkolne wychowanie fizyczne. Grupą docelową projektu byli 

nauczyciele pracujący z młodzieżą w szkołach oraz studenci AWF Warszawa. Fundacja była 

realizatorem cyklu szkoleń w roku 2012 dotyczącym dobrych praktyk w edukacji dzieci lat 7-

10. 
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Sierpień 2012 

Projekt-Debata Współpraca gospodarcza Polska-Białoruś. Zadanie zostało zrealizowane 

przez Towarzystwo Amicus na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Została 

przeprowadzona debata dot. znaczenia polskiej polityki zagranicznej dla transgranicznej 

współpracy pomiędzy Polską a Białorusią, a także uwarunkowania i założenia Wolnych Stref 

Gospodarczych na Białorusi na przykładzie strefy brzeskiej i grodzieńskiej. W debacie 

uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich oraz przedsiębiorcy na co dzień 

prowadzący współpracę z Białorusią. Określono nowe kierunki współpracy gospodarczej 

Polska-Białoruś ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego oraz współpracy 

przygranicznej jako stymulatora rozwoju sektora MMŚP. Fundacja prowadziła jeden z paneli 

dyskusyjnych dot. turystyki, turystyki kwalifikowanej oraz sportu jako sfery ściśle związanej z 

turystyką. 

Rok 2013 
Styczeń-maj 2013 

Kontynuacja i zakończenie projektu projektu „Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom 

i pracującym rodzicom” Projekt zakładał otwarcie i prowadzenia przedszkola dla dzieci 

pracowników białostockich NGO. Zmodernizowano sale przedszkolne i dostosowano do 

potrzeb dzieci w wieku 2,5-5 lat. Fundacja opracowała programy zajęć ruchowych i 

promujących zdrowy styl życia. 

Rok 2014 
Grudzień 2014 
 
Konferencja Sport & Tourism: Administration and Development STAD 2014, International 
Conference, Kaliningrad 11th December 2014; Спорт и Туризм: Администрирование и 
Развитие СТАР 2014,Международная Конференция, Калининград 11 декабря 2014 г. 
Organizatorzy: Immanuel Kant University in Kaliningrad, Institute for the Development of 
Sport and Education; Warsaw School of Tourism and Hospitality Management. 

 
1. Cele statutowe Fundacji realizowane były poprzez organizację i współorganizację wydarzeń 
sportowych. 
2. Niezależnie Fundacja realizowała swoje cele poprzez nawiązywanie relacji z instytucjami i 
ośrodkami życia społecznego i samorządowego w celu aplikowania o środki finansowe  na 
organizację wspólnych działań z obszaru kultury fizycznej i sportu. 
3. W 2014 r. zawiązano partnerstwo z Fundacją Fundusz Grantowy dla Płocka oraz Sekcją 
Piłki Ręcznej w Płocku w celu przygotowania projektu i złożenia wniosku w konkursie na 
dofinansowanie z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, 
którego celem jest rozwiązywanie poprzez sport problemów społecznych dzieci z rodzin 
defaworyzowanych. Po otrzymaniu dofinansowania projekt będzie realizowany w okresie od 1 
marca 2014 do 31 kwietnia 2016 r.  
4. W roku 2014 Instytut był współorganizatorem konferencji w KAliningradzie - 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sport &Tourism:STAD 2014. 
5. Instytut prowadzi działalność wydawniczą, w 2014 roku wydana została publikacja 
"Zarządzanie w biznesie sportowym". 
6. Zgodnie z celami zawartymi w statucie Fundacji prowadzono edukację społeczną poprzez 
organizację pokazów filmowych. 
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Rok 2016 
Kwiecień 2016 
 
Konferencja Zagraj z nami o przyszłość dzieci - klub sportowy i organizacja pozarządowa a 
rozwiązywanie problemów społecznych na przykładzie projektu "Szczypiorniak na 
podwórko"; Organizatorzy: Fundacja IRSiE, Fundusz Grantowy dla Płocka, Sekcja Piłki 
Ręcznej Wisła Płock. 

 
Kontynujacja i zakończenie projekut Szczypiorniak na Podwórko. Projekt realizowany był w 
latach 2015-2016 w Płocku przez konsorcjum: Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Wisłę 
Płock i Fundusz Grantowy dla Płocka. Projekt skierowany był do grupy 30 dzieci z terenu 
Płocka, zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją. Projekt realizowany w 
ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 
 
Wrzesień 2016 
 
Rozpoczęcie projektu, finansowanego z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu 
Erasmus+. Tytuł projektu Traditional Settlements, Cultural Heritage and Sustainable 
Development. 
 

Kod projektu: 2016-1-EL01-KA204-023477 

Czas trwania projektu: 1.09.2016 – 31.08.2018 

Całkowita kwota grantu: 103 378 EUR 

Koordynator projektu: Kentro Perivallontikis Ekpedefsis Filiaton (Centre for Environmental 

Education of Filiates)  

Partnerzy projektu (7 organizacji): 

− Fundacja IRSiE; 

− Tudas Alapitvany (Fundacja, Węgry); 

− Aspect-Management and Intercultural Relations (prywatna instytucja edukacyjna, 

Bułgaria); 

− Shoqata Shqiptare e Ambientalisteve Industriale (stowarzyszenie, Albania); 

− Razvojna Agencija Sotia (regionalna agencja rozwoju, Słowenia); 

− Associazione Paesaggi Connessi (stowarzyszenie artystyczne, Włochy); 

− Comune di Petrosino (samorząd lokalny, Włochy). 

 
Listopad 2016 
 
Spotkanie z władzami klubu Montpellier HSC w celu nawiązania współpracy. Wizyta 
przedstawicieli Fundacji IRSiE (Kazimierz Waluch, Adam Kozłowski, Jordan Brendt) w 
Montpellier. 

 



10 | S t r o n a  

 

Grudzień 2016 
 
Wniosek o rejestrację czasopisma naukowego Journal of Sport and Recreation. Sąd 
Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy dnia 5.01.2017 wpisał pismo do 
rejestru dzienników i czasopism. 
 
Fundacja złożyła wniosek o zostanie członkiem European Traditional Sports and Games 
Association (ETSGA). Wniosek został zaakceptowany w styczniu 2017r. 
 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji rozpoczął współpracę z organizacją topWyszkoleni w 
obszarze psychologii sportu. Zaplanowane zostały wspólne przedsięwzięcia obejmujące 
działalność szkoleniową, ale także konferencje, wydawnictwa, a także projekty. 

 

Rok 2017 
Styczeń 2017 
 
Fundacja IRSiE została członkiem European Traditional Sports and Games Association 
(ETSGA) - Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJeST). 
 
Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o wpisaniu tytułu prasowego Journal of Sport 
and Recreation do księgi rejestrowej pod pozycją PR 20054. 

 
Luty 2017 
 
Fundacja IRSiE została zarejestrowana w bazie partnerów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (Piotr Dominik przedstawicielem Fundacji IRSiE w tych kontaktach). 
 
Fundacja IRSiE Patronem i współorganizatorem III Konferencji Psychologii w Sporcie 
Trenujemy człowieka nie organizm; Główny organizator: topWyszkoleni. 

 
Marzec 2017 

 
Złożenie wniosku: ICT Laboratory for Restoration Heritage 

Horizon 2020, Call: H2020-SC5-2016-2017 (Greening the Economy).  

Partnerzy: Fabbrica Cultura (Coordinator, Italy), University of Camerino (Italy), 

UNIVERSITAT DE GIRONA (Spain), Technological Educational Institution of Thessaly 

(Greece), Institute for the Development of Sport and Education (Poland), Razvojni center 

Murska Sobota (Slovenia), De Montfort University (United Kingdom), Interfusion Services 

Ltd. (Cyprus). 
 
W dniach 6-9 marca 2017 roku odbyło się w Igoumenitsa (Grecja) pierwsze spotkanie w 
ramach projektu Traditional Settlements, Cultural Heritage and Sustainable Development 
realizowanego w ramach program Erasmus. W spotkaniu wzięli udział: Thalia Theodoridi, 
Markos Nikolaou, Evangelos Anagnostopoulos (Centre For Environmental Education Of 
Filiates, Grecja), Janos Palotas, Janos Gabor Palotas (Tudas Alapitvany, Wegry), Manuela 
Murthi (Shoqata Shqiptare E Ambientalisteve Industriale, Albania), Svietlana Mutafchieva 
(Aspect Management Ant Intercultural Relations, Bułgaria), Bojana Zaberl (Development 
Agency Sotla, Słowenia), Marco Pisu, Carlo Salvatore III Laconi (Paesaggi Conessi, Włochy). 
Fundację IRSiE reprezentowali Michał Koskowski i Kazimierz Waluch. 
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Złożenie projektu Arts and architecture teaching in tourism studies w ramach Programu 
Erasmus Plus (key action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices; 
action: Strategic Partnerships; objective: Development of Innovation; call: 2017; round 1), 
którego liderem był Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.  
Partnerzy: Associazione Paesaggi Connessi (Włochy), Ayuntamiento de Castalla (Hiszpania), 
UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE DHENRIQUE-COOPERATIVA DE ENSINO 
SUPERIOR CRL (Portugalia), FACULTAS, SA entidade instituidora do ISCET - Instituto 
Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (Portugalia). Projekt odrzucony z przyczyn 
formalnych. 

 
Czerwiec 2017 
 
Złożenie projektu Development and promotion of the European Wine Regions by creating a 
European Network of Vineyards and Strengthening potential of the vinicultural areas as 
competitive cultural tourist attractions, akronim: ENVI.  
Partnerzy: National Institute For Reserch And Development In Construction, Urban 
Planning And Sustainable Spatial Development Urban-Incerc (Rumunia), National Institut 
For Research And Development In Turism (Rumunia), The Association Of Wine Producers 
And Exporters (Rumunia), Municipal Institute Of Economic Promotion, Training And 
Employment (Impefe) (Hiszpania), European Grouping Territorial Cooperation Duero-
Douro (Hiszpania), Departmental Council Of Herault (Francja), Institute For The 
Development Of Sport And Education Polska). 
 
Spotkanie Kazimierz Walucha z Maciejem Kląskałą Przewodniczącym Sekcji Kręglarstwa 
Klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego. Tematem spotkania było nawiązanie 
współpracy Fundacji IRSiE i Sekcji Kręglarstwa Klasycznego PZK. 
 
I spotkanie organizacyjne I Festiwalu Sportów i Gier Tradycyjnych we Wronkach. W 
spotkaniu wzięli udział: Maciej Kląskała, Olga Smoleńska, Kazimierz Waluch. 

 
Wrzesień 2017 
 
Fundacja IRSiE została patronem medialnym International Symposium on Social Inclusion 
and Volunteering in Sport Clubs organizowanym przez AWF w Warszawie. Tematyka 
sympozjum to wolontariat oraz włączenie społeczne w klubach sportowych. Organizator: 
Department of Organisation and History of Sport at Józef Piłsudski University of Physical 
Education in Warsaw. 
 
Wydawnictwo Symposium on Social Inclusion and Volunteering in Sport Clubs, Book of 
abstracts, Scientific Editors: Monika Piątkowska & Sylwia Gocłowska, Publisher: Institute for 
the Development of Sport and Education, Warsaw 2017, ISBN 978-83-936808-1-8. 

 
Październik 2017 
 
Kazimierz Waluch, Prezes Fundacji IRSiE, członkiem Kapituły Eksperckiej rankingu 50 
Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie, przygotowywanego przez magazyn 
„Forbes” oraz firmę badawczą Pentagon Research. 
 
II spotkanie partnerów projektu Traditional Settlements, Cultural Heritage and Sustainable 
Development w Plovdiw (Bułgaria). Fundację IRSiE reprezentuje Michał Koskowski. W 
spotkaniu wzięli udział: Markos Nikolaou (KPE Filiaton), Evangelos Anagnostopoulos (KPE 
Filiaton), Thalia Theodoridi (Centre for Enviromental Education of Filiates), Marco Pisu 
(Paesaggi Conessi), Carlo Salvatore Laconi (Paesaggi Conessi), János Palotás (Foundation of 
Knowledge), Mirel Mico (Albania). 
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Fundacja Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji została partnerem projektu Diabetics Runners 
and Cyclists for more sport for all in Europe SportGiveChance w ramach program Unii 
Europejskiej Erasmus+ Sport Not-for-profit European Sport Events - Call for proposals 2017 
EAC/A03/2016. Projekt, którego liderem jest Comune Di Spoleto (Włochy) rozpoczyna się 
konferencją prasową we wtorek 10 października 2017 o godz. 12.00, Conference Room I floor 
Municipal Library "G. Carducci" of Mauri Palace, Via Brignone, 14 Spoleto. 
 
Fundacja IRSiE zostaje przyjęta do International Sport and Culture Association – ISCA. 

 
Grudzień 2017 
 
Fundacja IRSiE organizowała szkolenie dla Federazione Italiana Tempo Libero – FITEL. 
Szkolenie obejmuje tematy związane ze społecznym aspektem sportu: Sport and social 
inclusion, main definitions and principles; Sport and Social Inclusion in the EU documents 
and programme; Sport social inclusion and volunteering; Good practices analysis: what are 
the key issue for a good practice; Active educational methods for Sport and Social Inclusion: 
Games and sport exsercises and methods to foster communication, integrate diversity, team 
building; Introduction to Eu programme in Sport. Erasmus Sport programme. W ramach 
szkolenia prowadzone były także warsztaty: How to transfer the practices in our contexts? 
Dokonana została także analiza obszarów wspólnych aplikacji FITEL oraz IRSiE w 
programach europejskich. Zajęcia prowadzili: Sylwia Gocłowska (IRSiE) oraz dr Andrea 
Ciantar (FITEL). 
Project “Culture, Social Tourism, Free time and Sport for Europe 2020” CST-FTS-
EU2020,bErasmus Plus KA1, Learning Mobility of Individuals, Adult education staff 
mobility. 
 
Udział w konferencji Europejskie inicjatywy dla sportu, 14 i 15 grudnia 2017 r. na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, organizatorzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji. 
 

Rok 2018 
Styczeń 2018 
 
Fundacja IRSiE została partnerem projektu Antidoping Green Seal proposal under the 
Erasmus+ Sport call. 
 
Fundacja IRSiE jest partnerem projektu STEP ONE (Sport Traditions Educate Players Of 
New Europe).  
 
Fundacja IRSiE jest partnerem projektu Diabetics Runners and Cyclists for more sport for 
all in Europe - SportGiveChance – koordynator Commune di Spoleto. 
 
Fundacja IRSiE partnerem projektu A Better Europe – Be-Eu w ramach Programu Europa 
dla Obywateli (Europe for Citizens - Programme Guide 2014-2020 / 2.2: Network of Towns). 

 
Luty 2018 
 
Spotkanie z Aldo Albano, Prezydentem FITeL - Federazione Italiana Tempo Libero, w 
siedzibie FITeL, Via Salaria 80 w Rzymie. Rozmawialiśmy o kierunkach współpracy, 
wspólnym występowaniu o środki europejskie, a także o organizacji szkoleń dla FITeL. 
Omawialiśmy formy współpracy w obszarze sportu, rekreacji i turystyki, ale także w sektorze 
kultury. 
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Pierwsze spotkanie w ramach projektu Anti doping Green Seal. Fundację IRSiE 
reprezentowali: Joanna Koprowicz, menadżer projektu, Sylwia Gocłowska, ekspert, 
Kazimierz Waluch, Prezydent IRSiE. 
 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (IRSiE) podpisał Memorandum of Understanding, 
Porozumienie o współpracy z Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires 
(IHF).  
 
Utworzenie grupy na LinkedIn – Traditional sports and games. 

 
Marzec 2018 
 
W dniach 9-11 marca 2018 roku w Nafplio w Grecji, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 
projektu STEP ONE-Sport Traditions Educate Players Of New Europe. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele lidera Comitato Territoriale Terni-UISP (IT), a także partnerów: 
Deryneia Municipality (CY), Verkapitany Lovagi Torna Egyesulet (HU), Instytut Rozwoju 
Edukacji i Sportu (PL), Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte (IT), Hortae Pedilidium 
2014 D.P.F.C. (IT), Municipality of Nafplio (GR). Fundację IRSiE reprezentowali Aleksandra 
Kondzielewska i Kazimierz Waluch. 

 
Pierwsze spotkanie w ramach projektu Be-Eu, A Better Europe, 1st Event, The European 
Solidarity: New Challenges, Cagliari - Capoterra (Italy). Fundację IRSiE reprezentowała 
Karolina Zbytniewska. 
 
Trzecie spotkanie w ramach projektu Traditional Settlements, Cultural Heritage and 
Sustainable Development w Wenecji (Włochy). Fundację IRSiE reprezentował Michał 
Koskowski.  

 
Kwiecień 2018 
 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji został członkiem ISCA - International Sport and Culture 
Association, która to organizuje No Elevators Day. Globalna inicjatywa zachęca do ruchu i 
aktywności w prosty sposób: użyjmy schodów zamiast windy lub schodów ruchomych. 
Fundacja włączyła się do tej akcji. 
 
Złożenie projektu Acting and tell the Story of the Territory. 

 
Maj 2018 
 
Wywiad w PTV (Telewizja Płock) prowadzony przez Mariusza Pogonowskiego na temat 
Fundacji IRSiE i działań w zakresie promowania sportów tradycyjnych i projektu STEP ONE. 

 
Czerwiec 2018 
 
Czwarte spotkanie w ramach projektu Traditional Settlements, Cultural Heritage and 
Sustainable Development w Wenecji (Włochy). Fundację IRSiE reprezentował Kazimierz 
Waluch. Spotkanie dotyczyło kwestii organizacyjnych, zakończenia projektu oraz wspólnych 
planów na przyszłość. 
 
Spotkanie z prof. Anna Maria Colavitti (Uniwersytet Cagliari, Wydział Architektury) w 
sprawie współpracy w zakresie projektu badawczego dotyczącego roli dziedzictwa 
kulturowego w rozwoju regionalnym. Fundację IRSiE reprezentował Kazimierz Waluch. 
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Wywiad dla płockiej telewizji PTV na temat sportów tradycyjnych (Kazimierz Waluch). 
 
Drugie spotkanie w ramach projektu Be-Eu, A Better Europe, 2st Event, The role of social 
media in the European Crisi, Wiernsheim (Niemcy). Fundację IRSiE reprezentowała Karolina 
Zbytniewska. 
 
Spotkanie w ramach projektu STEP ONE na Węgrzech w Sumeg. Spotkanie związanane było 
z praktycznym treningiem sportów tradycyjnych oraz działaniami związanymi z promocja 
sportów tradycyjnych. Fundację IRSiE reprezentowali: Kazimierz Waluch, Aleksandra 
Kondzielewska, Rafał Marzec, Julia Marzec, Alan Rutkowski. 
 
Drugie spotkanie w ramach projektu Antidoping Green Seal w Warszawie. Fundację IRSiE 
reprezentował Kazimierz Waluch. 
 
Organizacja konferencji Doping w sporcie amatorskim w ramach Multipier Event w 
projekcie Antidoping Green Seal. 

 
Lipiec 2018 
 
Ostatnie spotkanie w ramach projektu Traditional Settlements, Cultural Heritage and 
Sustainable Development w Katowicach (Polska). Fundację IRSiE reprezentował Michał 
Koskowski. 

 
Sierpień 2018 
 
Złożony project: Ancient Greek Education, Sports & Culture Packages (AGESCuPa) 
 
Wyjazd grupy 22 osób (20 zawodników, 16 rowerzystów i 4 biegaczy) do Spoleto (Włochy) na 
zawody sportowe dla cukrzyków w terminie 29.08-3.09.2018: La SpoletoNorcia in MTB oraz 
Urban Crossing Spoleto w ramach projektu Sport Give Chance. Fundację IRSiE 
reprezentowali: Kazimierz Waluch, Adam Kozłowski. 

 
Wrzesień 2018 
 
Informacja o udziale w projekcie Project Using Sports For Preventing Peer Bullying In 
Schools. Początek realizacji 1.10.2018 
 
Spotkanie w ramach projektu STEP ONE w Terni (Włochy). Spotkanie związane było z 
praktycznym treningiem sportów tradycyjnych oraz promowaniem Fai Play w sporcie. 
Fundację IRSiE reprezentowali: Kazimierz Waluch, Aleksandra Kondzielewska, Rafał 
Marzec, Julia Marzec, Piotr Jagacki. 

 
Październik 2018 
 
Trzecie spotkanie w ramach projektu Be-Eu, A Better Europe, 3st Event, Euroscepticism and 
the Future of Europe, Tartu (Estonia). Fundację IRSiE reprezentowała Karolina Zbytniewska. 
 
Podpisanie umowy z Lakt Technologies (Kenia) na utworzenie strony internetowej 
www.traditionalsports.org. 
 
Fundacja IRSiE partnerem projektu Playing Sport for Social Inclusion w ramach Erasmus + 
KA1. 
 
Fundacja IRSiE partnerem projektu Bike Encounters w ramach Erasmus + SPORT. 

http://www.traditionalsports.org/
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Listopad 2018 
 
Kazimierz Waluch, Prezes Fundacji IRSiE, członkiem Kapituły Eksperckiej rankingu 50 
Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie, przygotowywanego przez magazyn 
„Forbes” oraz firmę badawczą Pentagon Research. 

 
Grudzień 2018 
 
W dniu 7-8.12.2018 przedstawiciel Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji (IRSiE) Sylwia 
Gocłowska uczestniczyła w spotkaniu nowego projektu Using Sports For Preventing Peer 
Bullying In Schools. Spotkanie odbywa się w Porto i było dedykowane zagadnieniom 
przemocy w szkołach oraz metodom wykorzystania sportu w przeciwdziałaniu agresji wśród 
młodzieży.  W grupie projektu znajdowali się eksperci z pięciu krajów: Portugalii, Słowenii, 
Turcji, Polski i Bułgarii. 
 
Podpisanie umowy partnerstwa w realizacji projektów w ramach Działania 3.1 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z PEDAGOGIUM Wyższą Szkołą Nauk Społecznych 
w Warszawie. 

 

Rok 2019 
Styczeń 2019 
 
Fundacja IRSiE Partnerem projeku: Enhancing Mentoring Skills Of Sport Coaches – EMSCo 
 
IRSiE partnerem trzech projektów krajowych jako partner z osi priorytetowej Szkolnictwo 
wyższe dla gospodarki i rozwoju i działania Kompetencje w szkolnictwie wyższym: Agent ds. 
nowych mediów, Ekspercka Niania oraz Moje miejsce pracy w srebrnej gospodarce. 
Wnioskodawcą Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych W Warszawie. 
 
Czwarte spotkanie w ramach projektu A Better Europe w Salonikach (Grecja). Tematem 
spotkania były Europejskie wybory parlamentarne 2019: Wyzwania i perspektywy 
(“European Elections 2019: Challenges and Prospects”). Fundację IRSiE reprezentowała 
Karolina Zbytniewska. 

 
Luty 2019 
 
IRSiE partnerem Szkoły Podstawowej nr 38 w Białymstoku, Akademii Piłkarskiej 
Sukces oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku w 
promowaniu aktywności fizycznej dzieci, tworzeniu szans ich rozwoju i budowaniu 
atrakcyjnej oferty sportowej dla najmłodszych. W ramach tego projektu prowadzony był 
nabór do klasy IV o profilu piłka nożna chłopców.  
 
Podpisanie umowy o współpracy z Prydniprovsk State Academy of Physical Culture and Sport 
(Dnipro, Ukraina). 

 
Marzec 2019 
 
Udział w I spotkaniu projektu Bike Encounters - Erasmus Sport w Rzymie. Liderem projektu 
i organizatorem spotkania był FITeL – Federazione Italiana Tempo Libero. Fundację IRSiE w 
projekcie reprezentowali Olga Smoleńska i Kazimierz Waluch. Omówione zostały priorytety i 
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zadania projektu. Podzielone zostały także obowiązki partnerów. Ustalono sposoby 
rozpowszechniania informacji, monitoringu, a także terminarz kolejnych spotkań. 
 
Udział w I spotkaniu projektu Enhancing Mentoring Skills Of Sport Coaches, Erasmus Sport 
– Small Collaborative Project. Organizator i lider Fondazione Laboratorio per le Politiche 
Sociali – LABOS. Fundację IRSiE w projekcie reprezentowali Olga Smoleńska i Kazimierz 
Waluch. Omówione zostały priorytety i zadania projektu. Podzielone zostały także obowiązki 
partnerów. Ustalono sposoby rozpowszechniania informacji, monitoringu, a także terminarz 
kolejnych spotkań. 
 
Początek projektu Sporty Mentalne. Stronę poświęconą sportom mentalnym (powszechnie 
określanymi na świecie jako mind sports, w poczet których włączane są m.in. szachy, warcaby 
czy brydż), która stanowi nowy projekt, obok sportów tradycyjnych, realizowany przez zespół 
ekspertów i współpracowników IRSiE oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Strona zajmuje się opracowaniami naukowymi i popularyzacją informacji w zakresie szeroko 
pojętej kognitywistyki, psychologii sportu, treningu mentalnego, a przede wszystkim samych 
gier i sportów umysłowych i opartych na aktywności intelektualnej, zgodnie ze 
znowelizowaną ustawą i definicją sportu.  
 
Fundacja IRSiE współorganizatorem seminarium Symbole religijne w biznesie (wraz z Kołem 
Naukowym Ekspert Wydziału Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 
oraz Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku).  Wykład w pierwszej części poprowadzili: 
Adam Anczyk, psycholog religii, religioznawca, kulturoznawca, dr n. hum., adiunkt w 
Katedrze Psychologii Religii i Duchowości, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w 
Krakowie. Interesuje się interfejsem psycho-kulturowym, kulturową psychologii religii i 
duchowości, psychologią kulturową, nowymi zjawiskami kulturowymi i religijnymi, 
komunikacją międzykulturową oraz relacjami religia-duchowość-migracje. Autor i 
redaktor/współredaktor kilkunastu książek oraz autor i współautor ok. czterdziestu 
artykułów z zakresu tejże problematyki. Laureat stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej (2015) i stypendium Transformation.doc MNiSW i Uniwersytetu w Lund (2015).  
Swą obecność potwierdzili również: 
- ks. Prof. Ireneusz Mroczkowski, Profesor nauk teologicznych, 
- Mohamed Adham Abd El Aal, przedstawiciel Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP, 
- Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, 

 
Kwiecień 2019 
 
IRSiE współorganizatorem konferencji w Dniepropietrowsku (Ukraina). Konferencja V 
Всеукраїнська студентська науково-методична конференція з міжнародною участю pod 
tytułem Неолімпійський спорт: історія, проблеми, управління та система 
підготовки спортсменів; Organizatorzy: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 
Спортивний комітет України Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації Придніпровська державна академія фізичної культури і 
спорту, Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland), International Scientific, Educational 
and Training Center (Estonia). 
 
Spotkanie Antidoping Green Seal 4th Transnational Project Meeting Brussels. Fundację 
IRSiE reprezentowali Sylwia Gocłowska i Patrycja Jaksim. W trakcie spotkania miał miejsce 
również Antidoping Green Seal – Multiplier Event, Tackling Doping at Grassroots Level, 
podczas którego zaprezentowane zostały wyniki projektu. Odbyła się również dyskusja 
panelowa na temat znaczenia walki z dopingiem na poziomie oddolnym i wyników projektu 
Antidoping Green Seal. 
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Kazimierz Waluch uczestniczył jako gość World Ethnosport Confederation (WEC) w 2nd 
International Ethnosport Forum Reviving Traditional Sports, które odbyło się w Ałmaty, 
Kazachstan, w dniach 20-21 kwietnia 2019. Gospodarzem spotkania był Kazachstan 
Ethnosport Association, a tematyka nawiązywało do idei odradzania się sportów 
tradycyjnych. Wydarzenie to służyło również identyfikacji problemów związanych ze 
sportami tradycyjnymi, oferując rozwiązania oparte na doświadczeniu osobistym uczestników 
i organizacji, które reprezentują, przekazując doświadczenia osób i podmiotów z różnych 
części świata. Forum trwało dwa dni, a sesje dotyczyły tematów związanych ze sportami 
tradycyjnymi: 
- Znaczenie wsparcia państw dla zachowania i promowania sportów i gier tradycyjnych. 
- Znaczenie tradycyjnych sportów konnych w krajach Azji Środkowej. 
- World Nomad Games, jako globalnie rozwijająca się marka. Pomysły na wzbogacenie treści i 
ulepszenia World Nomad Games 2020 w Turcji. 
Podczas Forum odbyła się także ceremonia wręczenia nagród dla Unique Contributors, 
Achievers and Supporters for Traditional Sports. 
Częścią Forum były także Mistrzostwa Azji w sportach tradycyjnych. 
 
Wykład Kolor w kulturze. Nieuświadomione znaczenie, wyjątkowa rola. Organizatorzy: 
Inspiracja Robert Karasiewicz, Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Płock. 

 
Maj 2019 
 
Przedstawiciele IRSiE, Kazimierz Waluch i Bartosz Prabucki, zostali zaproszeni przez Pere 
Lavega (Chairman Ad hoc Advisory Committee Policy Guidelines, Member of Ad-hoc 
Advisory Committee on TSG in UNESCO, Chairman Working Group: Policy Guidelines on 
TSG in UNESCO) do współpracy przy opracowaniu dokumentu zawierającego wytyczne w 
sprawie wytycznych dotyczących ochrony i promocji tradycyjnych sportów i gier (TSG). 
Zespół ten liczył 29 osób z 19 krajów i pięciu kontynentów. 
 
Organizacja Meeting project STEP ONE w Płocku. 
 
Międzynarodowe seminarium Zarządzanie klubem sportowym w środowisku lokalnym, 
Hotel Petropol Płock. Seminarium poświęcone było zagadnieniom związanym z zarządzaniem 
klubem sportowym w środowisku lokalnym. Wynikiem kontaktów formalnych i 
nieformalnych, współpracy na różnych poziomach czy zaangażowania w życie klubu różnych 
podmiotów, była możliwość rozwoju klubu, jako miejsca ogniskującego aktywność 
społeczności lokalnej w osiąganiu określonych celów. Seminarium organizowane było w 
ramach projektu STEP ONE – Sport Traditions Educate Players of New Europe. 
 
Szkolenie w Rzymie w ramach projektu Erasmus Plus - Playing Sport for Social Inclusion. Ze 
strony IRSiE udział wzięli: Dominik Toczydłowski (Akademia Piłkarska SUKCES, Białystok), 
Dariusz Grodkiewicz (Stowarzyszenie Wisła Płock), Damian Kijek (KS Stoczniowiec Płock), 
Kazimierz Waluch (IRSiE).  
 
Podpisanie porozumienia o współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w 
Białymstoku. 

 
Czerwiec 2019 
 
Udział w Dniach Dziecka w Białymstoku wraz z partnerem iRSiE Akademia Piłkarską 
SUKCES. 
 
Uruchomiono stronę: www.traditionalsports.org. 
 

http://www.traditionalsports.org/


18 | S t r o n a  

 

II spotkanie w ramach projektu BIKE, zorganizowane w Warszawie, w Vistula University. W 
spotkaniu wzięli udział: Andrea Ciantar (FITeL), Daniela Soggiorno (FITeL), Paolo Merli 
(FITeL) – wszystkie osoby z Włoch, Carlos de Cárcer (Red Deporte) z Hiszpanii oraz 
Kazimierz Waluch (IRSiE). Organizatorem spotkania było IRSiE. Omówione zostały raporty 
dotyczące turystyki rowerowej w państwach biorących udział w projekcie. Zaplanowano także 
badania naukowe dotyczące turystyki społecznej, zwłaszcza w kontekście turystyki rowerowej, 
a także omówiono kwestie organizacji konferencji naukowej w Toruniu (Polska). 
 
II spotkanie w ramach projektu EMSCo, zorganizowane w Poznaniu, w FairPlayce w 
Poznaniu. W spotkaniu wzięli udział: Andrea Ciantar (Labos), Elisabetta Lecce (Labos) z 
Włoch, Birol Cagan (DoKamp), Ahmet Dalci (DoKamp) z Turcji, Olga Smoleńska (IRSiE), 
Kazimierz Waluch (IRSiE), Szymon Galas (IRSiE). Przedstawiono wynik badań ankietowych 
wśród trenerów na temat kompetencji miękkich oraz mentoringu. Omówiono kwestie 
monitoringu projektu oraz ewaluacji. Wypracowane zostały zasady dla przeprowadzenia 
wywiadów pogłębionych z wybitnymi trenerami, a także template do analiz programów 
szkoleniowych.  

 
Lipiec 2019 
 
Na zaproszenie Khalil Ahmed Khan President International Council of Traditional Sports and 
Games (ICTSG), Kazimierz Waluch współpracował z Ad hoc Advisory Committee on 
Traditional Sports and Games UNESCO, przygotowując opinię na temat projekt statutu 
ICTSG. Dokument został przedstawiony zainteresowanym stronom do zatwierdzenia w 
oparciu o założenie, że cel ICTSG będzie się koncentrował na zapewnieniu ochrony i promocji 
Traditional Sports and Games (TSG), a jednocześnie będzie wspierać i wspierać rządy i 
organizacje pozarządowe, a także ruch sportowy poprzez harmonizację, koordynację i 
sugestie działań w zakresie TSG. 
 
Fundacja IRSiE brała udział w projekcie: CheckMATE! (Check Meet Action Team Europe) 
Program: Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals, KA105 - Youth mobility 
Lider projektu: Cooperativa Sociale "Il Mosaico" (Italy). 
 
W dniach 11-12 lipca 2019 w słoweńskiej Ribnicy na Pohorju odbyło się 
drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Using Sports for Preventing Peer 
Bullying in Schools. IRSiE reprezentowali na nim Patrycja Jaksim i Bartosz Prabucki. Było 
one podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Podczas tej pierwszej omówiono i 
podzielono zadania między uczestników projektu, zaprezentowano dotychczasowe wyniki 
badań i pracy projektowej, przedyskutowano szczegóły kolejnego spotkania w Polsce oraz 
zaproponowano wstępną tematykę wspomnianego wyżej treningu dla nauczycieli. Część 
praktyczna to wspólna gra, m. in. w siatkówkę plażową i koszykówkę.  
 
IRSiE zostało członkiem World Ethnosport Confederation. 
 
Wykłady Kazimierza Walucha Traditional Sports podczas International Summer School of 
Study of the Sports Management, organizator: Faculty of Physical Education and Sport 
Sciences, University of Tabriz, Iran. 

 
Sierpień 2019 
 
IRSiE wsparło finansowo i organizacyjnie Mistrzostwa Europy w Łucznictwie Tradycyjnych w 
Golubiu Dobrzyniu organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego. 
 

Sporty Tradycyjne Dla Seniorów – zajęcia Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie. 
29 sierpnia 2019 roku w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie grupa ok. 60 
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osób – studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku miała okazję wziąć udział w teoretycznych i 
praktycznych zajęciach ze sportów i gier tradycyjnych. Poprowadził je Bartosz Prabucki. 
Zostały podzielone na część wykładową i ćwiczenia. Podczas wykładu słuchacze dowiedzieli 
się m. in. co to są sporty „tradycyjne”, jak się je definiuje i jak wyglądał rozwój światowego 
zainteresowania tą tematyką m. in. przez takie organizacje, jak UNESCO czy Parlament 
Europejski. Co ważne, seniorzy poznali także przykłady sportów tradycyjnych, ich wartość i 
praktyczne zastosowanie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sporty polskie, jak 
pierścieniówka i kapela. Część ćwiczeniowa to zajęcia w hali sportowej.  

 
Wrzesień 2019 
 
Kolejne spotkanie w ramach projektu Anti Doping Green Seal odbyło się w Chorwacji 
(Rijeka), gospodarzem spotkania był Riječki Sportski Savez. Omówione zostały działania 
związane z działaniami informacyjnymi, Głównym tematem dyskusji był Kodeks Etyczny, 
który pozwoli na stworzenie europejskiej sieci organizacji sportowych, które w swym 
działaniu wykluczają stosowanie substancji niedozwolonych. Omówiono warunki budowania 
takiej sieci. Fundację IRSiE reprezentowali: Joanna Koprowicz, Kazimierz Waluch. 
 
IRSiE wziął udział w europejskim projekcie Check M.A.T.E. W jego ramach grupa młodych 
ludzi z kilku krajów Europy spotkała się we włoskiej Vicenzie w dniach 12-21.09.2019. 
Łącznie w projekcie wzięło udział 27 osób – po 6 z Litwy i Polski, 7 z Włoch – gospodarza 
spotkania, oraz po 4 z Węgier i Grecji. Z Polski pojechała grupa młodych ludzi z Białegostoku, 
Płocka, Ciechanowca, Łodzi i Poznania w różny sposób związanych ze sportem – studiami lub 
pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Liderem grupy był ekspert ds. sportów tradycyjnych 
IRSiE, Bartosz Prabucki.W projekcie położono duży nacisk na gry tradycyjne – ich 
prezentacje oraz wspólną grę.  Ważnym punktem była także wizyta na festiwalu sportów 
tradycyjnych TOCATI w Weronie. Bartosz Prabucki wygłosił też prezentację nt. gier 
tradycyjnych. IRSiE nawiązał podczas projektu cenne kontakty, które mogą zaowocować 
kolejnymi, wspólnymi projektami. 
   
Fundacja IRSiE została partnerem projektu DU MOTION. 
 
Fundacja IRSiE została partnerem projektu WOW  FESTIVAL w ramach programu Erasmus 
+ Sport. 
 
Październik 2019 
Fundacja IRSiE została partnerem projektu Medieval Sports. 
 
IRSiE członkiem Honor Committee and Invited Speaker to 8th International Turkish Folks 
Traditional Sport Games Symposium, Kahramanmaraş / Turkey; wykład: Traditional sports, 
the forgotten heritage of humanity. 
 
Seminarium nt. Sporty tradycyjne zorganizowane w Płocku, wspólnie z Inspiracja-Robert 
Karasiewicz oraz Przetwornia. 

 
Listopad 2019 
 
Udział w trzecim spotkaniu w ramach projektu Bike Encounters. Spotkanie w Madrycie 
zorganizowała: Fundacion Red Deporte Y Cooperation. IRSiE reprezentowali: Olga 
Smoleńska i Kazimierz Waluch. 
 
Szkolenie w Płocku dla nauczycieli z Polski, Bułgarii, Słowenii, Turcji i Portugalii, w ramach 
projektu Using Sports For Preventing Peer Bullying In Schools. Szkolenie organizował IRSiE 
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Edukacji we współpracy ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. W ramach 
szkolenia odbywały się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. 
 
Międzynarodowe seminarium na temat Wykorzystanie sportu w przeciwdziałaniu agresji 
rówieśniczej w szkole. Organizatorzy: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 
Agrupamento de Escolas de Aguas Santas (Portugalia), IRSiE. 
 
Kazimierz Waluch zostaje członkiem Advisory Board of Ethnosport Forum 2020, Antalya, 
Turcja, w dniach 22-23 February, 2020. 
 
Współorganizacja Woman Sqay Cup w Pakistanie. 

 
Grudzień 2019 
 
IRSiE został współorganizatorem biegu charytatywnego na rzecz pomocy 4-letniej Oli z 
Wyszogrodu. 
 
Kazimierz Waluch został członkiem Kapituły Eksperckiej rankingu 50 Najbardziej 
Wpływowych Ludzi w Polskim Sporcie, przygotowywanego przez magazyn „Forbes” oraz 
firmę badawczą Pentagon Research. 
 
Współpraca z Gilli Danda International Federation w organizacji Gilli Danda coaching cours 
& Training Camp Pakistan 2020. 
 
Udział w ostatnim spotkaniu projektu Anti Doping Green Seal w Madrycie. Fundację IRSiE 
reprezentowali: Patrycja Jaksim, Zuzanna Mazur, Kazimierz Waluch. 
 
Trzecie spotkanie w ramach projektu EMSCo w Malatya, Turcja. Fundację IRSiE 
reprezentowali: Olga Smoleńska, Kazimierz Waluch. Spotkanie było poświęcone analizom 
programów kształcenia trenerów z punktu widzenia kształtowania kompetencji miękkich 
trenerów. Zaprezentowane zostały także dobre praktyki w zakresie społecznej roli sportu oraz 
wywiady z wyjątkowymi trenerami. 
 
Utworzenie Grupy na Facebooku: Traditional Sports. 
 

Rok 2020 
Styczeń 2020 
 
Współpraca z Gili Danda International Federation w organizacji Karachi Gilli Danda 
Championship 17 January 2020 Karachi, Sindh Pakistan. 
 
Przedstawiciele IRSiE: Bartosz Prabucki i Kazimierz Waluch brali udział w I spotkaniu w 
ramach projektu DuMotion w Brukseli. 
 
Przedstawiciele IRSiE: Bartosz Prabucki i Kazimierz Waluch brali udział w Erasmus Sport 
Info Day organizowanym przez Komisję Europejską w Brukseli. 

 
Luty 2020 
 
Złożenie wniosku, w którym IRSiE jest liderem: European Resources for Cultural Heritage. 
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Spotkanie z Eweliną Rozpara, rzecznikiem prasowym, menedżerem ds. marketingu i 
komunikacji Vive Kielce. Spotkanie dotyczyło możliwych kierunków współpracy IRSiE i Vive 
Kielce. 
 
Kazimierz Waluch brał udział w 3rd International Ethnosport Forum, Antalya, Turkey. 
Głównym tematem Forum było The Importance of the Governments' Support for 
Traditional Sports and Games wraz z Reviving Traditional Sports. Forum zostało 
zorganizowane we współpracy z Ministerstwem ds. Młodzieży i Sportu Turcji. Kazimierz 
Waluch był członkiem Advisory Board of Ethnosport Forum 2020. 
 
Marzec 2020 
 
Złożenie wniosku w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030; Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020. 
Tytuł zadania: Sport w Edukacji, Edukacja w Sporcie. 
 
Złożenie projektu Immigration and Cultural Identity (Networks of Town), w ramach Europe 
for Citizens program. 
 
Spotkanie projektowe EMSCo oraz BIKE w Madrycie. IRSiE reprezentowali: Olga Smoleńska 
i Kazimierz Waluch.  
 
Złożenie projektu w ramach programu H2020. Tytuł projektu: Numerical elaboration of 
ancient-natural-anthropogenic products: sustainable protection. 
 
Złożenie artykułu do pisma z Impact Factor: 2.468 (2018) International Journal of 
Environmental Research and Public Health, pt. Test for determining proprioceptive 
numbness of leading hand fingers of students practices basketball. Autorzy: XiaoQuan 
Zhang, Ilia Cherkashin, Elena Cherkashina, Kazimierz Waluch*, Yunfan Li, Victoria 
Kopylova. Afiliacja: Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Szkoła Wyższa im. Pawła 
Włodkowica 

 
Kwiecień 2020 
 
Udział w międzynarodowym panelu nt. sportów tradycyjnych. 
Paneliści: 
Adem Kaya, Ast. Prof, Moderator, USA 
SA Scott Wendel, President of US TSG, North America) 
Hassane Fousseni Nadey, Benin (Africa), 
Nawab Furqan Khan, President of TSG Pakistan (Asia) 
Ana Claudia Collado, President of TSG, Mexico 
Kazimierz Waluch, the Editor of www.traditionalsports.org, Poland (Europe) 
 
Złożenie projektu Erasmus jako lider A Ticket for the Future w ramach akcji: Strategic 
Partnerships for vocational education and training (KA202). 
 
Kazimierz Waluch przyjął propozycję współpracy w ramach Traditional Sports and Games 
Research Executives, World Ethnosport Confederation na zaproszenie Mr. A. Halim AKSU, 
World Ethnosport Confederation Secretary General. 

 
Maj 2020 
 
Kazimierz Waluch brał udział w 1 spotkaniu WEC Traditional Sports and Games Research 
Executives Meeting. 

https://www.facebook.com/adem.kaya.90663?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCpQAMpdjPm3gHqlOi6BBkCSN9aWLJ4yGk9LfnCHMofHP_yWd2aflqMw4cG4PACXasWqr3TEQxjxITK&fref=mentions
https://www.facebook.com/A.scottwendel?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDObG1JRTyc5KM5zVZqcsmn-yF-OEftFQxeq28C94bunOr5mppMoFUP0z2mLo3OPBkou2KRrZYpfXG5&fref=mentions
https://www.facebook.com/fousseni.hassane?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCiJbHIyl374KgG-IOUhqxhoxE7sFqzSkyDdUaHqD2k_WQtnO0fb2iuXvXfmfkpHuMh0P8imwC016Eb&fref=mentions
https://www.facebook.com/furqankhan60?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARABS4d6BaTeMvV1LDjmrmSARCDWxYt5NZGrGja9mYSwVpdwLiunWgSld0_KcahFkuzJIZY1I7Pn2j3s&fref=mentions
https://www.facebook.com/anakcollado?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDe-z-GHtciwn1caEXg6lTvKaLAfV_UHIuv-cttgSe13tRU02lZCk7xDy8-ZtMFthiHmJ1loWY1s8ox&fref=mentions
http://www.traditionalsports.org/?fbclid=IwAR2s0UqCXstvs2fFOQK1KuJvfXIfF8KnyHXMQGjyAgwI7q1kYEOxq_909oY
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Udział w międzynarodowym seminarium Traditional Sport and Games (TSG), 
organizowanym przez Research and Development Center at Kyrgyzstan-Turkey Manas 
University with collaboration of Bowie State University Implementations of Traditional 
Sport and Games (TSG) in school settings. 

 
Czerwiec 2020 
 
Kazimierz Waluch brał udział w 2 spotkaniu WEC Traditional Sports and Games Research 
Executives Meeting. 
 
Udział w międzynarodowym seminarium Traditional Sport and Games (TSG). 
Udział w międzynarodowej konferencji Applications of Traditional Wrestling in the World; 
organizator: Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Traditional Sport and Games Research 
and Development Center; Referat: Cultural significance of martial arts. 
 
Kazimierz Waluch brał udział w General Assembly AEJeST. 

 
Lipiec 2020 
 
Publikacja: Kazimierz Waluch, Book Review: The Story of Catch: The Story of Lancashire 
Catch-as-catch-can Wrestling, 1820-1870, Frontiers in Psychology, Movement Science and 
Sport, Impact Factor 2,067, CiteScore 3.2, afiliacja: Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji 
(Poland), Poland oraz Pawel Wlodkowic University College in Płock, Poland. 

 
Listopad 2020 
 
Bartosz Prabucki opublikował recenzję książki Games and Society in Europa pod redakcją 

Pere Lavegi w czasopiśmie Frontiers. 

Złożenie oferty szkoleń dla trenerów i instruktorów Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w 
Białymstoku. 
 
Udział w wydarzeniu podsumowującym ranking 50 najbardziej wpływowych ludzi w 
polskim sporcie. Organizator: Forbes, Pentagon Research. 
 
Kazimierz Waluch reprezentował IRSiE podczas 9th International Turkish Folks Traditional 
Sport Games Symposium, 29-30 November 2020, Bishkek / Kyrgyzistan. Temat wystąpienia: 
Traditional sports as an endogenous factor of the region's development. 
 
Kazimierz Waluch brał udział w 2 spotkaniu on-line projektu DuMotion.  

 
Grudzień 2020 
 
Szkolenie dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Białymstoku prowadzone przez IRSiE. 
Prowadzący Marek Stopczyński, temat: Odpowiedzialność Cywilnoprawna nauczyciela. 
 
Udział w International Scientific Colloquium Traditional Sports and games in the context of 
tourism, international perspective, Istria, Croatia, 8th December 2020. Organizator: The 
Istarski Pljočkarski Savez (IPS). Członkami Programme Board byli Kazimierz Waluch oraz 
Bartosz Prabucki. Wystąpienie Kazimierz Waluch: Traditional sports as a tourist brand of 
the region; Bartosz Prabucki: Traditional Sports and Games as a Sport and Cultural 
Tourism Attraction – Their Role and Potential. Case Studies – Basque Country, Scotland 
and Poland. 
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Spotkanie  w ramach projektu OPPORTUNITY, w spotkaniu wziął udział Bartosz Prabucki. 
 
Szkolenie dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Białymstoku prowadzone przez IRSiE. 
Prowadzący dr Zuzanna Mazur, temat: Szkolenie dydaktyczne. 
 
Udział Bartosza Prabuckiego w spotkaniu w ramach projektu OPPORTUNITY. 
 
Udział Kazimierz Walucha w 2 spotkaniu członków World Ethnosport Confederation. 
 
Szkolenie dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Białymstoku prowadzone przez IRSiE. 
Prowadzący Beata Dabrowska, temat: Ważne rozmowy nastawione na współpracę. 
 
Kazimierz Waluch recenzentem artykułu, afiliacja Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji. 
Rodríguez-Fernández JE, Lorenzo-Moledo M, García-Álvarez J and Míguez-Salina G (2020) 
The Game of Skittles on the Northern Route of the Camino de Santiago. Front. Psychol. 
11:588223. doi: 10.3389/fpsyg.2020.588223; Published: 18 December 2020; Edited by: Pere 
Lavega-Burgués, University of Lleida, Spain; Reviewed by: Kazimierz Waluch, Institute for 
Sport and Education Development, Poland; Stefan Krist, Inner Mongolia University, China 
Frontiers in Psychology, Movement Science and Sport, Impact Factor 2,067, CiteScore 3.2. 

 

Rok 2021 
Styczeń 2021 
 
Spotkanie on-line z Aglaia Orfanidou i Elizabeth Pavlitsa z Institute of Entrepreneurship 
Development Larissa, Greece nt. potencjalnej współpracy z Instytutem Turystyki SGTiHV. 
 
Bartosz Prabucku uczestniczył w kolejnym spotkaniu on-line w ramach projektu SPORTS 
AGAINS BULLYING. 
 
Bartosz Prabucki i Kazimierz Waluch uczestniczyli w spotkaniu projektu OPPORTUNITY. 
 
Kazimierz Waluch spotkał się z Laska Nenova oraz Paulina Godlewska. Tematem spotkania 
było członkostwo IRSiE w ISCA - International Sport and Culture Association i korzyści 
wynikające z tego członkostwa. Przedstawicielki ISCA zainteresowane były zwłaszcza 
projektem sportów tradycyjnych. 
 
Bartosz Prabucki i Kazimierz Waluch uczestniczyli w I European FORUM of Traditional 

Games and Sports 2021. Organizator ETSGA-European Traditional Sports and Games 

Association oraz INEFC- National Institut of Physical Education of Catalunya. 

Bartosz Prabucki i Kazimierz Waluch uczestniczyli w pierwszym spotkaniu projektu 
Reuniting Traditional Battball Sports Project w ramach programu Erasmus Plus. Liderem 
projektu była Federatia Romana de Oina (Rumunia), a parterami: Asociatia Ingens Risus 
(Rumunia), Instytut Rozwoju Sportu I Edukacji (Polska), Legaramlat Nonprofit KFT 
(Węgry). 
 
Olga Smoleńska i Kazimierz Waluch uczestniczyli w spotkaniu online projektu EMSCo. 
 
W ramach projektu A4EUS Action 4 Europe of Solidarity Fundacja IRSiE współorganizowała 
wraz z Centrum Stosunków Międzynarodowych międzynarodową konferencję Economic 
immigrants in Poland – facts and myths. 
Prelegenci: 
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Dr Małgorzata Bonikowska, CIR, president, Political sciences 
Dr Grzegorz Baczewski, Lewiatan Confederation, labour maket experts 
Zbigniew Gajewski, partner, THINKTANK institute  
Katarzyna Kacperczyk, Warsaw School of Economics (tbc - by Thursday). 
 
Kazimierz Waluch uczestniczył w spotkaniu projektu BIKE Encounters. 
 
Bartosz Prabucki poprowadził szkolenie Potencjał sportów tradycyjnych w przeciwdziałaniu 
agresji i dyskryminacji oraz budowaniu przyjaznych relacji w szkole. Spotkanie w trybie 
online, na darmowej platformie Jitsi odbyło się w dwóch turach: dla nauczycieli i rodziców. 
 
Luty 2021 
 
W dniach 4-5.02.2021 odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu OPEN - Open air, 
open sport for everybody, finansowanego ze środków Erasmus + Sport. Głównym celem 
projektu była zachęta osób niepełnosprawnych do aktywności fizycznej na świeżym 
powietrzu. 
W spotkaniu uczestniczyła Sylwia Gocłowska. 
 
Szkolenie Potencjał sportów tradycyjnych w przeciwdziałaniu agresji i dyskryminacji oraz 
budowaniu przyjaznych relacji w szkole. Spotkanie w trybie online, na darmowej platformie 
Jitsi, prowadził  Bartosz Prabucki. 
 
Spotkanie on-line projektu OPPORTUNITY. IRSiE reprezentowali: Bartosz Prabucki i 
Kazimierz Waluch. 
 
Marzec 2021 
 
Pierwsze spotkanie projektu ELISA. IRSiE reprezentowali: Zuzanna Mazur i Sylwia 
Gocłowska. 
 
Kolejne spotkanie projektu OPPORTUNITY. IRSiE reprezentowali Bartosz Prabucki i 
Kazimierz Waluch. Podczas spotkania Kazimierz Waluch zaprezentował Strategię 
Komunikacji przygotowaną przez IRSiE dla tego projektu. 
 
Spotkanie projektu Sport Against Bullying Project. IRSiE reprezentował Bartosz Prabucki. 
 
Kwiecień 2021 
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Międzynarodowy Panel Impacts of Traditional Sports and Games on Global Peace and 

Development During and After COVID-19.  

 
Trzecie spotkanie projektu Opportunity. Fundacje IRSiE reprezentowali Bartosz Prabucki i 
Kazimierz Waluch. 
 
Udział w 4th Ethnosport Forum Reviving Traditional Sports, organizator: The World 
Ethnosport Confederation (WEC), IRSiE reprezentował Kazimierz Waluch. 
 
W dniu 12.04.2021 odbyło się pierwsze spotkanie partnerów Sport for Active Aging 
(SactAge) w ramach Small Collaborative Partnerships in the field of sport finansowanego ze 
środków #Erasmus+ Sport. Głównym celem projektu jest promocja aktywnego starzenia się 
poprzez sport wśród seniorów i seniorek. IRSiE reprezuntowały: Monika Piątkowska i Olga 
Smoleńska. 
 
Udział w spotkaniu online The new Erasmus+ Programme (2021-2027), challenges and 
opportunities for the Traditional Sports and Games. Organizator: European Commission - 
DG EAC. IRSiE reprezentowali Kazimierz Waluch I Bartosz Prabucki. 
 
Organizacja spotkania w ramach projektu A Better Europe. 
 
Maj 2021 
 
Kolejne spotkanie w ramach projektu OPPORTUNITY. Dotyczyło ono przygotowania 
Manuala i zbioru informacji nt. zastosowania sportów tradycyjnych w działaniach na rzecz 
osób niepełnosprawnych i równości płci. Fundację IRSiE reprezentował Kazimierz Waluch. 
 
Wystąpienie Kazimierz Walucha nt. aktywności IRSiE w obszarze sportów tradycyjnych: The 

Organising Committee (AEJeST + INEFC) 2nd European Forum of Traditional Games and 

Sports. 

Odbyło się drugie spotkanie projektowe w ramach SactAge – Sport for Active Aging, projektu 

skierowanego ku aktywizacji sportowej seniorów. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 4 

międzynarodowych organizacji oraz reprezentanci naszego Instytutu (Monika Piątkowska), w 

tym: Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti Degli Anziani (ADA) jako 

koordynator z Włoch, Universidade Sénior de Évora (USE) – Associação de aprendizagem ao 

Longo da Vida z Portugalii oraz Fundación Red Deporte Y Cooperación (RDYC) z Hiszpanii 

(partnerzy). Przedmiotem spotkania było ustalenie wzoru do opracowania dobrych praktyk z 

wszystkich krajów partnerskich, w odniesieniu do aktywizacji sportowej seniorów, za efekt 

którego odpowiedzialny jest Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji. 

Podpisanie Memorandum of Understanding Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji – IRSiE 
(reprezentowany przez Kazimierz Walucha, Prezesa IRSiE) i African Traditional Sports and 
Games Confederation - ATSGC (reprezentowany przez Yahya Al-Matarr Jobe, Prezydenta 
ATSGC). Porozumienie dotyczyło współpracy naukowej, dokumentacji i promowania sportów 
tradycyjnych Afryki, jako ważnego komponentu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
 
Czerwiec 2021 
 
Wywiad Kazimierza Walucha dla money.pl nt. ruchu turystycznego w Polsce. 
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Szkolenie nt. wolontariatu w sporcie w ramach projektu DuMotion. Współorganizatorami 
byli MOSiR Płock oraz LO im. Władysława Jagiełły w Płocku. Na spotkaniu zaprezentowane 
zostały założenia projektu DuMotion, omówiono główne zagadnienia związane z 
wolontariatem w sporcie, a także zaprezentowane zostały warunki udziału w projekcie dla 
młodzieży. Szkolenie prowadził Kazimierz Waluch. 
 
Odbyło się V spotkanie partnerów projektu Opportunity. Dotyczyło on przygotowania 
podręcznika i katalogu sportów tradycyjnych wykorzystywanych w działaniach na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz na rzecz równości płci. Rozmawialiśmy również o budowaniu sieci 
partnerów i widoczności projektu Opportunity w mediach społecznościowych, a także o 
wydarzeniu zaplanowanym w Chorwacji. 
 
Wywiad Kazimierza Walucha dla money.pl. 
 
Patronat i współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Online Traditional Sports and 
Games Under: South Asian Traditional Sports and Games Association & Pakistan Traditional 
Sports and Games Association (TSG Pakistan). We współpracy z Asian Traditional Sports and 
Games Association (ATSGA), International Traditional Sports and Games Association 
(ITSGA)  
 
Lipiec 2021 
 
W dniach 5-6.07.2021 w Sakarya (Turcja) odbyło się spotkanie uczestników projektu 
DuMotion. Zaprezentowany został raport ewaluacyjnych, a także raport dotyczący 
upowszechniania informacji o projekcie DuMotion. Podjęty został także wątek 
dokumentowania aktywności wolontariuszy oraz prac przygotowujących konferencję 
kończącą projekt. Partnerzy zaproponowali, aby we współpracy z chorwackim Ministerstwem 
Turystyki i Sportu, przygotować zaproszenie dla przedstawicieli Ministerstw Sportu państw 
Partnerów do udziału w konferencji końcowej. Fundację IRSiE reprezentowali: Bartosz 
Prabucki i Kazimierz Waluch. 
 
Odbyło się VI spotkanie partnerów projektu Opportunity. Dotyczyło ono podsumowania i 
terminarza realizacji zadań w ramach IO1 (podręcznik i dobre przykłady równości płci i 
włączenia społecznego z wykorzystanie sportów tradycyjnych), a także sprawom związanym z 
rozpowszechnianiem informacji nt. projektu i jego celów. Omówione zostały kwestie 
związane z organizacją Multiplier Sport Event w Chorwacji, a także spotkaniem partnerów w 
dniach 21-23 października 2021. Fundację IRSiE reprezentowali Bartosz Prabucki i Kazimierz 
Waluch. 
 
Dnia 14.07.2021 odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli partnerów projektu SactAge, 
mającego na celu promowanie aktywnego starzenia się poprzez sport. Celem projektu jest 
m.in. opracowanie narzędzi i strategii, aby skutecznie uwrażliwić osoby starsze ne korzyści 
płynące ze sportu; opracowanie instrumentów i strategii promowania zajęć sportowych dla 
osób starszych w środowisku domowym i uprawiania sportów na świeżym powietrzu, a także 
łączących sport i aktywność ruchową z turystyką socjalną oraz rozwijanie wolontariatu osób 
starszych jako promotorów aktywności ruchowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
koordynatora włoskiego (Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti Degli Anziani 
- ADA) oraz partnera hiszpańskiego (Fundación Red Deporte Y Cooperación - RED 
DEPORTE), polskiego (IRSiE - w składzie Monika Piątkowska i Olga Smoleńska) oraz 
portugalskiego (Universidade Sénior de Évora). W trakcie spotkania zostały omówione 
zebrane uprzednio przykłady dobrych praktyk, za realizację których byli odpowiedzialni 
przedstawiciele IRSiE, dokonano wstępnego wyboru projektowego logotypu, jak również 
ustalono dalszy harmonogram działań projektowych.  
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W dniu 22.07.2021 odbyło się spotkanie online w ramach projektu Bike Encounters. 
Dotyczyło ono zakończenia działań w ramach komponentu B1 (badania związane z 
aktywnością rowerową), w ramach komponentu B2 (dobre praktyki w zakresie social 
inclusion I aktywności rowerowej), a także komponentu B3 czyli propozycji nowych tras 
rowerowych. IRSiE reprezentowali: Olga Smoleńska i Kazimierz Waluch. 
 
W dniu 23.07.2021 odbyło się spotkanie online w ramach projektu EMSCo - Enhancing 
Mentoring Skills Of Sport Coaches. Dotyczyło ono zakończenia działań w ramach 
komponentu B1 (badania związane ze szkoleniami trenerów w zakresie umiejętności 
mentorskich), w ramach komponentu B2 (dobre praktyki w zakresie szkoleń trenerów 
sportowych), a także komponentu B3 czyli poradnika Enhancing Mentoring Skills Of Sport 
Coaches w zakresie wzmacniania umiejętności mentorskich trenerów sportowych. Fundację 
IRSiE reprezentowali: Olga Smoleńska i Kazimierz Waluch. 

 
 
Sierpień 2021 
 
IRSiE oraz Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku podjęli współpracę w 
realizacji projektu DuMotion dotyczącego wolontariatu w sporcie. W sobotę 21.08.2021 roku 
młodzież wzięła udział w 3. Nocnym Biegu w ZOO w Płocku. 
 
Wrzesień 2021 
 
Kazimierz Waluch uczestniczył w spotkaniu przyszłego Zarządu ETSGA. 
 
Odbyło się VII spotkanie partnerów projektu Opportunity. Dotyczyło ono podsumowania 
realizacji zadań w ramach IO1 (podręcznik i dobre przykłady równości płci i włączenia 
społecznego z wykorzystanie sportów tradycyjnych), a kwestie związane z organizacją 
Multiplier Sport Event w Chorwacji. Fundację IRSiE reprezentował Kazimierz Waluch. 
 
Wolontariusze Du Motion wzięli udział w półmaratonie dwóch mostów. Opiekunowie: 
Agnieszka Kasprzycka i Anna Araucz 
 
W dniach 21-22.09.2021 razem z partnerami z Rumunii, Serbii, Grecji i Turcji rozpoczęto 
prace przy projekcie Sporting Tradition Youth Linked Elderly. Projekt STYLE to 
innowacyjny projekt oparty na sportach tradycyjnych. Jego głównym celem jest 
przygotowywania i promowanie działań sportowych zarówno dla młodych Europejczyków, 
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jak i seniorów pod parasolem radości, pielęgnowania tradycji, uczenia się poprzez obyczaje i 
wartości, które niosą sporty tradycyjne. Fundację IRSiE reprezentowali: Patrycja Jaksim oraz 
Bartosz Prabucki. 
 

Spotkanie Rady Fundacji. Obecni: Kazimierz Waluch, Adam Kozłowski, Piotr Sobolewski. 

 

Szkolenie dla przedsiębiorców Dzielnicy Bemowo (Miasto Stołeczne Warszawa) Jak zbadać 

satysfakcję lub oczekiwania klientów?, przeprowadziła Agnieszka Łuczak. 

 

Październik 2021 

 

Kolejne spotkanie online w ramach projektu OPPORTUNITY. Fundację IRSiE reprezentował 

Kazimierz Waluch. 

 

W dniach 11-12.10.2021 odbyło się seminarium naukowo-praktyczne w ramach V spotkania 
projektowego Bike Encounters realizowanego z programu Erasmus+ i tzw. „small 
collaboration” we współpracy pracowników Katedry Kultury Fizycznej (Olga Smoleńska) i 
Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie (Kazimierz Waluch) oraz narodowej 
federacji czasu wolnego FITEL we Włoszech (Daniela Sangiorgio) oraz organizacji sportowej 
RED DEPORTE z Hiszpanii (Carlos de Carcer). Uczestnicy wzięli udział w międzynarodowym 
polsko-anglojęzycznym seminarium, w których uczestniczyli również studenci różnych 
kierunków (w tym Turystyki i Rekreacji I i II stopnia oraz Sport&Wellness) oraz występowali 
przedstawiciele WNoZiGP z prezentacjami na temat podróży i organizacji turystyki 
rowerowej w Polsce i Europie. Dodatkowo swoje prelekcje zaprezentowali zaproszeni goście z 
Polski, jak również przedstawiciele z Włoch i Hiszpanii, których wystąpienia dotyczyły 
edukacji i włączania socjalnego w ramach turystyki rowerowej oraz przewodników, wycieczek 
i szlaków rowerowych po Polsce. Reprezentanci zagraniczni spotkali się również z Dziekanem 
WNoZiGP Markiem Kejną, który zaprezentował gościom najistotniejsze informacje na temat 
Torunia, Uczelni i Wydziału oraz podjęli dalsze działania i warsztaty na temat podsumowania 
i finalnych efektów projektu przewidzianych do końca grudnia b.r.  
Prelegenci: 
Good cycling practices such for social inclusion and social tourism - Part 1 
Olga Smolenska –  Bike tourism in Poland [PL] UMK/IRSiE 
Czesław Adamiak: Travel in bike tourism and bikepacking in practise [ENG/PL] UMK  
Good cycling practices such for social inclusion and social tourism - Part 2 
Alessandro Scalercio – Biking and Learning [IT/ENG] FITEL 
Mateusz Zacharewicz – Bike guide on the Route of Nobles in West Pomeranian Region” [PL] 
Regional Museum In Szczecinek 
Carlos de Carcer El Camino de Santiago. Uniting Europe by bike [ENG] RED DEPORTE 
Good cycling practices such for social inclusion and social tourism - Part 3 
Jarosław Styperek Analysis and parameters of bike trails in National Park in Wielkopolska 
Region [PL/ENG] WSB POZNAŃ 
 
Szkolenie dla przedsiębiorców Dzielnicy Bemowo (Miasto Stołeczne Warszawa) Inicjowanie i 

generowanie działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, przeprowadził Rafał Borkowski. 

 
Szkolenie dla przedsiębiorców Dzielnicy Bemowo (Miasto Stołeczne Warszawa) Biznes Plan, 

przeprowadził Robert Raczkowski. 

 
W dniach 21-22.10.2021 odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Opportunity. 

Omówione zostały kwestie związane z IO 1 i przygotowywanym podręcznikiem dobrych 

praktyk w zakresie sportów tradycyjnych oraz podręcznikiem równości płci. Uczestnicy wzięli 

udział w międzynarodowym Multiplier Event z udziałem dzieci i osób dorosłych, w tym osób z 
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niepełnosprawnością intelektualną. Fundację IRSiE reprezentowali: Bartosz Prabucki i 

Kazimierz Waluch. 

W dniu 23.10.2021 odbyło się Zgromadzenie Generalne AEJeST/ETSGA w Svetvinčenat, 
Istria, Chorwacja. Podczas spotkania omówiono dokonania Zarządu, a także przedstawiono 
miejsca kolejnych spotkań General Assembly 2022 (Werona, Włochy, AGA) and 2023 
(Bretania, Francja, FALSAB). Przyjęte zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 
2020 rok. Wręczono również nagrody AEJeST/ETSGA. Zaprezentowany został również 
pierwszy dokumentalny film na temat Bolo Vaqueiro. Wybrano również nowy Zarząd na lata 
2021-2025. Przedstawicielem IRSiE był Kazimierz  Waluch. 
 
Udział IRSiE w 3th International Scientific Conference The role of traditional sports and 
games in the development of local communities in the context of sustainable tourism. 
 
W dniu 22.10.2021 w Svetvinčenat (Chorwacja), odbyła się międzynarodowa konferencja na 
temat The role of traditional sports and games in the development of local communities in 
the context of sustainable tourism. Fundację IRSiE reprezentowali: Bartosz Prabucki (The 
potential of traditional sports and games as a part of cultural heritage in the context of 
tourism and the branding of touristic destinations) i Kazimierz Waluch (Traditional sports 
as an element of local identity). 
 
Szkolenie dla przedsiębiorców Dzielnicy Bemowo (Miasto Stołeczne Warszawa) Opłacalność 
inwestycji, przeprowadził Artur Biernat. 
 
Kolejne spotkanie w ramach projektu EMSCO w dniach 29-30.10.2021 w Płocku. Celem 
spotkania była prezentacja dotychczasowych osiągnięć, a także wypracowanie materiału do 
zadania B3, dotyczącego katalogu dobrych praktyk. Szkolenie prowadził Andrea Ciantar, 
wykorzystując metodę storytelling. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów 
projektu z Włoch, Turcji, Hiszpanii i Polski. Drugiego dnia spotkania odbyło się również 
seminarium The Importance of soft skills in training of sport coaches zorganizowane przez 
Koło Studenckie EXPERT Szkoły Wyższej im Pawła Włodkowica w Płocku, Kolegium Studiów 
Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Instytut 
Rozwoju Sportu i Edukacji. Fundację IRSiE reprezentowali: Olga Smoleńska i Kazimierz 
Waluch. 
Prelegenci: 
Andrea Ciantar - Fondazione Laboratorio per le Politiche Sociali - LABOS, Włochy; Training 
your potential through sport: the coach as a mentor 
Alexandra Mariut, Elena Cacciotti - Fundación Red Deporte y Cooperación, Hiszpania, 
Mentoring Refugees in Football Based Programmes 
Birol Cagan, Ahmet Dalci - Dogansehir Dag Ve Doga Sporlari Kulubu Dernegi, Turcja; 
Communication Skills of Coaches 
Carlos de Cárcer - Fundación Red Deporte y Cooperación, Hiszpania; Problems and solutions 
for implementing trainings and mentoring with youth at high risk of exclusion 
Olga Smoleńska, Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji/UMK Toruń, Polska; Czynniki 
psychologiczne w biegach długodystansowych 
Jan Harasymowicz, prof. SWPW, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Polska; 
Psychiczne czynniki sukcesu w sporcie i pracy trenera 
 
Współorganizacja wydarzenia wraz z Indian Valari Sports Association (IVSA) oraz afiliacją 
International Valari Federation (IVF) & School Games Federation of India (SGFI) National 
Valari Sport Referee Seminar – seminairum online. 
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Listopad 2021 
 
W dniach 18-19.11.2021 przedstawiciele Instytutu brali udział spotkaniu projektowym 
Entrepreneurial Learning in Sport to support Athletes employability development (ELISA) 
w ramach programu Erasmus+ Sport w Atenach. IRSiE reprezentowała Zuzanna Mazur. 
 
Pierwsze spotkanie online partnerów projektu CulTour. Fundację IRSiE reprezentowali: Piotr 
Kociszewski i Kazimierz Waluch. 
 
Grudzień 2021 
 

 
 
 

Rok 2022 
Styczeń 2022 
 
Odbyło się pierwsze spotkanie KICK OFF MEETING projektu SMART Tourism Skills 
Initiative.b W spotkaniu wzięli udział z ramienia Fundacji: Piotr Żółtowski oraz Piotr 
Kociszewski.  Głównym celem było wzajemne poznanie się partnerów, omówienie założeń i 
poszczególnych etapów projektu. Warto podkreślić że Fundacja ... koordynuje pierwszy z 
elementów projektu związany z przeprowadzeniem międzynarodowych badań ankietowych.  
Finalnym efektem projektu będzie m.in stworzenie kursu online, który uwzględni kluczowe 
dzisiaj zagadnienia. Zatem RÓWNOWAGA, CYFRYZACJA, WSPÓŁPRACA, MARKETING - 
to szczególne hasła, które będą nam towarzyszyć!  

 
Luty 2022 

Udział Kazimierza Walucha w spotkaniu Zarządu AEJeST.  
 
Pierwsze spotkanie w ramach projektu MOON. Fundację IRSiE reprezentowały: Martyna 
Florkowska-Kardasz i Justyna Pająk-Jaroszewska (obie Panie z LO im. Władysława Jagiełły w 
Płocku). 
 
Spotkanie w Sassari w ramach projektu DuMotion. Fundację IRSiE reprezentowali: Patrycja 
Jaksim i Bartosz Prabucki 
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10.02.2022 odbyło się w formie online spotkanie partnerów projektu CULtour DESIGN - 
"Wzbogacanie kompetencji w zakresie projektowania cyfrowego w celu wzmocnienia 
turystyki kulturowej", finansowanego z Erasmus+, w który IRSiE jest zaangażowany.  
Głównym celem projekt jest po pierwsze podnoszenie świadomości na temat cyfrowych 
działań podejmowanych w odpowiedzi na COVID-19 i ich wpływu na turystykę kulturową, a 
także wdrożenie nowatorskich szkoleń z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych w zakresie podnoszenia umiejętności cyfrowych. 
Przed nami bardzo ciekawe działania - m.in przygotowanie materiałów na temat cyfrowych 
rozwiązań w turystyce kulturowej, a także zbudowanie międzynarodowej społeczności - "The 
CulTour Digital European Community".  
Podczas spotkania omawiane były biezące działania, a przede wszystkim pierwsze 
bezpośrednie spotkanie partnerów, które w kwietniu odbędzie sie w Bukareszcie.  
Czas trwania projektu: 01.01.2022 - 31.12.2023  
Strona projektu: https://cultourdesign.erasmusplus.website/about 
FB - dopiero startuje: https://www.facebook.com/cultourdesign/?ref=page_internal 
Fundację IRSiE reprezentują: Piotr Kociszewski i Kazimierz Waluch 
 

Marzec 2022 

Monika Piątkowska i Olga Smoleńska reprezentowały IRSiE na spotkaniu projektu SactAge, 
w Evora (Portugalia). Kolejne, a zarazem pierwsze bezpośrednie i wyjazdowe spotkanie w 
ramach projektu SactAge – Sport for Active Aging, projektu skierowanego ku aktywizacji 
sportowej seniorów, miało miejsce w terminie 4-5.03.2022 na Uniwersytecie III Wieku w 
Evorze (Universidade Senior de Evora Portugalia). W projekcie uczestniczyli przedstawiciele 
międzynarodowych organizacji, w tym reprezentanci Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji (dr 
hab. Monika Piątkowska, dr Olga Smoleńska). Na spotkaniu przedstawiony został w imieniu 
IRSiE m.in. raport podsumowujący zebrane dobre praktyki aktywizacji seniorów poprzez 
sport i aktywność fizyczną oraz przedyskutowane i ustalone dalsze działania i efekty projektu 
(w tym manual i testowanie treningu). Reprezentanci włoskiego lidera zaprezentowali 
również stronę internetową projektu, która została uruchumiona na jego potrzeby: 
https://sport4activeaging.eu/ Z kolei gospodarze przedstawili przybyłym uczestnikom 
siedzibę i ofertę zajęć dla seniorów na Uniwersytecie oraz oprowadzili po zabytkowej, 
siegającej czasów starożytności i posiadającej status miasta UNESCO Evorze, które realizują 
również w ramach gry turystycznej i turystyki socjalnej dla osób starszych. Następne 
spotkanie zaplanowane zostało na początku lata w Warszawie. 
 
W dniach 5-6.03.2022 w Baku (Azerbejdżan) przedstawiciele IRSiE - dr Kazimierz Waluch i 
dr Bartosz Prabucki wzięli udział w 5. Międzynarodowym Forum Ethnosport, 
zorganizowanym przez World Ethnosport Confederation (WEC) pod hasłem "Reviving 
Traditional Sports". Forum zgromadziło najlepszych specjalistów ds. sportów i 
#giertradycyjnych z całego świata, którzy debatowali nad rozwojem sportów tradycyjnych, 
poruszając m. in. takie tematy, jak marketing sportowy, digital marketing, sponsoring, 
pozyskiwanie funduszy, promocja, skuteczna komunikacja i wspieranie 
#sportówtradycyjnych oraz jak dotrzeć z ich przekazem do młodszego pokolenia. W panelu 
dyskusyjnym wzięli udział m. in. Prezydent World Ethnosport Confederation Necmeddin 
Bilal Erdogan, ministrowie sportu i młodzieży Azerbejdżanu i Turcji, Minister Sportu Nigerii, 
Minister Wychowania Fizycznego i Sportu Meksyku, Minister Sportu Gambii, a także 
Dyrektor Wykonawczy ONZ. 
Odczytano wspólną deklarację, dotyczącą przyszłości sportów tradycyjnych. Program został 
też wzbogacony m. in. o zwiedzanie Baku, pokaz audiowizualny i taneczny, związany z kulturą 
Azerbejdżanu oraz pokaz Narodowej Federacji Jeździeckiej, która zaprezentowała m. in. 
tańce ludowe, pokaz akrobatyki konnej oraz mecz w Chovgan - grę na koniach, zbliżoną w 
przebiegu do polo. W spotkaniu wzięło udział 140 osób z 45 krajów.  
 

https://cultourdesign.erasmusplus.website/about
https://www.facebook.com/cultourdesign/?ref=page_internal
https://sport4activeaging.eu/
https://www.facebook.com/hashtag/giertradycyjnych?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXROjEB-m3U0jatMwdqhwpgUI_xTjYXa9htkD2DyJyhXtawULoTxY2Swhhhh4TS0nRBv9RhjpwqVYWsI6rhnhgCMe9lT-Sg6gt3tD1NQAKu_AaRBozuGZ1ssFTRg0SKTRxudWGnHVM-AkmSnMnRr5Z0Fqmeezg21hO9Jl_Zev93iyUWn-pEDjqWs6jRnaH6SJY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sport%C3%B3wtradycyjnych?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXROjEB-m3U0jatMwdqhwpgUI_xTjYXa9htkD2DyJyhXtawULoTxY2Swhhhh4TS0nRBv9RhjpwqVYWsI6rhnhgCMe9lT-Sg6gt3tD1NQAKu_AaRBozuGZ1ssFTRg0SKTRxudWGnHVM-AkmSnMnRr5Z0Fqmeezg21hO9Jl_Zev93iyUWn-pEDjqWs6jRnaH6SJY&__tn__=*NK-R
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Odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu OPPORTUNITY. Tym razem organizatorem 
był lider projektu INEFC z Lleida w Hiszpanii. Spotkanie miało na celu dopracowanie 
publikacji, a także przygotowanie i nagranie niektórych elementów kursu MOOC 
przewidzianych przez projekt. Fundację IRSiE reprezentował Kazimierz Waluch. 
 
Patronujemy zawodom sportów tradycyjnych w Pakistanie. 
The ITSGA Cup will March 26, 2022 
 
25.03.2022 odbyło się spotkanie w ramach projektu SMARTOUR w którym Fundacja jest 
jednym z partnerów. Spotkanie poświęcone było po pierwsze zaplanowaniu wspólnych badań 
ankietowych, które w miesiącu kwietniu zostaną przeprowadzone przez każdego z partnerów 
w swoim kraju z wykorzystaniem opracowanego razem kwestionariusza. Ponadto kolejnym 
celem spotkania było omówienie zbliżającego się spotkania - Transnational Meeting, które 
odbędzie się w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji pod koniec kwietnia. Będzie to niezwykle 
ważne wydarzenie - bowiem pierwsze bezpośrednie spotkanie wszystkich partnerów! 
 

Kwiecień 2022 

W dniach 7-8.04.2022 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu Cultour Design w 
Bukareszcie. Partnerami w projekcie są:  Institut National de Cercetare Dezvoltare in Turism 
(Romania) – Leader, Asociacion de Innovacion Emprendimiento y Tecnologias de la 
Informacion y la Comunicacion (Spain), Komicha LTD (Bulgaria), INNOPOLIS Centre for 
Innovation and Culture (Greece), EPI FIVE Sp. z o.o. (Poland), Hearthands Solutions Limitec 
(Cyprus), Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland). Spotkanie poświęcone było 
prezentacji założeń projektu, głównych celów, a także omówieniu zadań poszczególnych 
partnerów. 
 
Spotkanie projektowe w ramach Projektu Erasmus+ Sport: "Opportunity". 20 kwietnia 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji uczestniczył w pierwszym dniu spotkania projektowego w 
ramach projektu "Opportunity: Fostering Social Inclusion and Gender Equality in Formal 
and Nonformal Educational Contexts Through Applying Traditional Sports and Games". 
Spotkanie rozpoczęło się od podpisania Protokołu Instytucjonalnego między Radą Miasta 
Arganil, Europejskim Stowarzyszeniem Sportów i Gier Tradycyjnych (AEJeST) i Portugalską 
Federacją Gier Tradycyjnych. Następnie, Prezydent AEJeST, Pere Lavega, wystąpił z 
prezentacją pt.  "Tradycyjne gry i sporty w edukacji fizycznej". Kolejnym punktem programu 
było spotkanie warsztatowe uczestników Projektu, podczas którego poruszono kilka kwestii, 
takich jak: prezentacja nt. Festiwalu Gier Tradycyjnych, który uczestnicy projektu odwiedzą 
następnego dnia (Multiplier Sport Event), praca nad kwestionariuszami, dot. integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych (CATCH) oraz równości płciowej (NATGEN), które 
podczas w/w Festiwalu wypełni kilkuset jego uczestników, aplikacja, podręcznik z opisem 
gier tradycyjnych i ich adaptacji dla potrzeb Projektu oraz otwarty kurs (MOOC) nt. gier 
tradycyjnych w kontekście integracji społecznej i równości płciowej, następne spotkanie 
projektowe we wrześniu br. w Weronie, zarządzanie Projektem. Instytut Rozwoju Sportu i 
Edukacji reprezentował podczas tego spotkania dr Bartosz Prabucki. 
 
29.04.2022 w formie online odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu SMART TOUR, 
w którym aktywnie uczestniczył nasz ekspert / badacz Piotr Żółtowski. Spotkanie to miało 
charakter przede wszystkim roboczy, a poświęcone było zagadnieniom metodycznym, 
związanym z badaniami ankietowymi, które już niebawem rozpoczną się w krajach 
partnerskich. Gdy tylko ankieta zostanie opublikowana w wersji polskiej - zaprosimy do 
wzięcia w niej udziału w naszych kanałach.  IRSiE jako jeden z partnerów będzie odpowiadał 
za podsumowanie zebranych wyników, przed nami zatem bardzo ciekawe działania!  
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Finał projektu DuMotion. W spotkaniu w Dubrowniku (Chorwacja) uczestniczyła grupa 
wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku (Amelia Duch, 
Piotr Józefczyk, Weronika Rogala, Franciszek Sztupecki, Jakub Wilamowski, Kinga 
Jankowska, Nina Krzemińska) wraz z opiekunką dr Anną Araucz. MOSiR Płock 
reprezentował Marcin Radomski, a IRSiE Kazimierz Waluch. W dniu 1.05.2022 
wolontariusze pracowali przy organizacji biegu DuMotion, a po południu wzięli udział w 
spotkaniu wszystkich wolontariuszy. Po południu zwiedzali Dubrownik. Następnego dnia, tj. 
2 maja, uczestniczyli w konferencji kończącej projekt DuMotion, z udziałem Ireny Smojver 
Ministra Turystyki i Sportu Republiki Chorwacji oraz Siniša Krajač, Sekretarza Generalnego 
Chorwackiego Komitetu Olimpijskiego. W imieniu wolontariuszy z Polski, na konferencji 
przemawiała Amelia Duch. 
 
Maj 2022 
Kazimierz Waluch, jako wiceprezydent AEJeST, wziął udział w spotkaniu Zarządu 
organizacji. Podczas spotkania omówione zostały działania związane z realizacją zadań 
członków zarządu. Kazimierz Waluch przedstawił sytuację związaną z rozwojem social media 
AEJeST i przedstawił plan działania na następne miesiące. Kolejne spotkanie odbędzie się we 
wrześniu, podczas Festiwalu Tocati w Weronie (Włochy). 
 
W dniu 11 maja 2022 Kazimierz Waluch, Wiceprezes Stowarzyszenia AEJeST Européenne 
des Jeux et Sports Traditionnels, reprezentował AEJeST oraz Fundację IRSiE podczas 
międzynarodowej konferencji online „Kultura fizyczna w szkolnictwie wyższym: innowacje, 
doświadczenie i perspektywy rozwoju we współczesnych warunkach” . Organizatorzy: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, 
Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych w Dniepropietrowsku, Instytut Edukacyjno-
Naukowy Niskiej i Innowacyjnej Edukacji. 
 
Szkolenie w ramach projektu MOON. W szkoleniu biorą udział nauczycielki (Martyna 
Kardasz-Florkowska, Justyna Pająk) oraz uczniowie (Wiktoria Mac, kl. 3f, Zuzanna 
Dąbrowska, kl. 1g, Igor Chwedoruk, kl. 2a), wszyscy są uczniami Liceum ogólnokształcącego z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku. Szkolenie odbywa się w 
miejscowości Kromieryż k. Brna. Na miejscu weźmiemy udział w warsztatach realizujących 
zadania projektowe, zwiedzimy Szkołę Weterynaryjną, która jest liderem projektu, miejscowy 
zamek, ogród kwiatowy i zoo. Nawiążemy znajomości z naszymi rówieśnikami z Czech i 
Francji, ich nauczycielami oraz z członkami organizacji partnerskich z Litwy, Islandii, Austrii 
i Turcji. W Tauferova Strědni Odborná Škola Veterinární przede wszystkim pracują pod 
kierunkiem pracowników Manisa Celal Bayar University nad zbieraniem materiałów 
służących do opracowania programu nauczania dla edukacji ekologicznej w szkołach 
średnich, który ma być jednym z końcowych rezultatów projektu. 
 
Czerwiec 2022 

Odbyło się pierwsze spotkanie projektu MAGIC - Medieval Activities Grow International 
Cooperation in Sport w Deryneia (Cypr). Fundację IRSiE reprezentują: Aleksandra 
Kondzielewska i Kazimierz Waluch. MAGICS–Medieval Activities Grow International 
Cooperation in Sports wants to foster the sharing of best practices at European level to favour 
the crossfertilisation and internationalisation of activities and organisation of small 
traditional sports and games associations and clubs, to promote participation and 
intergenerational cooperation in traditional sports. 
 
Odbyło się 15 spotkanie online w ramach projektu OPPORTUNITY. Poruszono kwestie 
upowszechniania informacji, pokazana została pierwsza wersja kursu MOOC, rozmawiano 
także o najbliższym spotkaniu w Weronie (wrzesień). IRSiE reprezentował Kazimierz 
Waluch. 
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Drugie spotkanie w ramach projektu ELISA Sport Serious Play - wspierającego młodych 
sportowców do angażowania się w przedsiębiorczość w trakcie i po zakończeniu kariery 
sportowej. Fundację IRSiE reprezentują: Sylwia Gocłowska, Patrycja Jaksim oraz Zuzanna 
Mazur. 
 
Konferencja online FROM PAST TO PRESENT; TRADITIONAL ARCHERY IN THE 
WORLD” which will be held on Sunday, June 26, 2022, organizator: Bowie State University 
(USA), Manas University (Kirgistan), Mus Alparslan University (Turkey). IRSiE 
reprezentował Kazimierz Waluch. 
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Lipiec 2022 

11.07.2022 odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu "CULTOUR Design / Enriching 
Digital Design Competences for the empowerment of Cultural Tourism", w który IRSiE jest 
zaangażowany.  Podsumowane zostały dotychczas zrealizowane etapy, w tym m.in badania 
ankietowe przeprowadzone w każdym z krajów partnerskich dotyczące postrzegania 
aspektów cyfryzacji w turystyce kulturowej.  Omówiono również dalsze działania projektowe, 
w tym kluczowy element - czyli przygotowanie przez poszczególnych partnerów 
przewodników z przykładami dobrych praktyk. W spotkaniu uczestniczył Piotr Kociszewski.  
 
13.07.2022 odbyło się hybrydowe spotkanie partnerów projektu SMART TOURISM. Tym 
razem przedstawiciele IRSiE uczestniczą online - Piotr Żółtowski i Piotr Kociszewski. 
Spotkanie w pierwszej kolejności umożliwiło prezentację pierwszych wyników zrealizowanych 
badań ankietowych w poszczególnych krajach, za co odpowiadaliśmy jako partner. To ponad 
160 ankiet i weryfikacja spojrzenia respondentów na różne aspekty smart tourism, takie jak 
nowoczesne technologie, rozwój zrównoważony, dziedzictwo kulturowe. Przed nami dalsze 
ustalenia dotyczące zarządzania projektem i przebiegu kolejnych działań 
 
W dniach 27-28.07.2022 w Materze (Włochy) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu 
PROPACT. Promocja aktywności fizycznej poprzez europejskie tradycyjne sporty (PROPACT) 
to projekt „Partnerstwa na rzecz współpracy”, którego celem jest zachęcanie młodych ludzi do 
uprawiania sportu i aktywności fizycznej oraz aktywnej promocji międzykulturowej integracji 
społecznej. Ponadto projekt ma na celu stworzenie narzędzia technologicznego do 
promowania tradycyjnych europejskich sportów i gier z perspektywy międzypokoleniowej i 
integracyjnej, które pomoże młodzieży ponowne odkrycie europejskich sportów i gier 
tradycyjnych. Associazione Sportiva Dilettantistica Cultura e Sport Matera, CESMT (Włochy) 
jest koordynatorem projektu. IRSiE jest partnerem projektu. Na spotkaniu w Materze, IRSiE 
reprezentowali: Kazimierz Waluch i Bartosz Prabucki.  
 
Sierpień 2022 

Kazimierz Waluch i Adam Kozłowski reprezentowali IRSiE na spotkaniu projektu Time to 
Discover Ideal Sports Inclusivity, Inclusion, Early Intervention, Gaining Habits through 
Sports w Ankarze (Turcja). Projekt dotyczy podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie 
rozwoju aktywności fizycznej dzieci. Koordynatorem projektu jest T.C. Ankara Provincial 
Directorate of Youth and Sports: Partnerami: T.C. Ankara Governor's Office, IRSiE. 
 
Wrzesień 2022 

Kolejne spotkanie w ramach projektu OPPORTUNITY. Celem było dopracowanie 
ostatecznych wersji Manuala dotyczącego sportów tradycyjnych w aspekcie integracji 
społecznej i równości szans. Zaplanowane zostaną także działania promocyjne w państwach 
partnerskich. Fundację IRSiE reprezentowali: Kazimierz Waluch i Bartosz Prabucki. 
Spotkanie to odbyło się Weronie, gdzie jednocześnie odbywa się Festiwal Sportów 
Tradycyjnych Tocati. 
 
VII Międzynarodowe Sympozjum „Tocati, wspólny program ochrony tradycyjnych gier i 
sportów” zatytułowane „Living Heritage and Tourism, the Challenges of Sustanaibility” 
podczas Festivalu Tocati – Festval Internazionale dei Giochi w Stradzie, Weronie, Włochy. 
Wzięli udział przedstawiciele IRSiE: Kazimierz Waluch moderował część pod tytułem „The 
Challenges of Sustainability”, Bartosz Prabucki miał wystąpienie na temat The Manual of 
social inclusion and gender rights szkolnego w ramach projektu SZANSA. 
 
Kazimierz Waluch brał udział w XXIème Assemblée Générale AEJeST. Podczas 
Zgromadzenia, zaprezentował postępy prac w ramach Projektu 8 – Social Media. 
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Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych w ramach projektu Erasmus Plus: 
Love Earth to the Moon and Back. 26 września 2022 wolontariusze z Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku 
Jagiellonka pracujący przy projekcie Love Earth to the Moon and Back świętowali Europejski 
Dzień Języków Obcych w prawdziwie międzynarodowym gronie. Razem z uczniami i 
pracownikami: ACD – Agency for Cultural Diplomacy, BBI Vienna, Noah’s Ark Academy 
Kenya a także partnerami projektu Le_Moon z Tauferova střední odborná škola veterinární 
Kroměříž z Czech i Lycée Louis Jouvet de Taverny z Francji wzięli udział w warsztatach 
online zorganizowanych poprowadzonych przez panią Tatjanę Christelbauer z ACD – Agency 
for Cultural Diplomacy w Wiedniu. Poza licznymi dyskusjami na temat ekologii oraz różnic w 
językach, uczniowie mieli okazję obejrzeć interesujące filmiki przygotowane przez 
organizatorkę, a także mieli okazję stworzyć plakaty za pomocą aplikacji Wombo Art.  
 
Październik 2022 

Patrycja Jaksim i Bartosz Prabucki uczestniczyli w spotkaniu projektu STYLE w Novym 
Sadzie (Serbia). Drugie spotkanie projektowe w ramach Sporting Tradition Youth Linked 
Elderly (STYLE) w Serbii. STYLE - Sport Tradition Youth Linked Elderly. Współpracując z 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji mam przyjemność realizować innowacyjny projekt 
sportowo-edukacyjny, którego głównym celem była integracja międzypokoleniowa poprzez 
włączenie sportów i gier tradycyjnych (TSG) z pięciu krajów europejskich tj.: Rumunii, Serbii, 
Polski, Grecji i Turcji.  
Partnerzy:  
ASOCIAŢIA A.S.E.L. RO - ASOCIATIA A.S.E.L. RO (A.S.E.L. RO), Romania – Coordinator 
Savez Sport za sve Vojvodine - Association Sport for all Vojvodin (SSV), Serbia  
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji /Institute for the Development of Sport and Education/ 
(IRSIE), Poland  
Institoyto Koinonikis Kainotomias Kai Synoxis, Greece 
Kiyikoy Nature Sports Club Association (KIYIDOSK), Turkey. 
 
18.10.2022 online odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu SMART TOURISM.  Była 
to okazja do zaplanowania kolejnych wspólnych działań, w tym spotkania partnerów w Polsce 
w I połowie 2023. Jednocześnie omówiona została struktura planowanego kursu, finalnie 
dostępnego na platformie MOOC. IRSIE reprezentowali Piotr Kociszewski i Piotr Żółtowski.  
 
Kazimierz Waluch reprezentował IRSiE na konferencji 1a s Jornadas Internacionais Técnicas 
e Científicas de Jogos Tradicionais, organizator: Escola Superior de Desporto de Rio Maior, 
Portugalia. Wystąpienie nt. Traditional Sport and Games (TSG) in the education of children. 
 
II spotkanie projektu CulTour Design - Enriching Digital Design Competences for the 
empowerment of Cultural Tourism, Saragossa, Hiszpania. IRSiE reprezentowali: Piotr 
Kociszewski i Kazimierz Waluch. Spotkanie dotyczyłó technicznych aspektów realizacji 
pierwszej części projektu i jej rezultatów. Część spotkania poświęcono omówieniu działań 
związanych z upowszechnianiem i promocją rezultatów. 
 
Spotkanie projektu #SactAge – Sport for Active Aging zawitało do #IRSiE do Warszawy. W 
dniach 28-29.10.2022 gościliśmy partnerów z Włoch (#ADA, Federazione Nazionale delle 
Associazioni per i Diritti Degli Anziani), Portugalii (#Universidade Senior de Évora) i 
Hiszpanii (#RED DEPORTE). Na spotkaniu omówiliśmy SActAge Manual (IO2), w którym 
będą przedstawione wytyczne, jak aktywizować seniorów przez sport i SActAge Training 
module (IO3), w którym oferujemy program 30h szkolenia dla seniorów, wolontariuszy i 
trenerów. Instytut był reprezentowany przez Monikę Piątkowską i Olgę Smoleńską. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063760231627&__cft__%5b0%5d=AZU5KVsI2XLvL7NJKAPP6SzxJKCshCjeNkMnjzVkWCHJOpXNM9M_PQnY34uaGFEDOXMCSXwYfIy6Sm-dU1rsrrKfruFn3ly5KAUA9ugzNxyjk4xEah5Qk-WXFHQrD2ksIPNh6ybwjoz7EsR4uJMe1ksra8yGDgl9IrD0Cje2KGCqtCInP6OcmTvfejRlSCXyQic&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079529737965&__cft__%5b0%5d=AZU_VqutFK_Ga0_55svj6sauFwGmk-X2dclWaP1BbDj0ElBrWgYPJuQPBpZESzd4dmnyaSCd6Yhggp65qeESoZ7BR5qNio3mNKxklzMl3JPbAqX46HaUk9FmKRGb4YDN-2sfIgYVQN7FRp_oUQksphN_vpB5yecgEsyUp6hv0OreLTCwXanmPu7SZ6cC-_nDJho&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/InstytutRozwojuSportuiEdukacji/?__cft__%5b0%5d=AZU_VqutFK_Ga0_55svj6sauFwGmk-X2dclWaP1BbDj0ElBrWgYPJuQPBpZESzd4dmnyaSCd6Yhggp65qeESoZ7BR5qNio3mNKxklzMl3JPbAqX46HaUk9FmKRGb4YDN-2sfIgYVQN7FRp_oUQksphN_vpB5yecgEsyUp6hv0OreLTCwXanmPu7SZ6cC-_nDJho&__tn__=kK-R
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Listopad 2022 

W dniu 8.11.2022 odbyło się II spotkanie partnerów projektu Promotion of physical activity 
through European traditional sports (PROPACT), tym razem członków konsorcjum gościł 
Gdańsk a organizatorem był Gdański Ośrodek Sportu. Spotkanie rozpoczął lider prezentując 
sprawozdanie koordynatora projektu z działań, następnie przedstawione zostały wyniki 
badań (IRSiE) prowadzonego w ramach projektu, rozmawiano o układzie Manuala 
dotyczącego promocji aktywności fizycznej z wykorzystaniem sportów tradycyjnych 
(AEJeST), a przedstawiciele Uniwersytetu w Saragossie zaprezentowali schemat kursu, który 
zostanie przygotowany w ramach projektu. Omówiono także kwestie zarządzania projektem 
(w tym upowszechnianie i monitorowanie), ustalono również harmonogram przyszłych 
spotkań. Fundację IRSiE reprezentował Kazimierz Waluch. 
 
Kolejne spotkanie w ramach projektu #SactAge – Sport for Active Aging odbyło się w 
Hiszpanii. W dniach 14-15.11.2022r. partnerzy projektu z Włoch Federaziona Nazionale ADA, 
Portugalii Universidade Senior Evora USE i gospodarze w postaci przedstawicieli organizacji 
Red Deporte RDC, spotkali się w Madrycie. Na spotkaniu zakończyliśmy prace nad zbiorem 
SactAge Good Pracises (IO1), za który odpowiedzialny jest #IRSIE. Doprecyzowaliśmy prace 
nad SactAge Manual (IO2), w którym znajdują się wytyczne na temat aktywizacji seniorów 
przed sport, w tym rola turystyki społecznej i rowerowej, sportów i gier tradycyjnych i 
rekreacyjnych czy aktywności i gier mentalnych, opracowanych przez przedstawicieli 
ekspertów wszystkich partnerów, a za opracowanie całości poradnika odpowiedzialny jest 
ADA (Włochy). Przedstawiliśmy program SactAge Training Module (IO3), w ramach którego 
organizujemy we współpracy z Katedrą Kultury Fizycznej UMK w Toruniu seminarium z 
prezentacjami ekspertów naukowych oraz warsztaty praktyczne z instruktorami, w tym 
zajęcia z turystyki rowerowej, sportów mentalnych czy jogi, a za opracowanie ogólnych 
wytycznych do programu treningowego, odpowiedzialny jest USE (Portugalia). Na spotkaniu 
w Madrycie miały miejsce również pokazy i zajęcia aktywności rekreacyjnych i gier z 
przedstawicielami seniorów i wolontariuszy z Portugalii i Polski (w tym reprezentant IRSiE 
Simon Kolendo), które zorganizowali przedstawiciele RDC (Hiszpania). Instytut 
reprezentowały na spotkaniu Monika Piątkowska i Olga Smoleńska, a we współpracę w 
ramach efektów projektu włączyli się również inni przedstawiciele IRSIE Sylwia Gocłowska i 
Bartosz Prabucki. 
 
Kazimierz Waluch reprezentował IRSiE na konferencji, Berlin. ICSE, International 
Conference on Sports and Education, Berlin (Germany). Wystąpienie: Traditional sports as 
an endogenous factor of the region’s development. Organizator: Mine Vaganti, Uniwersytet w 
Izmirze 
 
6 spotkanie w ramach projektu OPPORTUNITY, tym razem w  La Almunia de Doña Godina 
(Hiszpania). Bartosz Prabucki reprezentował IRSiE na spotkaniu w ramach projektu 
OPPORTUNITY. 
 
Grudzień 2022 
Traditional Sports było partnerem 2nd Indian Traditional Sports and Gamest Festival 2022: 
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Ostatnie spotkanie projektu SactAge. Spotkanie zorganizowane przez lidera projektu w 
Rzymie. Fundację IRSiE reprezentowały Monika Piątkowska i Olga Smoleńska. W dniach 5-
6.12.2022 koorydynator projektu z Włoch, czyli Federaziona Nazionale ADA gościł, tym 
razem w pięknym Rzymie, przedstawicieli Portugalii z Universidade Senior Evora USE, 
Polski czyli przedstawicieli IRSiE oraz organizacji Red Deporte RDC z Hiszpanii.  Na 
spotkaniu dopracowaliśmy prace nad poradnikiem SactAge Manual (IO2) oraz SactAge 
Training Module (IO3) z ogólnymi wytycznymi na temat pracy i treningu z seniorami. 
Pomiędzy głównymi spotkaniami projektowymi u większości partnerów odbywały się również 
lokalne seminaria naukowo-praktyczne z prezentacjami i warsztatami dla wolontariuszy i 
seniorów, w tym również w Polsce. Na spotkaniu w Rzymie miały miejsce także inne zajęcia i 
aktywności, związane z włączaniem społecznym, turystyką i wspólnotą Unii Europejskiej, 
przygotowane przez przedstawiciele ADA (Włochy) i poprowadzone przez koordynatora 
projektu Andrea Ciantar, które będą stanowić dodatkowe efekty projektu w postaci 
storytellingu, a przedstawiciel Red Deporte Carlos Beltran przedstawił swoją książkę nt. 
historii i roli pierwszych kobiet w sporcie, w tym sylwetkę Haliny Konopackiej, pt. Prohibidas 
pero no vencidas. Mujeres pioneras del deporte, którą spróbujemy wydać również w Polsce. 
Instytut reprezentowały na spotkaniu Dominika Zawadzka, Monika Piątkowska i Olga 
Smoleńska, a w seminaria i opracowanie wytycznych włączyli się również Sylwia Gocłowska i 
Bartosz Prabucki oraz przedstawiciele Katedry Kultury Fizycznej UMK w Toruniu, 
fizjoterapeuci i instruktorzy rekreacji, za co serdecznie dziękujemy.  
 
I szkolenie dla przedsiębiorców na zlecenie Gminy Bemowo. Szkolenie prowadziła dr 
Agnieszka Łuczak: „Marketing dla początkujących przedsiębiorców”, termin  5.12.2022 
 
II szkolenie dla przedsiębiorców na zlecenie Gminy Bemowo. Szkolenie prowadziła dr 
Agnieszka Łuczak: „Wizerunek przedsiębiorstwa/marki na rynku i narzędzia jego badania”, 
termin 8.12.2022  
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Partnerstwo z International Fight Kickboxing Federation. 
 
III szkolenie dla przedsiębiorców na zlecenie Gminy Bemowo. Szkolenie prowadziła dr 
Agnieszka Łuczak: „Ocena działań promocyjnych przedsiębiorstwa przez klientów – 
narzędzia i techniki”, termin 12.12.2022 r.  
 
Kazimierz Waluch prowadzi szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego w Białymstoku 
nt. finansowanie działań sportowych w ramach programu Erasmus; szkoleniowa rada 
pedagogiczna; organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku. 
 
Partnerstwo w turnieju bokserskim. Musangwe Tournament to tradycyjny turniej bokserski 
odbywający się w Tshifudi, Limpopo, Republika Południowej Afryki. Turniej rozpoczął się 8 
grudnia 2022 roku i trwa w czwartki i soboty do 7 stycznia 2023 roku. Jest wizytówką 
tradycyjnego stylu bokserskiego znanego jako Musangwe, stylu boksu przekazywanego z 
pokolenia na pokolenie w Limpopo.  
 

Rok 2023 
Styczeń 2023 

26.01.2023 prezentacja Instytutu w ramach Konwersatorium Naukowego na Wydziale Nauk 

o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu pt. „Historia i działalność IRSiE. 

Współpraca międzynarodowa i projekty z zakresu kultury fizycznej i edukacji. Sporty 

Tradycyjne jako wiodący projekt Instytutu”, dr Kazimierz Waluch, dr Bartosz Prabucki, dr 

Olga Smoleńska 

Zobaczymy co dalej przyniesie.. 
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Przedstawiciele Instytutu 

Skład Zarządu: 
Prezes: Kazimierz Waluch 

Absolwent Filologii Romańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Uzyskał doktorat na Wydziale Politologii w 2002 roku za pracę nt. „Zewnętrzna 

polityka kulturalna Francji w pozimnowojennej Europie”. Stypendysta Ministerstwa 

Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej, rządu włoskiego i programu TEMPUS. 

Redaktor naukowy publikacji i serii wydawniczych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania 

w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Prezes Instytutu Rozwoju Sportu i 

Edukacji, w swojej pracy łączy elementy edukacyjne z kulturą fizyczną i 

wychowaniem. Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Były ekspert w zakresie 

szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Ministerstwie Nauki. 

Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, prowadził wykłady w 

polskich i zagranicznych uniwersytetach i szkołach wyższych. Brał udział w realizacji 

blisko 100 projektów, w roli koordynatora, wykonawcy i partnera. Projekty 

finansowane były ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, 

fundusze na rozwój rolnictwa oraz programy UE m.in. INTERREG, PRINCE). 

Realizował indywidualne projekty ze źródeł krajowych państw członkowskich 

(fundusze Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej, Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej oraz MSZ RP), a także Unii Europejskiej 

(np. Tempus, Phare). Od 2017 roku przedstawiciel Fundacji Instytut Rozwoju Sportu 

i Edukacji w międzynarodowej organizacji European Traditional Sports and Games 

Association (ETSGA) - Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels 

(AEJeST), International Sport and Culture Association (ISCA) oraz World Ethnosport 

Confederation (WEC). Członek Presidium of the Scientific and Methodological 

Council of Applied Scientific Research Center of the Kyrgyz-Turkish Manas 

University. Brał udział w wymianie nauczycieli akademickich w ISCET – Instituto 

Superior de Ciencias Empresariais e do Turismo, Porto, Portugalia (2016), National 

Institute for Research & Development in Tourism, Bukareszt, Rumunia (2017), 

Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Architettura (DICAAR), Cagliari, Sardynia, Włochy (2018). 

Członek Editorial Board pisma Journal of Travel, Tourism and Recreation; Journal of 

Tourism Futures wydawanego przez The European Tourism Futures Institute (ETFI) 

z Holandii: International Journal of Public Administration, Management and 

Economic Development (IJPAMED) Academy of Management and Economics, Zlín, 

Czech Republic; Journal of Education and Recreation Patterns; Necmettin Erbakan 

University, Turcja. 
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Wiceprezes: Adam Kozłowski 

Studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek 

Pedagogika Kulturoznawcza oraz na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Białymstoku 

na kierunku Historia. Doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji, realizacji i 

rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zdobyte od 1991. W 

latach 2001-2006 akredytowany konsultant Programu Edukacyjnego Komisji Europejskiej 

„Młodzież”, a od 2005 roku konsultant Podlaskiego Centrum informacji Europejskiej oraz 

ekspert ds. funduszy europejskich, od roku 2009 koordynator Regionalnego Ośrodka 

Szkoleniowego w ramach projektu. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych w 

Krakowie. Od roku 1995 do chwili obecnej realizator wielu projektów o tematyce edukacyjnej, 

zarządzania projektem i zarządzania organizacją na poziomie regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym. Od 2005 do 2012 - Dyrektor Podlaskiego Centrum Informacji 

Europejskiej - ekspert ds. funduszy europejskich; W 2014 koordynator krajowy projektu 

„Transgraniczny wymiar turystyki”. W 2013 koordynator projektu: „Twining –winning. W 

partnerstwie osiągamy sukces”. Współpraca miast na gruncie zawieranych porozumień 

partnerskich JST, NGO z Litwy, Rosji, Białorusi oraz Polski” (MSZ 2013). 2009 do 2014 

Koordynator Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Ogólnopolskiego Programu Kształcenia 

Kadr Sportowych w Krakowie. 2006- 2008 – koordynator międzynarodowych projektów w 

zakresie transferu doświadczeń pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą. Zainteresowania 

kieruje w stronę nowoczesnych metod edukacji, pracy zespołowej i wykorzystania metody 

projektowej na każdym poziomie edukacji, także sportowej. 

Sekretarz i PR Manager: Patrycja Jaksim 

PR Manager w IRSiE. Absolwentka ekonomii i podyplomowych studiów Public Relations na 

Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka w Ministerstwie Finansów w Departamencie 

Polityki Zagranicznej i Departamencie Międzynarodowej Integracji Gospodarczej. Ukończyła 

Akademię Trenera i Master Bussines Training w Rowińska Business Coaching oraz szereg 

kursów i szkoleń z zakresu komunikacji. Od 2017 r. pełni funkcję PR Managera w Instytucie 

Rozwoju Sportu i Edukacji. Zajmuje się przygotowywaniem i wdrażaniem strategii 

komunikacji dla krajowych i międzynarodowych projektów sportowo-edukacyjnych. 

Współpracuje z mediami, koordynuje social media oraz dba o realizację strategii komunikacji 

Instytutu. Od stycznia 2020 r. dzieli się swoją wiedzą z zakresu public relations prowadząc 

praktyki studenckie. Właścicielka firmy PR TOD@Y www.prtoday.pl. Pomaga mikro, małym i 

średnim firmom realizować cele biznesowe poprzez budowanie skutecznej komunikacji z 

podmiotami rynku. Dostarcza klientom narzędzia i rozwiązania z zakresu komunikacji marki. 

Pracuje w duchu filozofii H2H (human to human). Autorka licznych artykułów branżowych. 

Jej profil zawodowy przez 16 lat związany był także z finansami i windykacją. Promotorka 

aktywnego i zdrowego trybu życia, w 2017 roku z sukcesem przebiegła półmaraton. 

Entuzjastka rozwoju kompetencji, wyznaje ideę edukacji przez całe życie. Pasjonuje się 

psychologią pozytywną, historią i kulturą USA oraz Route 66. 

 

mailto:TOD@Y%20www.prtoday.pl.
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Rada Fundacji: 

Jacek Zawodny 

Arkadiusz Szczerbo - Niefiedowicz 

Mateusz Matysiewicz 

Paulina Wolfram 

Piotr Sobolewski 

Piotr Kawalec 

Redakcja Wydawnictwa i Czasopisma: 
Dr Olga Smoleńska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Poland) – 
Redaktor Naczelny  
Dr Szymon Galas – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Poland) 
 
Redakcja naukowa czasopisma Journal of Sport and Recreation: 
Dr Kazimierz Waluch – Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowicka w Płocku (Poland) 
Dr hab. Monika Piątkowska - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Poland) 
Prof. Pere Lavega - University of Lleida (Spain); Instituto Nacional de Education Fisica de 
Catalunya (Spain) 
Prof. Paulo Coêlho - Universidade de Coimbra Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física (Potugal) 
Prof. Ana Rosa Jaqueira - Universidade de Coimbra Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física (Portugal) 
Prof. Jong-Young Lee - Department of Sports Science, University of Suwon (South Korea); 
President of PASSPE - the Pan-Asian Society for Sport and Physical Education 
Dr Joanna Koprowicz - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (Poland) 
Dr Robert Śliwowski - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Poland) 
Dr Vajiheh Javani - Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of 
Physical Education & Sport Sciences, University of Tabriz (Iran) 
Dr Szilvia Perényi - Department of Sport Management, University of Physical Education, 
Budapest (Hungary) 
Dr Elena Radicchi - Sport Management Lab, University of Florence (Italy) 
Dr Ingrid Ružbarská - Faculty of Education, University of Prešov in Prešov (Slovakia) 

https://www.sportinstytut.pl/fundacja/rada-fundacji/38-jacek-zawodny.html
https://www.sportinstytut.pl/fundacja/rada-fundacji/36-arkadiusz-szczerbo-niefiedowicz.html
https://www.sportinstytut.pl/fundacja/rada-fundacji/34-mateusz-matysiewicz.html
https://www.sportinstytut.pl/fundacja/rada-fundacji/37-paulina-wolfram.html
https://www.sportinstytut.pl/fundacja/rada-fundacji/35-piotr-sobolewski.html
https://www.sportinstytut.pl/fundacja/rada-fundacji/33-piotr-kawalec.html


44 | S t r o n a  

 

Eksperci i współpracownicy 
Szymon Galas 
Doktor nauk o kulturze fizycznej poznańskiej AWF, z pracą doktorską pt. 
„Motoryczne, somatyczne i wolnoczasowe uwarunkowania sprawności specjalnej 
młodych tenisistów stołowych”. Właściciel Wielkopolskiej Akademii Rozwoju Tenisa 
Stołowego oraz koordynator sekcji tenisa stołowego w Parku Rekreacyjno-Sportowym 
fairPlayce w Poznaniu. Specjalność: Trener II klasy tenisa stołowego. Instruktor 
tenisa stołowego dźwiękowego. Sędzia okręgowy klasy D w tenisie stołowym. 
Absolwent podyplomowego studium z przygotowania pedagogicznego. 
Osiągnięcia/informacje o sobie: Absolwent poznańskiej AWF, Uniwersytetu 
Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej. Odbył staż naukowy w Zakładzie 
Sportów Indywidualnych AWF we Wrocławiu. Zrzeszony w Polskim Stowarzyszeniu 
Naukowym Animacji Rekreacji i Turystyki. Włączony do zespołu badawczego w 
projekcie pt. „Status rozwoju biologicznego i dojrzałości młodych zawodników 
uprawiających tenis i tenis stołowy”, realizowanym przy współpracy z Uniwersytetem 
Coimbra w Portugalii. Autor kilku publikacji naukowych, przeprowadzanych w 
głównej mierze na grupie badawczej tenisistów stołowych. Przewodniczący SKN 
Animacji Czasu Wolnego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Czynny oraz 
bierny uczestnik konferencji w zakresie kultury fizycznej oraz sportu dzieci i 
młodzieży. Pomysłodawca cyklu Ogólnopolskich Konferencji Metodyczno-
Szkoleniowych pt. „Imperium Tenisa Stołowego”. Certyfikowany pilot i kierownik 
wycieczek szkolnych, kierownik i wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 
technik obsługi turystycznej. Akademicki Mistrz i Wicemistrz Polski UWF, 
Wielokrotny Akademicki Mistrz Wielkopolski. Przez wiele lat zawodnik na szczeblu 
III i IV ligi ogólnopolskiej tenisa stołowego. Pasjonat podróży i sportu. 
 
Piotr Kociszewski, PhD 
Doktor nauk o Ziemi, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, w tym 
zakończone przygotowanie pedagogiczne). Wykładowca w Warszawskiej Szkole 
Turystyki i Hotelarstwa VISTULA (zajęcia w języku polskim i angielskim), Prodziekan 
Wydziału Turystyki i Rekreacji SGTiH Vistula, koordynator programu „InterTour. 
Nowy międzynarodowy program edukacyjny Turystyki i Rekreacji – Studia". 
Wykładowca niestacjonarny na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW; z 
ramienia WGiSR zaangażowany w tworzenie interdyscyplinarnego kierunku studiów 
magisterskich wspólnie z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
„Polityka Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym”. Autor artykułów i opracowań 
naukowych (w tym monografii), sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Turystyka 
Kulturowa”, recenzent czasopism naukowych „Turyzm” i „Folia Turistica”, 
zaangażowany w projekty z zakresu turystyki kulturowej i turystyki senioralnej, 
wykładowca i wykładowca m.in. Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji 
związanych z aktywizacją osób starszych. Zaangażowany w projekt „Heritage in 
motion”, związany z rozwojem i promocją innowacyjnych metod edukacji dorosłych w 
zakresie dziedzictwa kulturowego i aktywnego starzenia się. Czynny przewodnik 
turystyczny, przewodnik miejski Warszawy, od marca 2015 - właściciel biura podróży 
PITUR touroperator (członek Polskiej Izby Turystyki). Od listopada 2015 trener 
krajowy WFTGA (Światowa Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych), 
certyfikowany egzaminator lotniczy Polskiej Izby Turystyki i Kadry Turystyki. 
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Monika Piątkowska 
Dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie naukowej nauki u kulturze 
fizycznej, profesor w Katedrze Zarządzania, Organizacji i Ekonomii Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Posiada dwukierunkowe 
wykształcenie - ukończyła zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz turystykę 
i rekreację na wydziale Wychowania Fizycznego w AWF w Warszawie. Jest także 
absolwentką Podyplomowego Studium Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie. W 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej broniąc 
pracę doktorską na temat „Aktywność fizyczna społeczeństwa polskiego na tle Europy 
mierzona Międzynarodowym Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej IPAQ”. W 
2020 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o 
zdrowiu w dyscyplinie naukowej nauki u kulturze fizycznej za cykl publikacyjny 
„Zjawisko ambush marktingu w organizacji wielkich imprez sportowych”. 
Stypendystka programu University of St Andrews w Szkocji (2007) i 
Międzynarodowej Radę Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym – ICSSPE (2008). 
Laureatka nagród podczas międzynarodowych konferencji naukowych - International 
Scientific Conference “10th Sport Kinetics 2007” w Belgradzie w Serbii, 16th Biennial 
Conference of ICSPES w Macau w Chinach (2008) i International Convention on 
Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS) "Sport Sciences and 
Harmonious Society in the 21st Century" w Guangzhou w Chinach (2008). Bardzo 
ściśle współpracuje z instytucjami (Ministerstwo Sportu i Turystyki – ekspertka w 
latach 2012-2014, Główny Urząd Statystyczny – ekspertka w latach 2009, 2013) i 
organizacjami (Polski Związek Golfa – od 2015) działającymi w sporcie. Członkini 
Zarządu International Council of Physical Activity and Fitness Research (od 2010 r.) 
oraz sieci badawczej Sport Organisation Research Network (SORN) utworzonej pod 
auspicjami European Association for Sociology of Sport (EASS). Od 2014 roku 
członkini polskiej grupy eksperckiej GoPA Polska! (Global Physical Activity 
Observatory), odpowiedzialnej za przygotowywanie pierwszej i drugiej edycji 
Krajowej Karty Aktywności Fizycznej. Od 2006 roku bierze aktywny udział w 
konferencjach krajowych i międzynarodowych wygłaszając referaty. Realizuje także 
krajowe i międzynarodowe projekty badawcze głównie z zakresu zarządzania sportem 
i rekreacją (np. Sieć Tematyczna Programu ERASMUS AEHESIS „Ujednolicanie 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w Zakresie Nauk o Sporcie”, 
Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy, Study on Training of young 
Sportsmen/women in Europe, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom ambush 
marketingu w organizacji dużych imprez sportowych, Style konsumpcji sportowej 
Polaków, Wpływ turystyki wodnej na środowisko naturalnej EFF Tourism). 
Koordynatorka europejskich projektów: SIVSCE (Social Inclusion and Volunteering 
in Sport Clubs in Europe) w Polsce – 2017-2017 oraz SActAge (Sport for Active Aging) 
– 2020-2022, realizowanych w ramach grantów Erasmus + Sport. Od 2009 pracuje w 
redakcji czasopisma naukowego Physical Culture and Sport. Studies and Research 
(Q1 w bazie SCOPUS), najpierw pełniąc funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a 
od 2018 roku redaktorki naczelnej. 
 
Bartosz Prabucki 
Etnolog, doktor nauk o kulturze fizycznej, doświadczony specjalista w zakresie 
sportów, gier i zabaw tradycyjnych, animator czasu wolnego. Od dziecka pasjonat 
sportu, trenował piłkę nożną pod okiem ojca – nauczyciela WF i trenera oraz tenis 
stołowy, w którym osiągał wyniki na skalę ogólnopolską. Na studiach etnologicznych 
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zainteresował się mało popularną w naszym kraju, a niezwykle wartościową tematyką 
tradycyjnych sportów, gier i zabaw. Poświęcił im swoje prace: licencjacką i 
magisterską. Zafascynowany tą tematyką obronił doktorat na poznańskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego, pisząc obszerną monografię nt. europejskich sportów 
tradycyjnych. Prowadził na tej uczelni zajęcia z takich przedmiotów, jak „Etnologia 
sportu”, „Olimpizm”, „Gry regionalne” oraz „Sport tourism”. Autor licznych publikacji 
naukowych na ten temat, publikowanych w międzynarodowych czasopismach. 
Przeprowadził samodzielny, kilkuletni projekt badawczy pt. „Etnologia sportów 
tradycyjnych w Europie”. Referent na licznych konferencjach naukowych w Polsce i 
za granicą. Bierze udział w rozmaitych inicjatywach praktycznych, związanych ze 
sportami tradycyjnymi, takich jak światowe i europejskie igrzyska tego typu sportów, 
Europejski Tydzień Sportu, międzynarodowe projekty badawcze (w tym w roli 
eksperta w  programie Erasmus+ Sport), spotkania światowych specjalistów w tej 
dziedzinie, zajęcia dla dzieci i dorosłych itp. Członek Komisji ds. Relacji 
Międzynarodowych Europejskiego Stowarzyszenia Sportów i Gier Tradycyjnych 
(ETSGA). Czynny uczestnik miesięcznego stypendium naukowego w zakresie studiów 
olimpijskich w antycznej Olimpii. Regularnie współpracuje z najlepszymi, 
światowymi ekspertami w dziedzinie sportów i gier tradycyjnych. Certyfikowany 
animator czasu wolnego. Prowadzi praktyczne zajęcia dla dzieci z gier i zabaw 
tradycyjnych. Autor bloga: www.inspirowanysportem.pl. 
 
Olga Smoleńska 
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, studiów magisterskich z 
zakresu Turystyki i Rekreacji 2000-2005 oraz studiów doktoranckich z zakresu nauk 
o kulturze fizycznej 2005-2009, a także kilku kierunków studiów podyplomowych. 
Wychowawca kolonijny i kierownik wycieczek; instruktor rekreacji ruchowej i sportu; 
trener-szkoleniowiec ds. agroturystyki; egzaminator OKE, doktor nauk o kulturze 
fizycznej; asystent AWF Poznań w latach 2010-2016; aktualnie nauczyciel 
przedmiotów zawodowych z zakresu organizacji turystyki i hotelarstwa w ZSGH w 
Toruniu (wcześniej również 10 lat w ZS nr 2 w Wągrowcu) oraz adiunkt na Wydziale 
Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Była zawodniczka gry w szachy (wielokrotna 
Mistrzyni i ViceMistrzyni byłego województwa kaliskiego i makroregionu łódzkiego, 
liczny udział zawodach regionalnych i ogólnopolskich, indywidualnych i 
drużynowych, X m. w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18 1998, zawodniczka I i 
II ligowej drużyny seniorów TS-R Hetman Konin oraz brązowa medalistka MP AMP 
AZS UMK Toruń), a także instruktor szachowy w kilku wielkopolskich placówkach 
(kurs instruktorski PZSzach Kalisz 1999, zajęcia m.in.: SP Lusowo, Przedszkole 
Fistaszki Poznań, SP Eureka Poznań; ZS nr 2 w Wągrowcu). W 2009 roku czynny 
udział i referat na konferencji naukowej o tematyce szachowej w Sandomierzu oraz 
obserwator i fotoreporter Mistrzostw Świata w Solvingu w Kobe [Japonia] w roku 
2012. W 2016 roku brała udział w międzynarodowych warsztatach „Charming Anhui, 
Beautiful China” w Anhui Univerisity w Hefei [Chiny]. Marzy o wyprawie do Indii i 
promuje aktywność i edukację w zakresie animacji czasu wolnego oraz sportów 
mentalnych, w szczególności tzw. chessyogi, jako instruktor obu dyscyplin. 
Koordynator i wykonawca badań, w tym projektu krajowego PFRON w zakresie 
aktywności zawodowej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych oraz dwóch 
międzynarodowych projektów turystycznych („A Grand Survey on Family Vacation 
Decision Making”i„Favourite Destinations”). Recenzentka programów nauczyczania i 
scenariuszy lekcyjnych Wychowania Fizycznego w programie konkursowym ORE. 
Stażystka w obiektach hotelarskich (w tym dwóch zagranicznych we Francji i Grecji) 

http://www.inspirowanysportem.pl/
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oraz przedsiębiorstwach m.in. w projekcie „Naukowiec w biznesie – staże naukowe 
pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” Miasta-Poznania. Autorka 
monografii podoktorskiej „Uwarunkowania rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych Wielkopolski w aspekcie rekreacji ruchowej”, rozdziału w 
„Poradniku metodycznym dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w 
ramach projektu Edukacja przez Szachy w Szkole” oraz licznych innych publikacji z 
zakresu turystyki, rekreacji i sportu 
(https://scholar.google.pl/citations?user=r6ZWCREAAAAJ&hl=pl). 
Pomysłodawczyni i założycielka Future Tourism Foundation, promującej rozwój, 
badania i edukację w zakresie turystyki i rekreacji. 
 
Piotr Żółtowski 
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (studia magisterskie                              
i doktoranckie). W latach 2001-2011 był wykładowcą akademickim. Prowadził zajęcia 
m.in. z zakresu produktu turystycznego, ekonomiki przedsiębiorstwa hotelarskiego, 
zarządzania jakością w przedsiębiorstwie turystycznym. W latach 2006-2019 był 
ekspertem, wykładowcą w projektach: LOT Skarbiec Mazowiecki (2010-2019) – 
ekspert w projektach „Szlaki turystyki sakralnej w Warszawie i po Mazowszu”, 
„Polsko-węgierski marsz po niepodległość”; DGA S.A. (2006-2012) - koordynator 
regionalny projektu „Turystyka Wspólna Sprawa” oraz ekspert w projekcie 
„Profesjonalna Akademia Turystyki”; SEKA S.A. (2012) - wykładowca w projekcie 
szkoleniowym „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”; EKOTON sc 
(2005)- wykładowca w projekcie szkoleniowym „Centrum Zielonych Technologii- jak 
zarobić na ekoturystyce?”;Konsorcjum Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa 
Rolniczego, Związek Chłopów Bawarskich, WSTiR, DOOR Poland, Europejskie 
Centrum Doradztwa i Szkoleń (2004)- wykładowca w projekcie szkoleniowym 
„Agroturystyka i usługi towarzyszące”. Od 2003r. jest współpracownikiem Instytutu 
Turystyki w Warszawie. W ramach współpracy uczestniczy w wielu programach 
badawczych w tym m.in. „Uwarunkowania rozwoju turystyki na polskich 
śródlądowych drogach wodnych”. „Potencjał turystyczny Ukrainy Zachodniej”. Od 
2000 jest właścicielem firmy turystycznej Ekoturyzm Sp. zo.o. Pracował również w 
przedsiębiorstwach turystycznych: PTTK o/Żoliborz (touroperator), Polska Agencja 
Rozwoju Turystyki S.A. (project manager), OST GROMADA (dyrektor Centralnego 
Biura Badawczo-Rozwojowego). Obecnie zatrudniony na etacie kierownika w 
Wydziale Organizacyjnym Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy, gdzie odpowiada m.in. za koordynowanie realizacji strategii 
#Warszawa 2030 oraz Polityki Turystycznej m.st. Warszawy. 
 

Z Fundacją współpracują lub współpracowali także: 

dr Sylwia Gocłowska 

dr Zuzanna Mazur 

dr Michał Koskowski 

Karolina Zbytniewska 

I wiele innych osób…. 

https://scholar.google.pl/citations?user=r6ZWCREAAAAJ&hl=pl
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Partnerzy i współpraca  

 

 

 

http://orzelmyslenice.pl/

https://worldethnosport.org/ 

https://www.facebook.com/watch/bulsport.bg/ 

https://www.facebook.com/watch/bulsport.bg/
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https://kiyidosk.org/

http://www.tsakademia.pl/

 
Verkapitany Lovagi Torna Egyesulet, Hungary 
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https://www.facebook.com/Association-for-Social-Economy-and-Lifelong-Learning-ASEL-RO-

109375197386449/

http://www.dinfiz.com.ua/main/

http://www.uisp.it/terni/ 

http://www.uisp.it/terni/
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https://universidade-senior-de-

evora6.webnode.pt/

http://mos.bialystok.pl/

https://www.facebook.com/sbandieratoridiorte/ 

https://www.facebook.com/sbandieratoridiorte/
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https://www.adanazionale.it/

http://isca-
web.org/english/

 
https://deryneia.org.cy/en/ 

https://deryneia.org.cy/en/
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http://www.drustvospm.si/drustvo-za-razvijanje-prostovoljnega-dela-novo-

mesto

Swedish Sports Confederation, Sweden 

 
Hortae Pedilidium 2014 D.P.F.C., Italy 
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https://ceipes.org/ 

https://minevaganti.org/it/

 
http://www.ace20.it/ 

 
https://en.uoa.gr/ 

https://ceipes.org/
http://www.ace20.it/
https://en.uoa.gr/
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https://kargenc.com/

https://www.pcst.org.uk/ 

 
http://www.ilabour.eu/ 

 

https://www.pcst.org.uk/
http://www.ilabour.eu/
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https://dubrovackisavezsportova.com/ 

 
https://www.ihfeurope.eu/ 

 
https://sportzasve.org/ 

https://dubrovackisavezsportova.com/
https://www.ihfeurope.eu/
https://sportzasve.org/
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Cooperativa Socialeil MOSAICO, Italy 

https://www.gp2sport.org/ 

 
https://fifty-fifty.gr/ 

https://www.gp2sport.org/
https://fifty-fifty.gr/
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https://www.facebook.com/DoKamp/

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/ 

 
https://jugaje.com/ 

 

https://jugaje.com/
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https://www.fondazionelabos.org/

https://rss.hr/

https://www.facebook.com/Association-tunisienne-de-sauvegarde-des-jeux-et-sports-du-
patrimoine-

230427723636454/
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https://redeporte.org/

https://tudasalapitvany.hu/

 
http://hstis.hr/ 
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https://www.fitel.it/

https://www.ra-
sotla.si/
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https://www.associazionegiochiantichi.it/

 
SMART IDEA Igor Razbornik s.p., Sloveni 

http://www.aspectmir.eu/

https://www.uc.pt/en
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https://portal.aescas.net/

https://www.facebook.com/kpe.filiaton.thesprotia/

https://adispaz.es/
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https://www.facebook.com/konyaab/

https://www.facebook.com/paesaggiconnessi/

https://www.udl.cat/ca/
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https://www.facebook.com/groups/187327587989436/

http://www.srcit.org/

https://inefc.gencat.cat/en/inici/ 
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Mapa partnerów projektu Traditional Sports. 48 Tradycyjnych Partnerów Sportowych z 26 

krajów świata, z 6 kontynentów! 

Źródło: opracowanie własne 2022 
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Projekty krajowe i zagraniczne 
Projekt – nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych 

Dzięki współpracy Fundacji na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z 
Fundacją Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie udało się pozyskać środki z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych w 
Wałczu. W ramach projektu objętych wsparciem było 300 dzieci z klas III szkół 
podstawowych, które pod opieką i nadzorem trenerów i instruktorów pływania nabyły 
umiejętność pływania, w co najmniej 2 stylach. Każde dziecko podczas 10 zajęć na pływalni 
zapoznało się z zasadami bezpieczeństwa przebywania nad wodą jak też zostało przygotowane 
do tego, aby bezpiecznie spędzić okres wakacji nad licznymi jeziorami znajdującymi się na 
pojezierzu wałeckim. Projekt realizowany był od maja do grudnia 2012 r. 

Projekt – zajęcia sportowe dla zawodników UKS Volley 

Fundacja Instytyt Rozwoju Sportu i Edukacji przygotowała projekt dla UKS Volley w Wałczu 
pn. "Zajęcia sportowe dla zawodników UKS Volley". Projekt otrzymał dofinansowanie w 
kwocie 20.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Projekt realizowany był w 2012 r. W ramach projektu utworzone zostały 
dodatkowe 2 grupy zajęciowe w piłce siatkowej dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, 
przygotowując "narybek" siatkarski dla klas sportowych. Jednocześnie Fundacja objęła 
patronat nad UKS Volley i stała się tym samym partnerem w codziennej działalności Klubu. 

Szczypiorniak na podwórko 

Handball for Playground 
Organizacja: Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji 
Województwo: mazowieckie 
Miejscowość: Warszawa 
Partnerzy: Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, Płock / Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock 
S.A., Płock 
Okres realizacji: 2015-03-01 - 2016-04-30 
Kwota dotacji: 327 430,00 PLN 

Głównymi założeniami projektu o nazwie "Szczypiorniak na podwórko" było przede 
wszystkim opracowanie i przetestowanie modelu współpracy lokalnych klubów sportowych i 
organizacji pozarządowych na rzecz dzieci. Opracowaniem i upowszechnieniem 
wypracowanego modelu zajmie się lider partnerstwa - IRSiE, w Płocku działania przetestują i 
wdrożą partnerzy: Fundusz Grantowy i SPR. Fundusz odpowiada za rekrutację pedagogów i 
dzieci, SPR Wisła Płock za organizację treningów piłki ręcznej. Działaniami projektowymi 
obejmiemy 30 dzieci z Płocka w wieku 7-13 lat. Będą one brały udział w zajęciach 
uspołeczniających, ale także dwa razy w tygodniu w treningach piłki ręcznej. W sumie, Wisła 
zorganizuje 300 godzin treningów, a pedagodzy poprowadzą 144 godziny zajęć. Na spotkania 
z opiekunami zarezerwowana jest przede wszystkim przestrzeń miejska, a ich celem będzie 
przekazanie społecznie akceptowalnych norm zachowań, ale także pokazanie podwórek jako 
miejsc, gdzie bezpiecznie i twórczo można spędzać wolny czas. Handball natomiast, nauczy 
dzieci współdziałania w grupie, nauczy umiejętności rozładowywania emocji i agresji w 
naturalny sposób. Trenerzy duży nacisk położą na budowanie pozytywnych więzi i 
partnerskich relacji w grupie. Przez naukę zasad fair play pokażą, jak ważne jest zachowanie 
wewnętrznej równowagi emocjonalnej, odpowiedzialność nie tylko za jednostkę, ale także 
grupę, drużynę. Przewidzieliśmy również organizację miniturniejów, na które zapraszać 
będziemy rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. 

https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/16-projekt-nauka-plywania-dla-uczniow-szkol-podstawowych.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/15-projekt-zajecia-sportowe-dla-zawodnikow-uks-volley.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/14-szczypiorniak-na-podworko.html
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Projekt - alternatywne formy zajęć wychowania fizycznego 

Fundacja Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie wygrała konkurs na realizację 
części warsztatowej zadania pt. „Krótkie formy doskonalenia nauczycieli w zakresie 
alternatywnych form zajęć wychowania fizycznego”, którego realizatorem jest Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu. Projekt zrealizowany był ze środków EFS Dz. 9.4 PO KL 
i dotyczy realizacji szeregu krótkich szkoleń 40 godzinnych dla nauczycieli wychowania 
fizycznego i nauczycieli przedmiotów zintegrowanych. 

Fundacja realizowała następujące szkolenia: 

• Nowoczesne formy gimnastyki – wybrane formy fitness o charakterze aerobikowym 
oraz kształtującym 

• Nordic walking, Jogging, Running – formy zajęć ruchowych na świeżym powietrzu 
• Gry i zabawy w terenie z elementami nordic walking 
• Pływanie i pływanie korekcyjne 
• Korekcja wad postawy – teoria i praktyka postępowania korekcyjnego – ćwiczenia, gry 

i zabawy wpływające na atrakcyjność zajęć dla ucznia i profilaktykę 
• Mini piłka siatkowa dla klas I – III 
• Piłka nożna dla leniwych – dla uczniów nie mających predyspozycji 
• Taniec i fitness na lekcjach WF 
• Biegi na orientację i radioorientacja 
• Survival i spływ kajakowy 
• Spływy kajakowe i wspinaczka skałkowa 
• Warsztaty z motywowania do aktywności ruchowej 
• Rozszerzony kurs pomocy przedmedycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

Traditional Settlements, Cultural Heritage and Sustainable Development 

Project Title: Traditional Settlements, Cultural Heritage and Sustainable Development 
Project Date: 1.09.2016-31.08.2018 
Duration: 24 months 
Programe: Erasmus + 
Key Action: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices 
Lider projektu: Kentro Perivallontikis Ekpedefsis Filiaton (GR) 
Partnerzy: Tudás Alapítvány (HU), ASPECT-Management and Intercultural Relations (BG), 
Shoqata Shqiptare e Ambientalisteve Industriale (AL), Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji 
(PL), Razvojna agencija Sotla (SL), Associazione Paesaggi Connessi (IT), Comune di 
Petrosino (IT). 

The rationale of this project is related with the fact that Traditional settlements in Greece 
consist an integrated part of the Greek tradition and heritage. Therefore their preservation, 
not as lifeless museum exhibits or as destroyed monuments, but as a dynamic part of the 
contemporary life is crucial for the regional development of the country yet. By this meaning 
the project about the “Traditional Settlements” has firstly been implemented by the Centre 
for Environment Education of Filiates, in local-national level in order to reclaim and promote 
the Traditional Settlements of Thesprotia region. The target groups involved will gain 
knowledge, experience and awareness on the subject, widening their professional challenges 
and gradually becoming defenders of the cultural wealth. The transnational implementation 
of this project will enhance the exchange of knowledge, ideas and good practices for the adult 
education in activities which might be developed in the traditional settlements-villages, all 
over Europe, providing professional solutions to the relevant with this field jobs. The 
objectives and targets set in European legislation are key drivers to improve the protection of 
the cultural heritage. Starting from the fact that culture is not static but it results as an output 
of mixing populations, the political evolutions wordwide and the issue of identities and 

https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/13-projekt-alternatywne-formy-zajec-wychowania-fizycznego.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/12-traditional-settlements-cultural-heritage-and-sustainable-development.html
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differences, motivates us to reclaim tradition as an active factor in the procedure of the 
identity designation. 

Diabetics Runners and Cyclists for more sport for all in Europe 

SportGiveChance 

Antidoping Green Seal 

Applicant 

Municipality of Spoleto 

Organizations involved: 

• 11 local municipalities located along the bike path 
• A regional/national network of 8 sports and cultural associations 
• a Umbria Region and a promotional organization 
• 31 foreigner body from 16 European Countries are also involved 

Objective 

Plan and organize a European sporting event of run, bike ride and hand-bike, involving 
diabetics athletes and disables, to raise awareness of fair sport and physical activity in 
promoting health, well-being and social inclusion. 

Specific objectives 

1. Promoting voluntary work in sport associations of runners, bikers and hand-bikers to 
spread sport among people with difficulty of access to sport (diabetics, with other 
physical disabilities too) 

2. Promoting access to sports/tourism/cultural route, developed between nature and 
medieval towns, suitable for special targets, 

3. Encouraging participation in sporting activities for everyone, such as running and 
cycling (and hand-cycling), for better social integration and personal development of 
two special target: diabetics athletes and/or people with physical disabilities, 

4. Creating a participatory planning rural laboratory (Sports Rural Lab) aimed at 
developing sports itineraries suitable for diabetics people, sustainable after the end of 
the project, 

5. Developing a participatory planning urban laboratory (Sport Urban Lab) aimed at 
planning integrated activities and initiatives for and with the project targets. 

6. Creating a (educational/informational) sustainable laboratory (Sports Skill Lab) 
aimed, after the end of the project, at creating and maintaining a network of 
specialists, doctors, tour guides, administrators, about social impact of itineraries 
suitable for everyone. Experts, also international experts, will be involved in 
educational activities. 

STEP ONE-Sport Traditions Educate Players Of New Europe 

Projekt: STEP ONE-Sport Traditions Educate Players Of New Europe (Grant Agreement No 
2017-2760/001-001) 

(590818-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SSCP) 

Program: Erasmus Plus 

Key action: Sport 

https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/11-diabetics-runners-and-cyclists-for-more-sport-for-all-in-europe-sportgivechance.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/11-diabetics-runners-and-cyclists-for-more-sport-for-all-in-europe-sportgivechance.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/10-antidoping-green-seal.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/9-step-one-sport-traditions-educate-players-of-new-europe.html
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Action: Collaborative Partnership 

Action Type: Small Collaborative Partnership 

Termin: 1.01.2018 – 31.12.2019 

Lider: Comitato Territoriale Terni-UISP (IT) 

Partners: Deryneia Municipality (CY), Verkapitany Lovagi Torna Egyesulet (HU), Instytut 
Rozwoju Edukacji i Sportu (PL), Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte (IT), Hortae 
Pedilidium 2014 D.P.F.C. (IT), Municipality of Nafplio (GR). 

STEP ONE – Sport Traditions Educate Players Of New Europe wants to create opportunities 
for the sharing of best practices at European level to favour the cross-fertilization and 
internationalization of the activities and internal organization of small recreational football 
clubs and traditional sports’ associations, to promote participation and intergenerational 
cooperation in recreational and traditional sports and the participation to the European 
Week of Sport 2018. 

A BETTER EUROPE - Be-Eu 

Lead Applicant: 

Municipality of Wiernsheim (Germany) 

Focus Europe (Italy-Belgium) 

Partners: 

• IFALL - Integration For Alla (Sweden) 
• Mittetulundusuhing Peipsi Koostoo Keskus (Estonia) 
• Consulting and Development Partners - Shkoder (Albania) 
• Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland) 
• United Societis of Balkans Astiki Etaireia (Greece) 
• Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (Italy) 
• Municipality of Haz Zebbug (Malta) 
• No Profit Association NEAR (Italy) 
• Comune di Capoterra (Italy) 

Europe for Citizens - Programme Guide 2014-2020 / 2.2: Network of Towns 

Duration of the project: January-December 2018 (4 European Events/Seminars organized) 

EU is crossing structural crisis, which is undermining its principles. Due to the economic and 
immigrants crises, European citizens think that things are going in the wrong direction. In 
this context, characterized by a serious lack of solidarity between member states, this project 
stems from the desire to work together in order to restore confidence and strengthen 
solidarity between member states. The project intends to develop a sustainable network 
starting from the assumption that European solidarity (between members countries) is 
undermined by the raising of Euroscepticism and the currently perceived credibility gap of 
the EU can only be reduced with the strengthening of the concept of Solidarity, seen as 
founding principle. The EU solidarity is intended as a series of norms and values uniting not 
only its members but also citizens. However this concept is politically questioned. The 
planned activities will revolve around debates and discussions about the meaning of 

https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/8-a-better-europe-be-eu.html
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“European Solidarity”, in order to spread the message that it is the moral aspect of solidarity 
that provides the basis for the politically solidarity. The Solidarity will be also promoted 
through the active involvement the European Solidarity Corps. The project intend to promote 
volunteering, especially of youth people, not only as a form of solidarity but also as an 
essential element of the active citizenships which generates strong citizens’ commitment in 
society and political life. 

Playing Sport for Social Inclusion 

Participants: 24 youth worker (no age limit). 

Duration: six days, plus two travel. 

Period: March - June - 2019 

Location: Rome 

The project sees the creation of a course designed to train socio-cultural operators, to learn 
methods and approaches aimed at using sport as a means of social inclusion and 
participation. 

Sport, intended as a game, fair competition, or as physical activity aimed at well-being and 
pleasure, is one of the most effective ways to promote social inclusion and participation 

CheckMATE! (Check Meet Action Team Europe) 

Program: Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals, KA105 - Youth mobility 

Lider projektu: Cooperativa Sociale "Il Mosaico" (Italy) 

Partnerzy projektu: YOPA - FIATALOK AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELÉRT 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (Hungary), Unique projects (Lithuania), GEOCLUBE - 
ASSOCIACAO JUVENIL DE CIENCIA NATUREZA E AVENTURA (Portugal), Youthnet 
Hellas (Greece), INSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI (Poland), STUDIO 
PROGETTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (Italy) 

Data: 1.05.2019 – 31.12.2019 

The Youth Exchange CheckMATE! is born to create an international opportunity in the city of 
Vicenza and in the province about the building of a unified society using the game like a tool. 
Nowadays some social phenomena show that there is a big gap among people of different 
culture and among people of different generation and these could invalidate the social capital 
of the territory. CheckMATE! want to add value to the game like an opportunity of testing 
and developing new skills for the participants to improve their wealth and to reduce the risk 
of unemployment or dropping out the school. 

The main goals of the projects are: 

• The knowledge of the new and old games of the different countries which are involved 
in the project to share common and specific aspects; 

• The promotion of the game like a tool to join people and to find a common language; 
• The promotion of a multicultural and intergenerational approach on the territory; 

https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/7-playing-sport-for-social-inclusion.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/6-checkmate-check-meet-action-team-europe.html
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• The increase of the life skills using the game to show a correct and constructive 
approach; 

• Build and disseminate a game that contains the experience of the young participants 
in 

Using Sports For Preventing Peer Bullying In Schools 

 

Erasmus + Program, Key Action 2: Strategic Partnerships, 
GRANT AGREEMENT for a: Project with multiple beneficiaries under ERASMUS + Program 
1 SCHOOL EDUCATION STRATEGIC PARTNERSHIPS AGREEMENT NUMBER - 2018-1-
PT01-KA201-047282 
Duration: 24 months starting on 01/10/2018 and finishing on 30/09/2020 
Coordinator: Agrupamento de Escolas de àguas Santas (PT) 
Partners: Institute for Sport and Education Development (PL), Asociacia Za Razvitie Na 
Bulgarskiasport (BG), SMART IDEA Igor Razbornik p. (SI), Erenkoy Zeki Altindag Ortaokulu 
(TR), Konya Il Milli Egitim Mudurlugu (TR) 

School is a place where children learns and molds themselves into someone that they wanted 
to be. But sometimes the school can be a battle of field or a place of survival for students 
because of peer bullying. In all over the world communities run many programs to prevent 
violence among children, youth and adults. School bullying is nothing new, but psychologists 
identify new ways to prevent it. Also Dr. Dan Olweus, a research professor of psychology from 
Norway, is often considered the "pioneer" in bullying research states that students were 
involved in more serious bullying problems at ‘about once a week' or more frequently. In this 
project our aim is to prevent violence and bullying among teens by engaging them in sports 
activities as an alternative to delinquency and bullying. Sport has become a universal 
language representing fun, friendship, discipline and achievement, and it seems almost 
inconceivable that it should be tainted by violence. These project focuses on topics such as 
tolerance, solving problems in a peaceful manner and contributing to a healthy society. We 
will achieve this goal with the pan EU analysis of good practices in preventing bullying, 
selecting best practices into guide, preparation of the training course for teachers and parents 
and implement it into school with six months monitoring of improvements. 

https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/5-using-sports-for-preventing-peer-bullying-in-schools.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/5-using-sports-for-preventing-peer-bullying-in-schools.html
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Bike Encounters 

 

Programme: Erasmus+ 
Key action: Sport 
Action: Collaborative Partnerships 
Action type: Small Collaborative Partnerships 
Leader: Federazione Italiana Tempo Libero (IT) 
Partners: Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (PL), Fundacion Red Deporte Y Cooperation 
(E) 
Duration: 1.01.2019 – 31.12.2020 (24 months) 
Topic of the project: Encourage social inclusion and equal opportunities in sport 

Sports play a vital role in European societies, as they not only contribute to the health and 
well-being of people but also have a strong social impact. Among the different nations, 
Cycling seem to be one of the most popular sports in Europe and a tool also for social 
inclusion. More, amateur Cycling is green, healthy and cheap and it can be practiced by 
everyone, from children to elderlies and have a great role also for social inclusion. Cycling in 
fact is a means of transport accessible to the vast majority of people, and thus they help to 
reduce social imbalances. 

In spite of all this benefits, Cycling is still underused in many cities, and its effectiveness in 
term of social inclusion and well being is too often undervalued and there are still significant 
differences between Member States’ cycling culture. 

https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/4-bike-encounters.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/4-bike-encounters.html
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Enhancing Mentoring Skills Of Sport Coaches – EMSCo 

 

Programme: Erasmus + 
Key Action: Sport 
Action: Collaborative Partnerships 
Action Type: Small Collaborative Partnerships 
Lider: Coordinator: Fondazione Laboratorio per le Politiche Sociali - LABOS 
Partnerzy: Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Polska), Fundación Red Deporte y 
Cooperación (Spain), Dogansehir Dag Ve Doga Sporlari Kulubu Dernegi (Turkey) 
Duration: 1.01.2019 – 31.12.2020 

The main objective of the project is to improve training of sport coaches with a focus on 
developing mentoring skills. With this aim the project addresses the topic “Promote 
education in and through sport with special focus on skills development”. 

Educational value of sports in the European Context 

The role of sport as a tool to convey positive values is described for example in the 2007 
White Paper on Sport (COM/2007/0391 final). The aim of this project is exactly to promote 
and spread effective and scientifically founded educational tools, taking into account the 
great educational and pedagogical potential inscribed in sports, in line with the White Paper 
on Sports and drawing on the experience gained during the European Year of Education 
through Sport (2004). Therefore, in this project sport is fully considered as a powerful 
educational tool, as well as a training tool for active citizenship for young people, in line with 
the 2009 European Council Resolution on a framework for European cooperation in the 
youth field, which defines sport as an “activity supporting teamwork, intercultural learning, 
fair play and responsibility”. Improving mentoring skill of sport coaches means promoting 
sport as an educational tool that would be able to enhance young people's skills to relate to 
diversity, to include and respect everyone, to develop sane competition and then contribute 
to the development of a less violent, more inclusive, multicultural society. 

https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/3-enhancing-mentoring-skills-of-sport-coaches-emsco.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/3-enhancing-mentoring-skills-of-sport-coaches-emsco.html
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WOW FESTIVAL 

 

Title: WOW FESTIVAL 
Programme: SPO-Sport 
Action: SNCESE – Not-for-profit European Sport Event 
Proposal: Call for Proposals 2019 – EAC-A03-2018 
Application no.: 613265-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SNCESE 
13265-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SNCESE, 
Topic: Encourage participation in sport and physical activity especially by supporting the 
European Week of Sport 
Lider: Centro Sportivo Italiano (Italy) 
Partners: Centro Internazionale per la Promozione dell'educazione e lo Sviluppo – CEIPES 
(Italy), National movement “UNION FOR DEVELOPMENT OF SPORT AND SPORT 
CULTURE FOOTURA” (Bulgaria), Rijeka Sport association for persons with disabilities 
(Croatia), PYTHIA (Greece), FOPSIM (Malta), Spor Elcileri Dernegi (Turkey), University of 
the Balearic Islands(Spain), Naprej center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo 
Maribor (Slovenia), Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland), C A I - CONVERSAS 
ASSOCIACAO INTERNACIONAL (Portugal) 

https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/2-wow-festival.html
https://www.sportinstytut.pl/projekty/archiwalne/2-wow-festival.html
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Objectives: 

• A festival against sedentariness, to promote social inclusion, to promote a new 
sporting event. 

• Increased knowledge and awareness regarding sport and physical activity in 
Programme Countries. 

• Increased awareness of as regards the role of sport in promoting social inclusion, 
equal opportunities and health-enhancing physical activity. 

• Increase the knowledge of new sports disciplines, still not very well known and mostly 
not practiced. 

• Strengthened cooperation between institutions and organizations active in the field of 
sport and physical activity. 

• Better participation of sport organizations and other relevant organizations from 
various Programme Countries in enhanced networks. 

• Improved sharing of good practices. 
• Moreover, in accordance with the Collaborative Partnership objectives, the project 

aims to: Encourage participation in sport and physical activity, especially by 
supporting the implementation of the EU Physical Activity Guidelines and Promote 
voluntary activity in sport. 

KIND(ER) SPORTS 

 

 

Erasmus + Programme (ERASMUS+ KA210 TURKEY) 

2021-1-TR01-KA210-YOU-000031080 

Project title: Kind(er) Sports 

Leader: The Ankara Provincial Directorate of Youth and Sports 
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The concrete objectives which want to achieve in the project are stated below: 

1. Increasing the knowledge and competencies of youth and sports workers so that they 
can plan and organize education according to the characteristics of early children. 

2. To increase the knowledge of classroom teachers who teach early stage children about 
uncommon sports branches, to raise awareness about the orientation of talents, and 
to increase the preference of 1 team and / or 1 individual sports branch on the axis of 
the school. 

3. To ensure the development of different perspectives by informing parents about 
uncommon sports branches. 

4. To provide opportunities for early stage children, who are known as disadvantaged, 
immigrants, broken family children and/or children who cannot do sports due to 
economic (income level below the minimum wage) inadequacies, to do sports, and to 
improve their perspective on life in a positive way. 

5. By making early stage children's talent discovery in uncommon sports branches 
without delay, to ensure that children specialize in 1 team and / or 1 individual sports 
branch and to increase the number of performance athletes in these sports branches. 

6. To increase the awareness of the city's current sports opportunities, opportunities and 
activities 

PROPACT 

 

Promotion of Physical Activity Through European Traditional Sports - PROPACT 

Topic: ERASMUS-SPORT-2021-SCP 
Type of Action ERASMUS-LS 
Call ERASMUS-SPORT-2021-SCP 
Type of Model Grant Agreement ERASMUS-AG-LS 
Project number 101049325 
ERASMUS-SPORT-2021-SCP - Support for Partnerships for Collaboration 
Start: 1.05.2022 
End: 30.04.2024 
Grant: 400 000 euro 

Partners: 
Associazione Sportiva Dilettantistica Cultura e Sport Matera, CESMT (Italy) – coordinator 
Association Europeenne des Jeux et Sports Traditionnels (France) 
Comune di Ravenna (Italy) 

Gdańsk Miasto na Prawach Powiatu (Poland) 
Pendik Belediyesi (Turkey) 
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Sportno Drustvo Media Sport (Slovenia) 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland) 
Universidad de Zaragoza (Spain) 

Promotion of physical activity through European traditional sports (PROPACT) is a " 
Partnerships for collaboration " project that aims to encourage participation in sport and the 
physical activity of young people and that of active promotion of intercultural social 
inclusion. 

Furthermore, the project aims to create a technological tool to promote traditional European 
sports and games from an intergenerational and inclusive perspective that has combined 
ancient sports and games with the latest technologies in order to bring young people closer to 
sport and through the rediscovery European traditional sports and games (ETSG), in their 
own language (visual, mobile and interactive). 
It involves 8 partners from 6 European countries (Italy, France, Spain, Turkey, Slovenia and 
Poland). 

MAGICS 
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MAGICS - Medieval Activities Grow International Cooperation in Sport 

Start: 01-01-2020 - End: 31-12-2022 
Project Reference: 613492-EPP-1-2019-1-HU-SPO-SSCP 
EU Grant: 60000 EUR 
Programme: Erasmus+ 
Key Action: Sport 
Action Type: Collaborative Partnerships 

Coordinator: Varkapitany Lovagi Torna Egyesulet (Hungary) 
Deryneia Minicipality (Cyprus) 
Gruppo Sbandieratori 7 Contrade Di Orte (Italy) 
Kelmes Miesto Vietos Veiklos Grupe (Lithuania) 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland) 
Ayuntamiento de Pedreguer (Spain) 

MAGICS–Medieval Activities Grow International Cooperation in Sports wants to foster the 
sharing of best practices at European level to favour the crossfertilisation and 
internationalisation of activities and organisation of small traditional sports and games 
associations and clubs, to promote participation and intergenerational cooperation in 
traditional sports and the participation to the European Week of Sport 2020The project will 
take place from 1/1/2020 to 31/12/2021 and will give the opportunity to 6Local Coordinators 
and 18between athletes and trainers from 6European Countries (IT,CY,HU,PL,LT,ES) to take 
part in actions aimed to:-promote voluntary activities in sport, social inclusion, equal 
opportunities, awareness of the importance of health-enhancing physical activity, 
participation and equal access to sport for all-share best practices for the cross-fertilisation 
between different traditional sports to reduce the level of competitiveness and to promote 
conflict management and problem solving-create deeper synergies with the education and 
youth sector, promoting the participantion of traditional sport clubs in community education 
and the transgenerational trasmission of know-how and competencies-promote european 
traditional sportsThe project foresees the following activities: 2 Transnational Meetings for 
the Project Team, 3 Transnational Meetings for the mobility of athletes and trainers, 6 Open 
Days for the sensibilisation of local communitiesLocal meetings for the involvement of 
stakeholders, policy makers and civils society organisations, Dissemination plan for the 
promotion and diffusion of Project’s result and achievements, Events for the promotion and 
celebration of the European Week of Sport in 6 Countries. The Project wants to result in an 
effective resilience of small traditional sport and games clubs against conflicts and high 
competitiveness, to preserve voluntary activities in sport and the transgenerational 
trasmission of knowledge. 
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CulTour 

 

CulTour Design - Enriching Digital Design Competences for the empowerment of Cultural 
Tourism 

Programme: Erasmus+ 
Action Type: KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education 
Call: 2021 
Round: Round 1 
Field: Adult Education Project 
Title: Enriching Digital Design Competences for the empowerment of Cultural Tourism 
Project Acronym: CulTour Design 
Project Start Date: 1.01.2021 
Project End Date: 31.12.2023 
Agreement № 2021-1-RO01-KA220-ADU-000033461 

Partners: 
Institut National de Cercetare Dezvoltare in Turism (Romania) – Leader 
Asociacion de Innovacion Emprendimiento y Tecnologias de la Informacion y la 
Comunicacion (Spain) 
Komicha LTD (Bulgaria) 
INNOPOLIS Centre for Innovation and Culture (Greece) 
EPI FIVE Sp. z o.o. (Poland) 
Hearthands Solutions Limitec (Cyprus) 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland) 
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MOON 

 

Love Earth to the Moon and Back : Development of ECurriculum on Climate Change and 
Environmental Education for Secondary Education Students in Online Learning Platform 

Programme: Erasmus+ 
KA220-SCH - Cooperation Partnerships in School Education 
Project Acronym : Le_MOON 
Project Duration : 36 months (01.11.2021 – 01.11.2024 ) 

Coordinator: Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Czech Republic- 
Kroměříž www.vetkm.cz 
Partners : 
1. Manısa Celal Bayar Unıversıty    Turkey Manisa   
2. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü     Turkey Manisa   
3. Vytauto Dıdzıojo Unıversıtetas  Lithuania Kaunas   
4. ACD - Agency for Cultural Diplomacy (Agentur für Kulturdiplomatie) Austria Wien   
5. Instytut Rozwoju Sportu I Edukacjı Poland  Warszawa   
6. Móðurmál - samtök um tvítyngi   Iceland Reykjavík    
7. Lycée Louis Jouvet de Taverny France Taverny   

Le_MOON aims to develop an online environmental education mainly for secondary 
education students and all individuals as well so that they can understand the ecological 
balance and their roles in this balance. It is also aimed that individuals gain sustainable 
perspectives on a correct environmental management and the necessary skills to be active 
participants who report higher levels of concern for environmental issues 

http://www.cbu.edu.tr/
http://www.cbu.edu.tr/
http://www.manisaafad.gov.tr/
http://www.manisaafad.gov.tr/
http://www.vdu.lt/
http://www.vdu.lt/
http://www.acdvienna.org/
http://www.acdvienna.org/
http://www.sportinstytut.pl/
http://www.sportinstytut.pl/
http://www.modurmal.com/
http://www.modurmal.com/
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SMARTOUR 

 

 

SMART Tourism Skills Initiative 
Programme: Erasmus+ 
Call 2021 Round 1 KA2 
KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education 
Reference numer: 2021-1-SK01-KA220-ADU-000033555 
Project duration: 24 months 
Project start: 01/11/2021 
Project end: 31/10/2023 
Total budget: 240,449.00 € 

Partners: E-CODE (Slovakia) - Coordinator, Zavod Novi turizem (Slovenia), European 
Wilderness Society, Vereinzum Schutz Der Europaischen Wildnis (Austria), Univerzitet U 
Novom Sadu (Serbia), Regional Development Agency with Business Support Centre for Small 
and Medium-sized Enterprises (Bulgaria), Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland), 
Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici (Slovakia) 

The main objective of the project lays in the production of comprehensive educational 
materials for adult educators that will allow them to promote and organise smart tourism 
development among municipalities, tourism organisations and businesses that are active in 
tourism development. This objective will be achieved by reaching a number of smaller goals, 
namely - organisation of needs analysis, development of curriculum and educational 
methodologies, development of course materials in downloadable format, development of e-
Learning course and internationalisation of educational materials, i.e. their translation into 
the languages of the partnership from English. At the end the course materials on smart 
tourism development will be available in two major languages (English and German) and the 
languages of the rest of the consortium (Bulgarian, Polish, Serbian, Slovak and Slovenian). 
The project will also produce 70 trained adult educators via its learning, teaching, training 
activities and at least 270 participants of multiplier events where the project results will be 
disseminated. 
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STYLE 

 

Sport Tradition Youth Linked Elderly (STYLE) 
Call: Erasmus+ Sport 2020 (EAC/A02/2019) 
Reference Number: 622833-EPP-1-2020-1-RO-SPO-SSCP 
Project Duration: 18 months (1/1/2021 – 30/6/2022) 
Topic addressed: Promote European traditional sports and games 
Project Reference: 622833-EPP-1-2020-1-RO-SPO-SSCP 
EU Grant: 56.900,00 EUR 

Partners: 
ASOCIAŢIA A.S.E.L. RO - ASOCIATIA A.S.E.L. RO (A.S.E.L. RO), Romania – Coordinator 
Savez Sport za sve Vojvodine - Association Sport for all Vojvodin (SSV), Serbia 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji /Institute for the Development of Sport and Education/ 
(IRSIE), Poland 
Institoyto Koinonikis Kainotomias Kai Synoxis, Greece 
Kiyikoy Nature Sports Club Association (KIYIDOSK), Turkey 

Web: http://style-project.eu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/STYLE-Sport-Tradition-Youth-Linked-Elderly-
107672665080556/ 

Sporting Tradition Youth Linked Elderly (STYLE) is an innovative sport and tradition based 
project that strives for European Union (EU) targets achievement as it is aligned with societal 
role of sport, humans development through sport and it promotes the social inclusion with 
the greater protection of the moral and physical integrity of sportspeople.The main objective 
of the current project is to offer added value and alter the current way of sporting in 
children’s gaming, by blending the Traditional Sports and Games (TSG) of five European 
countries (Romania, Serbia, Poland, Greece and Turkey) and adding modifications for 
learning and hazards' dealing. Main scope of the project is to find the best combination 
between sporting and exercising for both Young Europeans and Elderly Europeans, under the 
umbrella of joy, tradition preservation, learning through morals and customs that the 
traditional games illustrate. Furthermore, the current project will not only concentrate on 

http://style-project.eu/
http://style-project.eu/
https://www.facebook.com/STYLE-Sport-Tradition-Youth-Linked-Elderly-107672665080556/
https://www.facebook.com/STYLE-Sport-Tradition-Youth-Linked-Elderly-107672665080556/
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children’s beneficial outcomes but also, it will awake and exercise a big community part, the 
elderly. Elderly will consist the source for the data concentration-explanation of TSG that will 
be used as the reference and the starting base point for the new games, the outcome of the 
project. Each European countries’ diversity, unique specifications, dissimilar history and 
common characteristics, will play an important role for games' formulation.The results of 
STYLE will be added in a e-Handbook with basic outcome sections, among others:1. 7-10 new 
modified games and basis TSG, categorized by the target achieved; (and folk dances)2. Same 
games but modified for the elderly to play and sport themselves in the most feasible way. 
STYLE will be the milestone leading the EU targets even closer to the fulfillment as it is 
imperative project for future improvement by preserving the tradition of the past in an 
innovative way of wide target group sporting and EU upgrading. 

SActAge 

 

Sport for Active Aging (SActAge) 
Programme: Erasmus+ 
Key action: Sport 
Action: Collaborative Partnerships 
Action type: Small Collaborative Partnerships 
Call for proposals: EAC-A02-2019-SPO 

Start: 01-01-2021 - End: 31-12-2022 
Project Reference: 623102-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SSCP 
EU Grant: 54,480.00 EUR 

Partners: 
Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti Degli Anziani (ADA), Italy - coordinator 
Universidade Sénior de Évora (USE) – Associação de aprendizagem ao Longo da Vida, 
Portugal 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Poland 
Fundación Red Deporte Y Cooperación (RDYC), Spain 

Practicing sport prevents the rising of degenerative diseases and contributes to the active 
aging and to a better quality of life. For this reason the World Health Organization has placed 
the absence of physical activity as one of the main causes of mortality in the world. For the 
elderly, the performance of physical activity can therefore determine a series of benefits for 
physical, mental and social health. Unfortunatly, even though the benefits of sport activities 
for the elderly, the partecipation of them in those activites is very low in Europe. 
The project Sport for Active Aging - SActAGe intends to promote active aging through sport. 
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ELISA 

 

Entrepreneurial Learning in Sport to support Athletes employability development 
(ELISA) 
Start: 01-01-2021 - End: 30-06-2023 
Project Reference: 622904-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 
EU Grant: 340045 EUR 
Programme: Erasmus+ 
Key Action: Sport 
Action Type: Collaborative Partnerships 

Coordinator: 
Institoyto Koinonikis Kainotomias Kai Synoxis 
Poseidonos Str 26, 542 50 Thessaloniki 
Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia) 

Partners: 
Institute Of Sport Development And Education 
Savez Sport For Sve Vojvodine 
Internationale Arbeidsvereniging 
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon 
Centro Internazionale Per La Promozione Dell'educazione E Lo Sviluppo Associazione 
Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto 

The project ELISA: Entrepreneurial Learning in Sport to support Young Athletes 
employability development aims to empower & inspire young athletes to engage with 
entrepreneurship during and after their career by activating their skills development with 
the use of the innovative tool of Serious Play. Project seeks to enhance capacity building 
of young athletes and those working with them (coaches, educators, sports associations 
and clubs) in entrepreneurial skills to ease the dual career most of young athletes follow 
as according to the EU Guidelines on Dual Career of Athletes, being an athlete and an 
employee at the same time is a challenge. What is proposed in our project is the training 
of young athletes in entrepreneurial learning skills development in order to create the 
needed flexibility in employment which is essential to combining their sport and 
employment life and achieving the right balance. Entrepreneurship is what people do to 
take their career and dreams into their hands and lead it in the direction of their own 
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choice, training athletes in developing their entrepreneurial skill will help them embark 
on a journey determined to bring their vision to fruition. Target groups are young 
athletes, educators, coaches, sports clubs & associations staff & professionals in the field 
of sport. Building capacities of our target groups on entrepreneurial learning to support 
young athletes’ careers as entrepreneurs is addressing rightly the need to facilitate dual 
career of athletes and provide the needed flexibility into their employment so we see a 
decrease on withdrawing rates from sports. Project products are: A Research on 
Entrepreneurship Skills Availability of young athletes, A Methodology Guide of Career 
Development and Psychometric Methods, E–Game for viable business models addressing 
challenges based on athletes dual career, a Course curriculum/Pilot Course Module, e. 
Infodays & Workshops, f. Capitalization activities, g.Final Conference. 
Results for this project are not yet available. They might become available after the 
project's end date. 

Opportunity 

 

OPPORTUNITY: fostering social inclusion and gender equality in formal and nonformal 
educational contexts through applying traditional sports and games 
Start: 01-01-2021 - End: 31-12-2023 
Project Reference: 622100-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP 
EU Grant: 382536 EUR 
Programme: Erasmus+ 
Key Action: Sport 
Action Type: Collaborative Partnerships 
Partners: National Institute of Physical Education of Catalonia (INEFC). Spain 
(Coordinator); University of Lleida (UdL). Spain; Asociación de Disminuidos Psíquicos “La 
paz” (ADISPAZ). Spain; University of Coimbra (UC). Portugal - Faculty of Sport Sciences and 
Physical Education; Associazione Giochi Antichi (AGA). Italy; Croatian Traditional Games 
and Sports Association (CTSGA). Croatia; Institute for the Development of Sport and 
Education (IRSiE). Poland; Tunisian Association for the Safeguarding of Heritage Games and 
Sports (ATSJSP). Tunisia; European Traditional Sports and Games Association 
(AEJeST/ETSGA). France. 
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Du Motion 

 

DU MOTION – collaborative partnership 
Duration – 30 months 
Coordinator: CROATIA, Dubrovnik sport association - DSA (Dubrovački savez športova) 
Partners: 
BELGIUM, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, IHF asbl 
BULGARIA, Bulgarian Sports Development Association, BSDA 
ITALY, Mine Vaganti NGO, MVNGO 
POLAND, Instytut Rozwoju sportu i Edukacji, IRSiE 
SWEDEN, Swedish Sports Confederation, Vasterboten, SSCV 
TURKEY, Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübu Derneği, KARGENC CLUB 

The motive for the preparation of this project was the fact that one of the biggest challenges is 
problem how, when and where to educate volunteers well and then integrate them into the 
overall organization of the competition. Very often volunteers know a narrow part of their 
scope of work, but are not familiar with other services, with the competition system, the 
entire space where trainings and competitions take place, do not know the responsible 
people, etc. Just not knowing the entire system is demotivating to volunteers. Through non-
formal education, which will be carried out by experts with a long time in organizing various 
sport events and championships, the volunteers will be introduced to all services and tasks. 
We emphasize that it is not critical which sport is in question, because the management of 
the organization of sports events is for the most part the same for all sports, the only 
difference is the level of competition from domestic, through regional and national, to 
European and World Championships. With this project, we want to encourage volunteers to 
further actively engage not only in sporting events, but also in sports clubs and sports 
organizations, as they increase their competences, develop skills, and open up opportunities 
for employment, entrepreneurship and self-employment. Volunteers will also participate in 
international competitions outside of their country with additional value, acquire new 
knowledge, new acquaintances, and create positive networking. We emphasize that we will 
take special care when selecting volunteers to include people with disabilities and people 
from marginalized groups. 
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Działania i eventy pozaprojektowe 
2021 Szkolenie w ramach projektu DuMotion 

Szkolenie nt. Wolontariatu w sporcie w ramach projektu DuMotion. 
Współorganizatorami byli MOSiR Płock oraz LO im. Władysława Jagiełły w Płocku. 
Na spotkaniu zaprezentowane zostały założenia projektu DuMotion, omówiono 
główne zagadnienia związane z wolontariatem w sporcie, a także zaprezentowane 
zostały warunki udziału w projekcie dla młodzieży. Szkolenie prowadził Kazimierz 
Waluch.  

2021 DuMotion, MSE in the project partner countries 

240 volunteers completed their Education in “DU MOTION” project Volunteers from 
6 European countries are already applying the acquired knowledge at local and 
international sports competitions. 

The most important phase of the European project of educating volunteers in 
organization of sport events, led by Dubrovnik Sports Association, has been 
successfully completed. Representatives of six partner countries have held a series of 
lectures in recent months through which as many as 240 volunteers from Croatia, 
Bulgaria, Italy, Poland, Sweden and Turkey were introduced to all aspects of the 
organization of sport events, from logistics and sports field management to 
competition and a very current topic of impact of COVID-19 on sport events. 

2021 Wolontariusze Jagiellonki - Maraton Dwóch Mostów, Płock, projekt 
DuMotion 
 
12 września 2021 jako wolontariusze Projektu Du Motion zadebiutowaliśmy w 
Półmaratonie Dwóch Mostów pomagając w organizacji jego jubileuszowej 10. edycji. 
Rozpoczęliśmy już o 7.00 odprawą w auli Urzędu Miasta, gdzie uzyskaliśmy 
szczegółowe informacje odnośnie do przydzielonych nam zadań, a po zrobieniu 
pamiątkowego wspólnego zdjęcia, zaopatrzeni w identyfikatory i plecaki z logo 
półmaratonu, przewiezieni zostaliśmy na powierzony nam odcinek trasy biegu. 
Naszych 18 uczniów czuwało nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem imprezy 
na ulicy Grabówka, od Mostu Solidarności po podbieg ulicą Norbertańską, 5 uczennic 
obsługiwało ponadto punkt nawadniania zaopatrując każdego z 450 biegaczy w wodę. 
Około 11.00 wróciliśmy do miasteczka biegacza na Rynku Starego Miasta, gdzie w 
południe, w radosnej atmosferze, rozpoczęła się uroczysta dekoracja zwycięzców. 
Cieszymy się, iż mogliśmy pomóc w przebiegu tej wspaniałej sportowej imprezy – 
pogoda i nastroje sprzyjały, emocje udzieliły się wszystkim a starania naszych 
wolontariuszy dostrzeżone i docenione zostały przez organizatorów – ze sceny 
usłyszeliśmy, dla Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku, specjalne 
podziękowania. Opiekunowie: Agnieszka Kasprzycka i dr Anna Araucz 

https://www.sportinstytut.pl/projekty/eventy-projektowe/144-17-06-2021-szkolenie-w-ramach-projektu-dumotion.html
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IRSiE w social media 
Lipiec 2022 
 
Instagram – 279 obserwujących 
LinkedIn – 237 obserwujących 
Facebook – 2088 polubień, 2216 obserwujących 
 
Traditional Sports: 
Instagram – 526 obserwujących 
LinkedIn – 1066 obserwujących 
Grupa LinkedIn – 416 członków 
Facebook – 1712 polubień, 1876 obserwujących 
Grupa Facebook – 1624 członków 
Twitter – 53 obserwowanych, 27 followers 
YouTube – 965 subskrybcje 
 
Cultural Heritage: 
Instagram – 913 obserwujących 
LinkedIn – 6 837 obserwujących 
Grupa LinkedIn – 416 członków 
Facebook – 17 275 polubień, 18 254 obserwujących 
Grupa Facebook – 16 483 członków 
Twitter – 40 obserwowanych, 3 obserwujących 
 
Tourism 
Instagram – 1 905 obserwujących 
Facebook – 748 polubień, 852 obserwujących 
Grupa Facebook – 399 członków 
LinkedIn Tourism and culture – 743 obserwujących 
Grupa LinkedIn – 10 członków 
 
Turystyka Przyszłości: 
Facebook –  843 polubień, 895 obserwujących 
 
Sporty Mentalne: 
Facebook –  499 polubień, 522 obserwujących 
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Podsumowanie  
 

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z naszym Instytutem, jego historią i 

działalnością. Mamy nadzieję, że będziemy rozwijać się w kolejnych latach, 
zwłaszcza w zakresie naukowym, jak i badawczym, ale zachęcamy do współpracy 
również na polu projektowym, wolontariackim i szkoleniowym.  

To było owocne 10 lat, ale mamy ochotę na więcej! 
Zapraszamy do współpracy! 

Olga Smoleńska 
 

Ps. Pierwsze zaproszenie.. w załączeniu. 
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Kontakt:  

 
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji  

Ul. Świętokrzyska nr 30 lok. 63 
00-116 Warszawa 
sekretariat@sportinstytut.pl 

 
Prezes IRSiE  

dr Kazimierz Waluch 
 
Aleja Jana Kilińskiego 12 
09-402 Płock 
e-mail: kwaluch@sportinstytut.pl 

tel. +48 693 358 844 
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Aneks 
Zaproszenie do publikacji 

10(0) ZABAW, GIER I SPORTÓW TRADYCYJNYCH NA 10-LECIE INSTYTUTU 

ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI W WARSZAWIE. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

Projekt skierowany jest do współpracowników, partnerów oraz wszystkich sympatyków Instytutu 

Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie. 

Jeżeli znacie Państwo atrakcyjną zabawę, grę, grę ruchową lub dyscyplinę tradycyjną i chcecie 

podzielić się nią z innymi, to zapraszamy do udziału w przygotowaniu wydawnictwa na 10-lecie IRSiE, 

łączącej doświadczenia propagatorów tradycji i i sportu wielu pokoleń, regionów i krajów. 

Prosimy o nadsyłanie propozycji zabaw, gier i dyscyplin tradycyjnych (indywidualnych i drużynowych), 

które zostaną zebrane w publikacji pt. „10(0) zabaw, gier i sportów tradycyjnych” na 10-lecie 

IRSiE w Warszawie. Według planu, praca będzie opublikowana w formie ogólnodostępnego pdf 

pod patronatem IRSiE oraz Fundacji Turystyki Przyszłości. Szczegółowe informacje 

znajdziecie Państwo w poniżej umieszczonych wytycznych i zasadach udziału w publikacji. 

Wytyczne i zasady przygotowania publikacji: 

1. Publikacja zostanie wydana w przypadku zgromadzenia 100 atrakcyjnych zabaw, gier i sportów 

tradycyjnych. 

2. Przesyłane propozycje zabaw, gier i sportów tradycyjnych muszą być oparte na tradycyjnych 

zasadach lub modyfikacji istniejących zabaw, gier i sportów tradycyjnych. Ponadto musi to być 

to również propozycja istniejącej, ale atrakcyjnej lub mało znanej zabawy, gry lub dyscypliny z 

podaniem jej źródła (strona internetowa, artykuł, książka). 

3. Imię i nazwisko Autora zostanie zamieszczone w publikacji przy nadesłanej zabawie, grze i 

dyscyplinie, jako Autor opracowania. 

4. Jeden autor może nadesłać maksymalnie po 2 propozycje zabaw, gier lub dyscyplin 

tradycyjnych z całego świata. Każda propozycja zabawy, gry i dyscypliny powinna być 

opracowana według poniżej zamieszczonego wzoru.  

5. Pod pojęciem zabawy tradycyjnej rozumiemy formę aktywności ruchowej zawierającej 

określone reguły i podział na role, w której dominują naturalne formy rozrywki i rekreacji, 

masowy i jednoczesny udział uczestników. W zabawie nie występuje współzawodnictwo lub 

występuje współzawodnictwo indywidualne, ale jest ona zakorzeniona historycznie i etnicznie 

w jakimś regionie lub kraju i można to udowodnić (np. ringo).  

6. W grze tradycyjnej biorą udział osoby/grupy/zespoły, które rywalizują między sobą 

(współzawodnictwo zespołowe) stosując się do ustalonych zasad i wykonując zadania 

naprzemiennie lub te same zadania w tym samym czasie. Gra jest zakorzeniona historycznie i 

etnicznie w jakimś regionie lub kraju i można to udowodnić, poszczególne odmiany gry mogą 

też się różnić zasadami i wyglądem między sobą (np. szachy japońskie).  

7. W sporcie tradycyjnym, który jest wyższą formą gry tradycyjnej i najczęściej istniejącą 

dyscypliną sportu tradycyjnego, dwie osoby/grupy/drużyny rywalizują bezpośrednio ze sobą, 

stosując się do ustalonych (również zmodyfikowanych) przepisów danej gry, wykonując 

zadania zawierające elementy techniki i taktyki oraz pełniąc zmienne funkcje podczas gry.  

Dyscyplina jest zakorzeniona historycznie i etnicznie w jakimś regionie lub kraju i można to 

udowodnić, poszczególne odmiany gry mogą też się różnić regułami i organizacją między sobą 

(np. judo). 

8. Warunkiem zakwalifikowania nadesłanych propozycji zabaw, gier i sportów tradycyjnych jest 

kompletność wypełnienia załączonego formularza. 
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9. Warunkiem publikacji przedstawionej zabawy, gry lub dyscypliny i jej opisu jest także 

bezpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych (do opracowania) na rzecz Instytutu 

Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami). 

10. W publikacji planowane są rozdziały dotyczące zabaw, gier i sportów tradycyjnych, które 

można podzielić w nauczaniu również na: 1) indywidualne 2) grupowe 3) zespołowe 4) lokalne 

5) regionalne 6) krajowe 7) polskie 8) zagraniczne 10) europejskie 11) pozaeuropejskie 12) 

powszechne 13) nieznane 14) zapomniane. Poza tym możliwe jest wyodrębnienie rozdziałów 

obejmujących 15) uniwersalne zabawy, gry i sporty tradycyjne (których nie można przypisać do 

konkretnych grup ani regionów czy krajów świata). 

11. Dane Autorów, nr telefonu i email, będą wykorzystane wyłącznie w celu kontaktowania się z 

Autorami nadesłanych propozycji przez Redaktorów i Wydawnictwo IRSIE w Warszawie. 

12. Publikacja zostanie wydana pod redakcją dra Bartosza Prabuckiego, dr Olgi Smoleńskiej i dra 

Kazimierza Walucha. Redaktorzy publikacji mogą dokonać zmian redakcyjnych w nadesłanych 

propozycjach zabaw, gier i sportów tradycyjnych. Ostateczną wersję do akceptacji otrzymają 

wszyscy Autorzy. 

13. W przypadku nadesłania zaniżonej lub większej liczby propozycji zabaw, gier i sportów 

tradycyjnych, redaktorzy publikacji wybiorą najciekawsze. W przypadku nadesłania tej samej 

propozycji przez dwóch lub więcej autorów, decyduje kolejność zgłoszenia. 

14. Propozycje zabaw, gier i sportów tradycyjnych należy przesłać w formie elektronicznej na adres 

e-mailowy: osmolenska@sportinstytut.pl do 30 czerwca 2023 roku. Opis należy 

przesłać w edytowalnym pliku (Word). Jeżeli chcecie załączyć Państwo pliki graficzne 

(schematy, zdjęcia, rysunki) to należy przesłać je jako osobne pliki .jpg lub .png. Prosimy nie 

zawierać grafik w dokumencie Word. Każdy przesłany plik proszę nazwać: imię i nazwisko, 

nazwa zabawy lub gry (np. KazimierzWaluch.judo) 

15.  Każdy autor otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w formie e-maila (w przypadku braku 

potwierdzenia prosimy o ponowne przesłanie lub kontakt telefoniczny). 

16. Autorzy zabaw, gier i sportów tradycyjnych zakwalifikowanych do publikacji zostaną 

poinformowani drogą mailową najpóźniej do 3o sierpnia 2023 roku. 

17. Każdy autor zabawy, gry i sportu tradycyjnego zakwalifikowanych do publikacji otrzyma jeden 

egzemplarz autorski publikacji. 
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Przykładowa karta (czcionka Times New Roman, interlinia pojedyncza, czcionka 12) 

Imię i nazwisko: 

Afiliacja 

 

E-mail 

Nr telefonu 

Jan Nowak,  

Szkoła Podstawowa nr 99 w Koninie, Opcjonalnie: współpracownik, 

partner lub sympatyk IRSiE 

jnowak!!@gmail.com.pl 

xxx-yyy-yyy 

Rodzaj 

(podkreśl) 

Zabawa , gra, dyscyplina sportu tradycyjnego 

Proponowany 

rozdział 

(podkreśl) 

Zabawy i gry tradycyjne oraz/lub sporty tradycyjne: 

1) indywidualna  

2) grupowa 

3) zespołowa 

4) lokalna 

5) regionalna 

6) krajowa 

7) polska 

8) zagraniczna  

10) europejska 

11) pozaeuropejska 

12) powszechna 

13) nieznana 

14) zapomniana.  

15) uniwersalna, proszę wpisać dlaczego: 

….................................................................................................................. 

Nazwa Edeball 

Pochodzenie i 

historia zabawy, 

gry i sportu 

tradycyjnego 

Opis na podstawie źródeł historycznych i pisanych: 

Miejsce 

pochodzenia i 

wykorzystywani

a zabawy, gry i 

sportu 

tradycyjnego 

Wskazanie miejsc, regionów i/lub kraju/ów, z których gra pochodzi i 

gdzie jest aktualnie wykorzystywana 

 

1) pierwotne miejsce pochodzenia: 

2) aktualne wykorzystywanie: 

Opis reguł (proszę ująć poszczególne punkty odnosząc się do pierwotnych zasad i reguł, w 

opisie stosować czas teraźniejszy, używać określenia Uczestnik, Gracz, Zawodnik): 

Uczestnicy: 6 (3 osoby w jednym zespole). 

Przyrządy/przybory: miękka piłka (najlepiej wykonana z gąbki). 

Obszar: boisko do siatkówki (18 m x 9 m). 

Zasady: Celem gry jest zdobycie większej liczby punktów niż drużyna przeciwna. Piłka o 

rozmiarze piłki ręcznej (używane mogą być też piłki innej wielkości). Boisko w kształcie 

prostokąta o wymiarach 20 m x 10 m (patrz rysunek), podzielone na połowy 10 m x 10 m. 

Gracze z jednej drużyny nie mogą wejść na pole drużyny przeciwnej. Drużyna otrzymuje 

punkt, gdy piłka jest uderzona przez członka jednego zespołu i przechodzi pod taśmą drużyny 

przeciwnej, umieszczoną na wysokości 30 cm nad linią końcową boiska. Może być to linia 

narysowana na ścianie. Czas: 2 x 15 minut z 5 minutową przerwą. 

Punkt zdobywa się, gdy: piłka przejdzie pod taśmą, drużyna przeciwna nie jest w stanie wbić 

piłki z powrotem na pole przeciwnika, zespół nie uderza piłki we właściwy sposób. 
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Jak grać: piłka może być tylko uderzana. Każdy zespół może uderzyć piłkę trzy razy na 

swojej połowie. Ten sam gracz nie może uderzyć piłki dwa razy z rzędu. Jeśli w wyniku 

jednej interwencji piłka dotknie dwóch różnych części ciała tego samego gracza, jest to 

uznane jako jedno uderzenie. Po uderzeniu piłki na drugą połowę zawodnicy broniący mogą 

ją bronić dowolną częścią ciała (również nogą, głową, tułowiem). Drugie i trzecie uderzenie 

piłki musi być wykonane dłonią. Piłka nie może zostać przebita na połowę przeciwnika inną 

częścią ciała niż ręką (w przeciwnym razie następuje utrata punktu). Gdy piłka wyjdzie za 

linię boczną, zawodnik wprowadzą ją do gry uderzeniem ręką, trzymając piłkę poniżej 

kolana, a stopę na linii, w miejscu gdzie wyszła piłka. Po zdobyciu punktu i na początku 

każdego meczu (połowy meczu) zawodnik wprowadzą ją do gry uderzeniem ręką, trzymając 

piłkę poniżej kolana, a stopę na linii końcowej boiska (wprowadzanie piłki odbywa się 

uderzeniem do zawodnika własnej drużyny). 

Istniejące 

modyfikacje 

(opcjonalnie) 

Można przekształcić grę na inwazyjną. Zawodnicy mogą poruszać się po 

całym boisku (nadal mogą uderzać piłkę tylko raz i poczekać na 

dotknięcie piłki przez innego zawodnika; nie obowiązuje zasada 3 

kontaktów z piłką w swojej drużynie) 

Źródło 

(opcjonalnie, 

jeżeli było 

wykorzystane) 

Waluch Kazimierz. Gry i sporty tradycyjne. Warszawa: Ośrodek Rozwoju 

Edukacji, 2014. 

http://static.scholaris.pl/92/20150401_551bc7214e866/wychowanie_fizyc

zne_-_praca_z_uczniem_zdolnym.pdf 
 

Schemat boiska, przebiegu zabawy lub gry proszę załączyć jako oddzielny plik  
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Wykaz tabelaryczny zrealizowanych projektów UE 

 
EU PROGRAMME YEAR PROJECT IDENTIFICATION OR CONTRACT 

NUMBER 

APPLICANT/BENEFICIARY NAME 

Erasmus + KA2 2016-2018 2016-1-EL01-KA204-023477  

Title: Traditional Settlements, Cultural 

Heritage and Sustainable Development 

Kentro Perivallontikis Ekpedefsis 

Filiaton (GR) 

 

Erasmus + Sport 2018-2020 2017-2760/001-001  

Title: STEP ONE-Sport Traditions Educate 

Players Of New Europe 

Comitato Territoriale Terni-UISP (IT) 

 

Erasmus + 

Programme: Support 

for Collaborative 

Partnerships in the 

field of Sport 

2018-2019 2017-2804/0001-001 

Title: Antidoping Green Seal 

https://greenseal.aepsad.gob.es/ 

Agencia Espanola De Proteccion de la 

Salud en el Deporte (ES) 

Europe for Citizens 1.02.2018-31-

12.2018 

2017-3524/001- 001  

Title: A BETTER EUROPE - Be-Eu 

Municipality of Wiernsheim (D) and 

FOCUS EUROPE - LABORATORIO 

PROGETTUALE PER L'INTEGRAZIONE 

EUROPEA (B, I) 

 

 Sport – Not-for-profit 

European Sport 

Events not related to 

the 2017 European 

Week of Sport 

2018 590518-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SNCESE  

Title: Diabetics Runners and Cyclists for 

more sport for all in Europe 

SportGiveChance 

Municipality of Spoleto (IT) 

 

Erasmus + KA2 1.10.2018 – 

30.09.2020 

2018-1-PT01-KA201-047282 

Title: Using Sports For Preventing Peer 

Bullying In Schools 

Agrupamento de Escolas de àguas 

Santas (PT) 

Erasmus + KA1 01.09.2018 
- 31.08.2019 

2018-2-IT03-KA105-014211 

Title: Playing Sport for Social Inclusion 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

M.R. Sport Dei Fratelli Marconi (IT) 

Erasmus + Sport 1.01.2019 – 

31.12.2020 

Decision n° 2018-2701  / 001 – 001 

Title: Bike Encounters 

Federazione Italiana Tempo Libero (IT) 

Erasmus + Sport 1.01.2019 – 

31.12.2020 

Decision n° 2018-3066  / 001 – 001 

Title: Enhancing Mentoring Skills Of Sport 

Coaches – EMSCo 

Fondazione Laboratorio per le Politiche 

Sociali – LABOS (IT) 

Erasmus + KA1 - 

Learning Mobility of 

Individuals, KA105 - 

Youth mobility 

1.05.2019 – 

31.12.2019 

2019-1-IT03-KA105-015864 

Title: CheckMATE! (Check Meet Action 

Team Europe) 

Cooperativa Sociale "Il Mosaico" (IT) 

Erasmus + Sport (big 

collaboration) 

1.01.2020-

31.06.2022 

613323-EPP-1-2019-1-HR-SPOSCP 

Title: DU MOTION 

https://du-motion.com/  

www.du-motion.com/EPS 

www.facebook.com/dumotionEPS 

www.instagram.com/dumotioneps 

Dubrovnik sport’s Association (CRO) 

https://greenseal.aepsad.gob.es/
https://du-motion.com/
http://www.du-motion.com/EPS
http://www.facebook.com/dumotionEPS
http://www.instagram.com/dumotioneps
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Erasmus + Sport 

(Event) 

 613265-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SNCESE  

Title: WOW FESTIVAL 

Centro Sportivo Italiano (IT) 

Erasmus+ Sport / 

Small Collaborative 

Partnership 

 18 months 

1.1.2021 – 

30.6.2022 

622833-EPP-1-2020-1-RO-SPO-SSCP 

Title: Sport Tradition Youth Linked Elderly – 
STYLE 
http://style-project.eu/  

Asociaţia A.S.E.L. (RO) 

Erasmus+ Sport / 

Small Collaborative 

Partnership 

 623102-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SSCP 
Title:  

Sport for Active Aging 

Federazione Nazionale Delle 
Associazioni Per I Diritti Degli Anziani 
(ADA) DI VOLONTARIATO-ODV (IT) 

Erasmus+ 

Collaborative 

Partnerships 

1.1.2021-

31.12.2023 

622100-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP 
Title: OPPORTUNITY: fostering social 

inclusion and gender equality in formal and 

nonformal educational contexts through 

applying traditional sports and games 

OPPORTUNITY project website: 

https://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_

doctorat/oficina-projectes/projectes-

inefc/fomentar-inclusio-social/  

Facebook; 

https://www.facebook.com/Opportunity-

106863754777534 

Twitter: 

https://twitter.com/OpportunityEras 

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/opportunity-

erasmus-002768203/ 

Instagram: 

https://www.instagram.com/projectopport

unityerasmus/ 

Institut Nacional d’Educació Física de 

Catalunya (INEFC) (ES) 

Erasmus+ 

Collaborative 

Partnerships 

1.1.2021 -  

30.6.2023 

622904-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP  
Title: Entrepreneurial Learning in Sport to 
support Athletes employability 
development (ELISA)  

Institoyto Koinonikis Kainotomias Kai 

Synoxis (EL) 

Europe for citizens 

2014-2020 

Strand 2: Democratic 

engagement and civic 

participation 

Measure 2.2: Network 

of Towns 

01.03.2020 – 

31.05.2021 

615082-CITIZ-1-2019-2-IT-CITIZ-NT 

 

Title: A4EUS Action 4 Europe of Solidarity 

https://www.a4eus.org/partner-

organisations 

 

Focus Europe (IT) 

Erasmus+ KA220 24 months 
01.11.2021 
- 31.10.2023 
 

2021-1-SK01-KA220-ADU-000033555 

 

Title: SMART Tourism Skills Initiative 

(SMARTOUR) 

https://smartour.e-code.sk/ 

E-CODE (Slovakia) 

Erasmus + 

KA220 

36 month 

1.11.2021-

1.11.2024 

2021-1-CZ01-KA220-SCH-000034484 

 

Title: MOON - Love Earth to the Moon and 

Back: Development of ECurriculum on 

Climate Change and Environmental 

Tauferova střední odborná škola 

veterinární Kroměříž (Czech Republic) 

http://style-project.eu/
https://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/oficina-projectes/projectes-inefc/fomentar-inclusio-social/
https://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/oficina-projectes/projectes-inefc/fomentar-inclusio-social/
https://inefc.gencat.cat/ca/inefc/recerca_i_doctorat/oficina-projectes/projectes-inefc/fomentar-inclusio-social/
https://www.facebook.com/Opportunity-106863754777534
https://www.facebook.com/Opportunity-106863754777534
https://twitter.com/OpportunityEras
https://www.linkedin.com/in/opportunity-erasmus-002768203/
https://www.linkedin.com/in/opportunity-erasmus-002768203/
https://www.instagram.com/projectopportunityerasmus/
https://www.instagram.com/projectopportunityerasmus/
https://www.a4eus.org/partner-organisations
https://www.a4eus.org/partner-organisations
https://smartour.e-code.sk/
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Education for Secondary Education Students 

in Online Learning Platform 

https://lemoonproject.org/  

KA220-ADU - 

Cooperation 

partnerships in adult 

education 

01.01.2022 - 

31.12.2023 

2021-1-RO01-KA220-ADU-000033461  

 

Title: Enriching Digital Design Competences 

for the empowerment of Cultural Tourism 

(CulTour) 

WEBSITE: 

https://cultourdesign.erasmusplus.website/  

FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/cultourdesign/?

ref=page_internal 

Institut National de Cercetare 

Dezvoltare in Turism (Romania) 

Erasmus+ 

Key Action: KA210 

Action Type: Small 

Scale Partnerships in 

youth 

28.02.2022 -

27.03.2023 

2021-1-TR01-KA210-YOU-000031080 

 

Time to Discover Ideal Sports Inclusivity, 

Inclusion, Early Intervention, Gaining Habits 

through Sports 

T.C. Ankara Provincial Directorate of 

Youth and Sports (Turkey) 

Erasmus+ 

Key Action: Sport 

Action Type:  

Collaborative 

Partnerships 

01-01-2020 - 31-

12-2022 

 

613492-EPP-1-2019-1-HU-SPO-SSCP 

 

MAGICS - Medieval Activities Grow 

International Cooperation in Sport 

https://www.facebook.com/Magicsproject  

Varkapitany Lovagi Torna Egyesulet 

(Hungary) 

ERASMUS-SPORT-

2021-SCP - Support 

for Partnerships for 

Collaboration 

01.05.2022 - 

30.04.2024 

Project number 101049325 

 

Promotion of Physical Activity Through 

European Traditional Sports – PROPACT 

Project – SPORT PROJECT (sport-project.org) 

www.sport-project.org/project/   

https://www.facebook.com/Propact-

project-102634329165857  

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Cultura e Sport Matera, CESMT (Italia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lemoonproject.org/
https://cultourdesign.erasmusplus.website/
https://www.facebook.com/cultourdesign/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/cultourdesign/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Magicsproject
https://sport-project.org/project/
http://www.sport-project.org/project/
https://www.facebook.com/Propact-project-102634329165857
https://www.facebook.com/Propact-project-102634329165857


99 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa- Toruń 2023 


