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Szanowny Pan 

Paweł Łucyk 

Dyrektor  

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

w Białymstoku 

 
 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 
 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Mikołajkowych Zawodach 

Pływackich, które organizowane są przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                    

w Białymstoku. Niestety, inne obowiązki poselskie i rządowe spowodowały, że nie mogę 

osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu, ale proszę przyjąć chociaż tą drogą kilka słów 

okolicznościowej refleksji. 

Nikogo chyba nie trzeba dzisiaj przekonywać, jak ważną rolę spełnia sport  

w codziennym życiu człowieka i jak ogromny wpływ ma on na kształtowanie postaw oraz 

sprawności fizycznej, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Tym bardziej cieszy fakt,  

że podejmowane są inicjatywy propagujące zdrowy wysiłek fizyczny wśród dzieci  

i młodzieży, do których należą Mikołajkowe Zawody Pływackie organizowane przez 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. W największym skrócie ścisły związek między 

rozwojem fizycznym i duchowym ujął żyjący na przełomie I i II wieku naszej ery rzymski 

poeta satyryczny Decimus Junius Juvenalis: „Mens sana in corpore sano” – W zdrowym 

ciele zdrowy duch. Sport, a co za tym idzie wysiłek fizyczny, jest zatem nieodłącznym 

elementem nie tylko zdrowego trybu życia, ale także samodoskonalenia człowieka.  

Postęp cywilizacyjny sprawił, że nasze życie stało się łatwiejsze, a rozmaite udogodnienia 

przyczyniły się do obniżenia naszej aktywności fizycznej na wielu polach.  

Zauważalne jest to przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, dlatego wciąż warto 

proponować naszym najmłodszym aktywne spędzanie wolnego czasu i twórczą rekreację. 

Organizowane przez Pana Dyrektora zawody służą nie tylko ciału, ale także i duchowi. 

Dzieje się tak ze względu na skalę i integracyjny charakter zmagań, które łączą  

w przyjacielskim, choć sportowym zwarciu, dzieci i młodzież z terenu miasta Białystok.  

 



 

 

 

Z tych względów chętnie i z przekonaniem objąłem – na wniosek Pana Dyrektora 

– Mikołajkowe Zawody Pływackie – swoim patronatem. 

Chciałbym serdecznie pogratulować Panu Dyrektorowi oraz wszystkim, którzy są 

zaangażowani w organizację Mikołajkowych Zawodów Pływackich tej pięknej idei, która 

bez wątpienia warta jest kontynuacji. Już teraz gratuluję zwycięzcom zasłużonego lauru, 

a wszystkim uczestnikom dziękuję za piękne zmagania sportowe i emocje, które będą im 

towarzyszyły.  

 

 

 

 

 

  Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami 

  

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

 

  
Jarosław Zieliński 
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