W dniach 7-9 stycznia 2015r. w Świdwinie odbyły się „warsztaty rugby-tag”. Prowadzącym był przedstawiciel
Polskiego Związku Rugby, pan Tomasz Kapustka (trener kadry narodowej kobiet rugby 7), który przybył do
Świdwina z Poznania na zaproszenie Parku Wodnego Relax. Warsztaty miały formę wykładów multimedialnych
oraz zajęć praktycznych.
7.01.2015r. zostały przeprowadzone zajęcia w publicznej szkole podstawowej nr 2 w trzech grupach chłopców i
dziewcząt. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, które rozpoczynały się krótkim objaśnieniem
ogólnych zasad rugby, a następnie przepisów dotyczących już konkretnie rugby–tag. Po zapoznaniu się przez
uczestników z przepisami następowała część główna czyli zajęcia praktyczne. Widać było duże zaangażowanie
i chęć poznania nowej gry przez dzieci. Już po kilku minutach uczniowie z klas IV i V sami potrafili sobie
sędziować podczas gry w rugby-tag.
Po przedpołudniowych, wyczerpujących zajęciach w szkole, po południu w sali Parku Wodnego Relax przy pl.
Jana Pawła II 5 odbyły się zajęcia dla animatorów sportu i nauczycieli wychowania fizycznego ze świdwińskich
oraz gminnych szkół. Po krótkim przedstawieniu multimedialnym nauczyciele brali czynny udział w zajęciach
praktycznych. Po zakończonym szkoleniu podziękowaniem dla trenera było widoczne zadowolenie na twarzach
uczestników, a także wyrażenie chęci uczestnictwa w przyszłości w tak profesjonalnie prowadzonych
szkoleniach.
W czwartek 8 stycznia, zajęcia odbyły się w gimnazjum w trzech grupach chłopców i dziewcząt z klas I, II, i III.
Podobnie jak w szkole podstawowej, młodzież chętnie brała udział w zajęciach. W ostatnim dniu warsztatów
pan Tomasz Kapustka przeprowadził zajęcia w szkole podstawowej nr 3, a następnie w szkole nr1. Zajęcia
przeprowadzone były w grupach mieszanych dziewcząt i chłopców w poszczególnych klasach. Łącznie w
przeprowadzonych warsztatach czynnie brało udział ponad 260 uczniów oraz 12 nauczycieli wf i animatorów, a
także biernie 9 zainteresowanych osób. Każda szkoła po przeprowadzonych zajęciach została obdarowana przez
pana Tomasza Kapustkę zestawem promocyjnym do gry w rugby-tag, by móc kontynuować nową formę zajęć w
szkołach.
Należy podziękować za zaangażowanie i chęć uczestniczenia w zajęciach wszystkim nauczycielom, którzy
okazali się otwarci na tego typu propozycje i już zobowiązali się do uczestniczenia w powtórzeniu zajęć
wiosną na wolnym powietrzu (Orlik) w formie turnieju rugby-tag, by wspólna praca szkoleniowa nie poszła w
zapomnienie.
Osobne podziękowania należą się panu Tomaszowi, za poświęcenie i ogromny wkład pracy w „maraton”
przeprowadzonych zajęć w szkołach w tak krótkim okresie czasu. Należy wspomnieć , że obiecał, iż będzie
chętnie uczestniczył w planowanym na wiosnę turnieju.
Park Wodny Relax dziękuje za wsparcie organizacji tego przedsięwzięcia panu Burmistrzowi i panu
Kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

