
          

 
 

 
 

 

 

                 

                

 

 

XXIIII  LLiicceennccyyjjnnaa  KKoonnffeerreennccjjaa  SSzzkkoolleenniioowwaa      

„„BBiiaałłyyssttookk    22001199””  

  

XXIIII    CCooaacchheess  BBaasskkeettbbaallll  CClliinniicc  „„BBiiaałłyyssttookk  22001199””  

BBiiaałłyyssttookk  11--22..0066..22001199  

 

Szanowni Państwo! 

 Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w XII Licencyjnej Konferencji Szkoleniowej 

„Białystok 2019”, oraz odwiedzenia urokliwego Białegostoku. Tutaj jak w tyglu 

mieszają się historia i obyczaje wielu narodów i kultur. Czekają na Państwa zabytki, 

wspaniała kresowa kuchnia, serdeczna staropolska gościnność oraz przyjaźni i otwarci 

ludzie.                                                                  

 Komitet Organizacyjny    

Jacek Zaniewski, Piotr Paprocki, Kazimierz Mikołajec 

Udział w konferencji uprawnia do uzyskania licencji PZKosz na sezon 2019/20 

dla trenerów prowadzących zespoły  młodzieżowe  

oraz III - ligowe z całego kraju  . 

 Organizator: 

Podlaski Klub Koszykówki „Żubry” Białystok, Polski Związek Koszykówki ,  Athletes in Action, ,  

MODM Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

 Tematyka: 

Wiadomości i ćwiczenia wykorzystywane w szkoleniu koszykarskim. 

 Adresaci: 

Trenerzy i instruktorzy koszykówki, nauczyciele wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

 

 



 

Wykładowca trener Marek Popiołek (Polska) 

 

Marek Popiołek - były koszykarz Polonii Warszawa, Polonii 2011 oraz 

AZS Politechniki Warszawskiej. Trener drugoligowego KK Warszawa z 

którym awansował do I ligi oraz trener grup młodzieżowych UKS GIM 92 

Ursynów. Aktualnie koordynator męskich kadr narodowych PZKosz oraz 

Dyrektor Kadry Seniorów, która w 2019 roku wywalczyła awans na 

Mistrzostwa Świata w Chinach. 

 

Wykładowca trener Marcin Kloziński (Polska) 

 

 

Marcin Kloziński – 

Doświadczenia zawodowe: 

2007-2011 - KŚ AZS Katowice - grupy młodzieżowe 

2011-2014 - TREFL Sopot - grupy młodzieżowe 

2014-2015 - SMS PZKosz Władysławowo (I Trener) 

2015-2017 - TREFL Sopot - zespół seniorski (II Trener) 

2017-2018 - TREFL Sopot - zespół seniorski (I Trener)  

2015 - Reprezentacja Polski U16 - rocznik 1999/2000 (I Trener) 



 

2016 - Reprezentacja Polski U18 - rocznik 1998/1999 (II Trener) 

2017 - Reprezentacja Polski U18 - rocznik 1999/2000 (I Trener) 

Osiągnięcia: 
- Mistrzostwo Polski U18 - Trefl Sopot 2014 

- Awans do Dywizji A - Polska U16 rok 2015 

- 5 miejsce - Mistrzostwa Europy dywizja B - Polska U18 rok 2017 

- 6 miejsce - Mistrzostwa Europy dywizji B - Polska U18 rok 2016 (II Trener) 

- Wicemistrzostwo Polski U18 - Trefl Sopot rok 2013 

- Brązowy Medal U20 - Trefl Sopot rok 2014 

- Wicemistrzostwo Polski U20 - Trefl Sopot rok 2012 (II Trener) 

- Brązowy Medal Mistrzostw Polski U20 - Trefl Sopot  rok 2013 (II Trener) 

- Brązowy Medal Mistrzostw Polski U18 - Trefl Sopot rok 2012 (II Trener) 

  

 

Wykładowca trener Krzysztof Pakólski (Polska) 

 

 

Krzysztof Pakólski - Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Gdańsku na kierunku wychowanie fizyczne- specjalizacja rekreacja 

ruchowa oraz studiów podyplomowych na Akademii Wychowania fizycznego 

w Katowicach na kierunku „Przygotowanie motoryczne w grach zespołowych” 

Młodzieżowe kadry narodowe : 

- obecnie trener przygotowania motorycznego kadry narodowej U-16K , rocznik 

2003, przygotowującej się do mistrzostw Europy 

-  trener przygotowania motorycznego kadry narodowej od U-14M do U-16M , 

rocznik 2001 

Trener przygotowania motorycznego w KOSSM Sopot i UKS 7 Sopot : 

- trener przygotowania motorycznego złotych medalistów mistrzostw Polski U-

16M , rocznik 2000 



 

- trener przygotowania motorycznego finalistów mistrzostw Polski U-14M oraz 

złotych medalistów mistrzostw Polski U-16M , rocznik 2002 

- trener przygotowania motorycznego brązowych medalistów mistrzostw 

Polski U-16M , rocznik 2001 

 Termin Konferencji: 01-02.06.2019 r. 

 Noclegi: **** Hotel „Gołębiewski” Białystok ul. Pałacowa 7, pokoje wyłącznie 2 

osobowe. Oprócz komfortowych warunków pobytowych, proponujemy Państwu 

korzystanie bezpłatne z Parku Wodnego Tropikana, w skład, którego wchodzą: 

 Basen rekreacyjny z falą (długość 15m, szerokość 12m, głębokość do 1,6m), 

 Basen sportowy (długość 25m, szerokość 12m, głębokość od 1,6m do 2,3m), 

 Wanny jacuzzi:  borowinowa,  magnezowo – wapniowa, ługowa, 

 Dwa tory zjeżdżalni, 

 Brodzik dla dzieci (głębokość do 40 cm), 

 Trzy sauny: dwie suche i  jedna parowa, 

 Grota solna, 

 Jaskinia śnieżno-lodowa 

W Klubie Nocnym Hotelu Gołębiewski w Białymstoku spędzisz niepowtarzalny 

wieczór przy wyszukanych drinkach i szerokiej gamie hitów muzycznych. Wstęp dla 

uczestników Konferencji bezpłatny. Na zabawę w rytmach największych muzycznych 

hitów zapraszamy od godziny 21.00.Parking dla uczestników Konferencji bezpłatny. 

 Warsztaty: Hala sportowa VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku ul. 

Warszawska 8 

 Formularz zgłoszeniowy on line i harmonogram konferencji na stronie 

www.zubry.pl 

 Wariant A: Cena pełnego pakietu świadczeń 595 zł przy wpłacie do dnia 

22.05.2019, Wpłata po tym terminie cena 650 zł. 

 Wariant B: Cena uczestnictwa w Konferencji bez noclegu, posiłków i udziału w 

wieczorku tanecznym 360 zł przy wpłacie do dnia 22.05.2019, wpłata po tym 

terminie cena 410 zł. 

 Przelew na konto Jacek Zaniewski  46 1240 5211 1111 0000 4928 

0034 z dopiskiem Konferencja Białystok 2019 oraz imię i nazwisko 

uczestnika. 

 Zgłoszenia: Wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu on line 

zamieszczonym na stronie www.zubry.pl,  Ilość miejsc ograniczona. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są do 25.05.2019 

 Kontakt z organizatorem: 

Jacek Zaniewski tel. 602 384 352, mail: jacek.zaniewski@wp.pl  

 

 

http://www.zubry.pl/
mailto:jacek.zaniewski@wp.pl


 

 Opłata konferencyjna wariant A uprawnia do: 

1.Otrzymania certyfikatu o ukończeniu szkolenia wystawionego przez Polski Związek 

Koszykówki uprawniający do uzyskania licencji PZKosz na sezon 2019/20 dla 

trenerów prowadzących zespoły młodzieżowe oraz III ligowe z całego kraju. 

2. Certyfikatu ukończenia kursu wystawionego przez MODM Białystok 

honorowanego przy ścieżce awansu zawodowego nauczycieli. 

3.Udziału w warsztatach szkoleniowych w dniach 01-02.06.2019. 

4.Otrzymania linku nagranych warsztatów.   

5.Zakwaterowania w **** Hotelu „Gołębiewski” Białystok ul. Pałacowa 7 w pokoju 

dwuosobowym od 01.06.2019 od godziny 14.00 do 02.06.2019 do godziny 13.00 

6.Otrzymania obiadu (catering w VI LO )  i kolacji w dniu 01.06.2019 (hotel 

Gołebiewski), Udziału w wieczorku tanecznym w Klubie Nocnym w Hotelu 

„Gołębiewski” w dniu 01.06.2019 g. 21.00-02.00, śniadania w Hotelu „Gołębiewski „i 

obiadu w dniu 02.06.2019 (catering w VI LO ) 

7.Otrzymania teczki konferencyjnej, długopisu, identyfikatora i notatnika. 

8.Otrzymania pamiątkowej koszulki. 

 Opłata konferencyjna wariant B uprawnia do: 

1.Otrzymania certyfikatu o ukończeniu szkolenia wystawionego przez Polski Związek 

Koszykówki uprawniający do uzyskania licencji PZKosz na sezon 2019/20 dla 

trenerów prowadzących zespoły młodzieżowe oraz III ligowe z całego kraju. 

2. Certyfikatu ukończenia kursu wystawionego przez MODM Białystok 

honorowanego przy ścieżce awansu zawodowego nauczycieli. 

3.Udziału w warsztatach szkoleniowych w dniach 01-02.06.2019. 

4.Otrzymania linku nagranych warsztatów.   

5.Otrzymania teczki konferencyjnej, długopisu, identyfikatora i notatnika. 

6.Otrzymania pamiątkowej koszulki. 

 

                                             Komitet organizacyjny 


