
Zawody „Lekkoatletyka dla Każdego” w Toruniu 

  
 

W niedzielę 14.12.2014r.w nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Toruniu odbyły się 

ogólnopolskie zawody programu „Lekkoatletyka dla Każdego”. 

  
W imprezie uczestniczyło ponad pół tysiąca młodych osób z całej Polski. Na starcie stanęli 

najmłodsi uczniowie toruńskich szkół podstawowych (klasy 1-3) oraz nieco starsi sportowcy 

(klasy 4-6). Wszyscy oni pierwsze kroki w świecie Królowej Sporu stawiają dzięki 

programowi „Lekkoatletyka dla Każdego”. Na niebieskiej bieżni toruńskiej hali 

rywalizowano m.in. w biegu na 60 metrów, 200 metrów, 600 metrów, skoku wzwyż, skoku 

w dal i rzucie piłką lekarską. 

Uczestnikami zawodów sportowych były dzieci, które na co dzień biorą udział w zajęciach w 

Ośrodkach Lekkiej Atletyki (OLA) oraz w Ośrodkach Kids Athletics (OKA). 

Zawody kończyły biegi sztafetowe 7x200 metrów, w których obok młodych lekkoatletów       

( Wielkopolskę na 4 zmianie reprezentował Oliwer Jankowski ) wystartowały gwiazdy 

sportu m.in. medaliści mistrzostw świata Paweł Czapiewski, Paweł Wojciechowski i Szymon 

Ziółkowski. Prowadzącym całą imprezę sportową był Sebastian Chmara m.in. halowy mistrz 

Polski w siedmioboju. Na chwilę pojawił się nawet pięciokrotny medalista mistrzostw Polski 

seniorów w biegu na 1500 m. i 800m. 

Młodzi lekkoatleci spisali się rewelacyjnie. Martyna Michałowska w swoim roczniku zajęła 

10 miejsce  na 17 startujących w biegu na 60m., Bartosz Rochowiak zajął 13 miejsce na 18 

też w biegu na 60m. Piotr Małecki w swoim roczniku zajął 9 miejsce na 14 startujących w 

skoku w dal w swoim roczniku, a Oliwer Jankowski zajął wysokie 2 miejsce w Polsce. 

Jedynym reprezentantem w rzucie piłką lekarską był Adrian Skrzypczak, który zajął 3 

miejsce ex aequo z trzema chłopcami. 

Każdy uczestnik tych zawodów otrzymał od sponsorów koszulkę, dyplom uczestnictwa, 

pierniczki toruńskie i plecak sportowy. Zawody były ogromnym przeżyciem dla naszych 

uczniów, zawiązały się nawet nowe przyjaźnie. Na koniec reprezentacja naszej szkoły 

pozowała do zdjęć z gwiazdami sportu oraz z całą ekipą z Wielkopolski.  

Serdecznie gratulujemy udanego startu i życzymy dalszych sportowych sukcesów!!! 

 

         Joanna Jankowska  
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