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Biuletyn Informacyjny Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF 

Nr 6: czerwiec 2015 – Wydanie specjalne 

 Sieciowe Mistrzostwa i Sztafeta Samorządowa-
Kwietnej Mili – 2015 w 18 Miastach Papieskich. 

  

zanowni Państwo! 
W dniach 27 maja do 3 czerwca 2015 roku w 18 gminach 
i miastach papieskich odbyły się eliminacje Sieciowych Mi-

strzostw i Sztafety Samorządowej Kwietnej Mili-2015, a 10 czerwca 
finał Kwietnej Mili w Krakowie.  
     Sieciowe Mistrzostwa Kwietnej Mili, to zadanie, składające się 

z dwóch wydarzeń sportowych: Mistrzostw Młodzieży Gimnazjalnej 
w Biegu na Kwietną Milę oraz sztafety samorządowej w biegu na 
dystansie 35,3 km. Oba wydarzenia są wyrazem uczczenia pierwszej 
pielgrzymki papieża św. Jana Pawła II do Polski, Jego życiowych zasad i 
reguł, jak też związane są z obchodami 25.lecia odnowienia Samorzą-
du Terytorialnego w Polsce, które odbywają się pod Patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
    Pomysł przyjęcia Kwietnej Mili, czyli trasy o długości jednej tysięcz-
nej granic Polski, nawiązuje do organizowanego od roku 2014 Kwiet-
nego Biegu, upamiętniającego przełom, jaki stanowiła w naszej histo-
rii pierwsza „Kwietna” pielgrzymka św. Jana Pawła II.  Historia Kwiet-
nego Biegu sięga roku 2004, a jego nazwa symbolizuje barwne dywa-
ny i szlaki, układane z wiązanek kwiatów, przynoszonych przez witają-
cych Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek do rodzinnego kraju, gdy 
kwiaty w barwach nadziei i odnowy dały początek drogi do nowej 
Polski, do jej prawości, wolności słowa, praw i wyznań.   
    Wszystko zaczęło się 10 czerwca 2004 roku, czyli w jubileusz 25. 
lecia pierwszej papieskiej mszy świętej na Krakowskich Błoniach, kiedy  

to po raz pierwszy zorganizowano długodystansowy „Kwietny Bieg”, 
podczas którego uczestnicy obiegli 1000 razy Krakowskie Błonia, oraz 
koncert zespołów z kilku regionów Polski „Jesteś z nami”.  Wydarzenie 
to dało początek cyklicznej imprezy o nazwie „Kwietny Bieg”, który od 
tamtej pory na stałe wszedł do kalendarza papieskich imprez. Był to 
początek wspaniałej inicjatywy, która jak morska fala z roku na rok 
zatacza kręgi na nowe miasta, gminy i nowe środowiska, a jest ich 
coraz więcej. Z maleńkiej inicjatywy zrodził się pomysł uczynienia 
z dnia 10 czerwca obywatelskiego święta zgody wszystkich Polaków. 
Jego celem było upowszechnianie dzieł Karola Wojtyły - Papieża Jana 
II, szczególnie tych, które mają znaczenie dla umacniania poczucia 
dumy narodowej, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, edu-
kacji i narodowego patriotyzmu. Pomysł organizacji „Kwietnego Bie-
gu” został zaproponowany przez krakowskiego maratończyka – An-
drzeja Adama Madeja. 14 marca 2004 roku zawiązał się Obywatelski 
Komitet Organizacyjny, i tak w Krakowie 9 stycznia 2006 roku powsta-
ło „Stowarzyszenie 10 Czerwca”, założone w celu urealnienia i wpro-
wadzenia w czyn wyżej wspomnianych zasad. Sam pomysł umocnie-
nia pamięci pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny był wcze-
śniejszy. Sięga roku 2003, kiedy to Stowarzyszenie - Obywatelska 
Polska - zorganizowało w Krakowie konferencję „Jan Paweł II – 
u źródeł naszej niepodległości”. W ramach „Kwietnego Biegu” Stowa-
rzyszenie inicjuje przedsięwzięcia o charakterze sportowym, tury-
stycznym i edukacyjnym. „Kwietny Bieg”, to nie tylko sportowa 
i turystyczna aktywność, ale przede wszystkim niereligijna forma 
podążania śladami naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, który 
podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny odwiedził m.in. 
Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Wadowice, Oświęcim, Kalwarię 
Zebrzydowską, Nowy Targ i Kraków.  Przewodniczącym „Stowarzysze-
nia 10 Czerwca” jest Andrzej Adam Madej, sekretarzem Waldemar 
Zych, a skarbnikiem Tadeusz Szydłowski. 
      W tym roku głównym organizatorem Mistrzostw Kwietnej Mili był 
Zarząd Główny TKKF, Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, jako 
główny koordynator imprezy na szczeblu ogólnopolskim oraz Stowa-
rzyszenie 10 Czerwca. Współorganizatorem Mistrzostw był Związek 
Miast Polskich, a Partnerami: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Miasta Papieskie, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Turystyki w Oświęcimiu, Zakład Infrastruktury 
Sportowej w Krakowie oraz Wojewódzkie Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej, uczestniczące w imprezie: Wielkopolskie, Łódzkie, 
Mazowieckie, Dolnośląskie, Śląskie, Lubelskie i Małopolskie.  
     Celem Mistrzostw było: 
- propagowanie sportowej rywalizacji i wyrabianie nawyku aktywnego 
spędzania wolnego czasu wśród młodzieży, 
- ukazanie społecznego kontekstu kultury fizycznej, 
- wyłonienie najlepszych biegaczy w kategoriach wiekowych wśród 
młodzików w Polsce, 
- upamiętnienie pierwszej wizyty w Polsce papieża św. Jana Pawła II, 
- upamiętnienie 25.lecia odnowienia Samorządu Terytorialnego w RP. 
Małopolskie TKKF dołożyło wszelkich starań, aby ta ogólnopolska 
impreza miała dobrą oprawę i była udana, a jak to się odbyło? – o tym 
dowiemy się z zamieszczonych poniżej relacji z imprez biegowych 
(eliminacji i finału), przeprowadzonych w Miastach Papieskich.  
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Plakat reklamowy  Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili. 
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Witamy w Bielsku - Białej 

aszą relację z Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili - 2015 roz-
poczniemy od Bielska-Białej – miasta w województwie śląskim, 

u stóp Beskidu Małego 
i Beskidu Śląskiego, które 
w latach 1975 -1998 było 
stolicą województwa biel-
skiego. Eliminacje biegowe 
Sieciowych Mistrzostw 
Kwietnej Mili-2015 i Sztafe-
ty Samorządowej przepro-
wadzono w dniu 28 maja 
2015 roku, w Ośrodku 

Rekreacyjno - Sportowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„BŁonia”, i na przyległych terenach leśnych „Cygański Las” w Bielsku-
Białej. Organizatorem Imprezy był Komitet Organizacyjny przy Klubie 
Rekreacyjno-Sportowym TKKF „Błonia”, w składzie: 
- Władysław Góttlich - przewodniczący,  
- Małgorzata Kucharska, Dorota Woźniak, Maria Góttlich, Rafal Ku-
charski, Kazimierz Kozak – członkowie. 
     Współorganizatorami imprezy byli: 
- Ryszard Radwan – Naczelnik WKFiT – Urząd Miasta Bielsko-Biała,  
- Jacek Broda – Inspektor WKFiT – Urząd Miasta 
- Piotr Kopacz i Andrzej Gajecki - Inspektorzy Miejskiego Zarządu 
Oświaty w Bielsku-Białej. 
     W ramach współpracy w organizacji imprezy brali udział: 
- Urząd Miasta – Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki,  

- Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, 
- Uczniowski Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Tęcza”, 

- Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF „Beskidek”, 
- Gimnazjum nr 9 w Bielsku-Białej, 
- Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Bielsku-Białej. 
     Start i meta biegów, oraz wręczenie nagród, odbyły się na ośrodku 
własnym TKKF „Błonia”. Otwarcia imprezy dokonał Wiceprezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej - Pan Antoni Jazienicki. Start i metę zlokalizowano na „Miasteczku 
Ruchu Drogowego”, jedynym tej wielkości i wyposażeniu w woje-
wództwie śląskim. Wręczenia nagród, upominków, dyplomów i meda-
li dokonano na estradzie Kempingu „Ondraszek”. Wręczenia dokonał 
Władysław Góttlich – Prezes Zarządu Klubu Rekreacyjno-Sportowego 
TKKF „Błonia”.  
     Regulaminy sztafet oraz biegów sieciowych opracowano na bazie 
otrzymywanych materiałów wzorcowych. Zgodnie z regulaminami 
biegi rozegrano na wnioskowanych dystansach: dziewczęta 1765 m., 
chłopcy 3530 m i sztafety samorządowe 35,3 km. Z uwagi na bezpie-
czeństwo /tereny górskie/ pętla wynosiła 1065 m, którą powtarzano 
do regulaminowych długości trasy. Biegi rozegrano w dwóch katego-
riach wiekowych, z podziałem na dziewczęta i chłopców. 
     W sieciowych biegach młodzieży gimnazjalnej wzięło udział 17 
uczniów, w tym 13 dziewcząt i 4 chłopców, natomiast w biegach 
sztafetowych wystartowały dwie drużyny pięcioosobowe. Wygrała 
sztafeta Pana Przemysława Drabka – wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej.  W indywidualnych biegach sieciowych 
uzyskano następujące wyniki:  
- wśród dziewcząt z rocznika 2001 zwyciężyła Julia Wyrwa, miejsce 
drugie zajęła Klaudia Waligóra, a trzecie Paulina Soduła. 
- w grupie dziewcząt z rocznika 2000 zwyciężyła Kinga Nikiel, II m-ce 
zajęła Katarzyna Nytra, a m-ce III Maja Kolonko.  
- w grupie chłopców z rocznika 2001 zwyciężył Sebastian Chmura, 
miejsce drugie zajął Kacper Dobrzyński, a trzecie Jakub Gąsiorek. 
- wśród chłopców z rocznika 2000 zwyciężył Marcin Kośniowski. 
     Do biegu finałowego zakwalifikowała się również sztafeta samo-
rządowa w składzie: Przemysław Drabek – Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej, Barbara Skupień, Iwona Kaim, Jan Marian 
Wróblewski i Jacek Jurczak (wszyscy ze Stowarzyszenia Ultra Beskid 
Sport). 
     Dodatkowo, poza punktacją regulaminową, I miejsce wśród za-
wodników szkół zawodowych w biegach na dystansie 3530 m zajął 
Dawid Iskrzycki, a miejsce II Krystian Szczerbowski. Ponadto, w impre-
zie towarzyszącej, w godzinach popołudniowych, odbyły się zawody, 
w których udział wzięło 218 dzieci.  
     Organizatorów Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili i działaczom 
sportu i rekreacji w Bielsku Białej ślemy serdeczne pozdrowienia, 
a naszym kolejnym celem na szlaku Papieskich Miast będzie Często-
chowa. 

 

 Biegamy w Częstochowie 
 

zęstochowa – miasto na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
z bazyliką jasnogórską oraz klasztorem na Jasnej Górze – głów-

nym ośrodkiem kultu maryjnego 
i pielgrzymowania w Polsce, który 
w roku 1655 bohatersko stawił czoła 
armii króla Karola Gustawa w czasie 
„Potopu szwedzkiego”.  W dniu 29 
maja 2015 roku, dla upamiętnienia 
pierwszej pielgrzymki Papieża św. Jana 
Pawła II do Ojczyzny, oraz 25. lecia 
odnowienia w Polsce Samorządu Tery-
torialnego, w Częstochowie przepro-
wadzono eliminacje biegowe Kwietnej 
Mili-2015. Miejscem imprezy była 
Promenada im. Czesława Niemena, 

a jej organizatorami byli: Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF „Sporto-
wiec”, Urząd Miasta Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
i Zarząd Miejski Szkolnego Związku Sportowego. 
     Gospodarzem imprezy biegowej było Miasto Częstochowa. Funkcję 
kierownika koordynatora imprezy pełnił Maciej Żmudziński, a w Komi-
sji Organizacyjnej zasiadali przedstawiciele Organizatora - instruktorzy 
TKKF. Komisję sędziowską, obsługującą imprezę tworzyli: Sędzia 
główny - Marek Ciuk (sędzia L.A.), sędziowie pomocniczy na trasie - 
instruktorzy TKKF. Uzyskane przez uczestników biegów wyniki ustaliła 
firma „CHRONOSPORT” z Częstochowy. 
     Do imprezy biegowej zgłoszono 108 uczestników - ostatecznie 
sklasyfikowano 84, w tym z Klubu Rekreacyjno Sportowego „Hutnik” 
pięć osób (instruktorzy). 
     Na podstawie uzyskanych wyników wyszczególniono reprezentan-
tów Częstochowy, którzy wywalczyli awans do udziału w finale Me-
moriału Kwietnej Mili do Krakowa w dniu 10 czerwca 2015 roku.: 
- Kat. 2001 dziewcząt: I m-ce zajęła Adrianna Krawczyk (Gimn. nr 7), II 
m-ce Maja Kubicz (Gimn. nr 7), a III m-ce Wiktoria Pikos (Gimn. nr 10). 

N 

C 

 Sztafeta Samorządowa z Bielska – Białej, zdobywca I miejsca w finale 
Memoriału w dniu 10 czerwca 2015 roku w Krakowie. 

Herb Bielska – Białej. 

Herb Częstochowy. 
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- Kat. 2000 dziewcząt: I m-ce zajęła Katarzyna Drobnikowska (Gimn. nr 
10), II m-ce Magdalena Niemczyk (Gimn. nr 2), a III m-ce Weronika 
Szczepanek (Gimn. nr 10). 
- Kat. 2001 chłopców: I m-ce Kacper Augustyniak (Gimn. nr 10), II m-
ce Maciej Jasierski (Gimn. nr 7), III m-ce Tomasz Mrożek (Gimn. nr 10). 
- Kat. 2000 chłopców: I m-ce Michał Borkowski (SPSK im. św. Józefa), 
II m-ce Filip Olejnik (Gim. Sióstr Zmartwychwstanek), a III m-ce Szy-
mon Bator (Gim. nr 21/CSK Budowlani), 
- Kat. Sztafeta Samorządowa: I miejsce zajął zespół w składzie: Łukasz 

Wabnic – Radny Rady Miasta Częstochowy (Przewodniczący Komisji 
Sportu i Turystyki), Szymon Jaros, Agnieszka Jeż, Patrycja Kowalska, 
Wojciech Krysiak – Straż Miejska; wszyscy (5 osób) członkowie Klubu 
Rekreacyjno Sportowego TKKF „Sportowiec”. 

     Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach biegowych 
otrzymali nagrody – medale i dyplomy, zgodnie z regulaminem, 
a zwycięska sztafeta samorządowa pamiątkowy puchar. Ponadto 
wszyscy uczestnicy Kwietnej Mili otrzymali dyplomy uczestnictwa 
i okolicznościowe plastrony, z przyznanym numerem startowym. 
     Sprzęt pomocniczy przygotował MOSiR, dekoracje TKKF, a zawod-
nicy występowali w ubiorach własnych. Wszystkim zawodnikom, 
zakwalifikowanym do udziału w imprezie finałowej w Krakowie, przy-
gotowano koszulki reprezentacyjne Częstochowy. Po biegach organi-
zatorzy zabezpieczyli zawodnikom wodę mineralną i słodkie pieczywo. 
    Zawody przebiegały przy sprzyjającej pogodzie, w przyjacielskiej 
atmosferze, wytworzonej przez niezastąpionego spikera Macieja 
Hupę - działacza CSK „Budowlani”. Otwarcia imprezy dokonał Prezes 
Zarządu Głównego TKKF w Warszawie – Jerzy Kowalski, który dokonał 
także dekoracji zwycięzców. Towarzyszyli Mu: Maciej Żmudziński – 
członek Zarządu Śląskiego TKKF w Katowicach, Stefan Polis – Wicepre-
zes Zarządu Cz. Zw. TKKF i Krzysztof Ujma – Członek Komisji Rewizyj-
nej Cz. Zw. TKKF oraz Dyrektor Gimnazjum nr 10 T. Ociepa. W otwar-
ciu imprezy uczestniczyli także: Radny RM Częstochowa – Łukasz 
Wabnic, Prezes ZM SZS – Jan Sikorski, Dyrektor Stadionu CSK „Budow-
lani” – Małgorzata Rydz (olimpijka), Inspektor MOSiT – Marcin Mazik. 
Opiekę zdrowotną w trakcie trwania imprezy zabezpieczali ratownicy 
medyczni (obeszło się bez ich interwencji). Nad bezpieczeństwem 
imprezy czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej. Impreza została 
przeprowadzona zgodnie z założonym scenariuszem – harmonogra-
mem czasowo-rzeczowym. 
   Kończąc naszą relację żegnamy Częstochowę, a kolejnym punktem 
naszej podróży papieskim szlakiem będą Gliwice i Sosnowiec.  
 
 

 
 

W Gliwicach i Sosnowcu 

 

liwice – miasto na Górnym Śląsku, w województwie śląskim. Do 
Polski zostało przyłączone w roku 1945. W latach 1945 – 1950 

należało do województwa śląskiego, a w latach 1950 – 1998 do woje-
wództwa katowickiego. Eliminacje biegowe 
w tym mieście przeprowadzono w dniu 28 maja 
2015 roku, pod hasłem „25 lat Samorządu – 
Mistrzostwa Kwietnej Mili”. Organizatorem 
imprezy był Klub Rekreacyjno Sportowy „Ja-
strząb” Ruda Śląska, a jej współorganizatorem 
Miasto Gliwice. Nad sprawnym przeprowadze-
niem imprezy czuwał Komitet Organizacyjny 

w składzie: August Jakubik, Tomasz Kulpok, 
Adam Śniegórski, Grzegorz Krysiński. 

     Łącznie w eliminacjach biegowych klas gimnazjalnych i Sztafecie 
Samorządowej udział wzięło 417 uczestników, w tym: 
- Rocznik 2001: 98 dziewcząt i 107 chłopców, 
- Rocznik 2000: 95 dziewcząt i 102 chłopców, 
- Sztafeta Samorządowa – 15 osób. 
    W biegach eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 
- Rocznik 2001 dziewcząt: I m-ce Angelika Sikora (07:29 min.), II m-ce 
Natalia Stawicka (08:28 min.), III m-ce Martyna Pietrzyk (10:58 min.). 
- Rocznik 2001 – chłopcy: I miejsce Dawid Mysiak (czas 14:59 min), II 
m-ce Mateusz Motyka (15:34 min.), III m-ce Dawid Baron (15:50 
min.). 
- Rocznik 2000 dziewcząt: I m-ce Wiktoria Hankowska (07: 10 min.), II 
m-ce Anita Łaba (07:16 min.), III m-ce Magdalena Klepacz (7:42 min.). 
- Rocznik 2000 – chłopcy: I m-ce Patryk Lewandowski (12:34 min.), II 
m-ce Jakub Ostropolski (13:21 min.), III m-ce Szymon Pachole (13:27 
min.). 
     W biegach sztafetowych wystąpiły trzy pięcioosobowe zespoły, 
uzyskując następujące wyniki: 

- I m-ce (2: 34:50 godz.) zajęła sztafeta: Jarosław Wieczorek, Tomasz 
Jasiński, Piotr Walke, Aleksandra Popiel Kruk, Beata Zimoch. 
- II m-ce (2:40:11 godz.) sztafeta w składzie: Andrzej Florecki, Marek 
Dworski, Roman Ostrowski, Mirosław Żochowski i Beata Wójcik. 
- III m-ce (2:45:13 godz.) sztafeta w składzie: Tatiana Pacuła, Anna 
Kocielska, Andrzej Pacuła, Zbigniew Izbicki i Krzysztof Chęciński. 
      Wręczenia pucharów, medali i dyplomów zwycięzcom biegów 
eliminacyjnych dokonał naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz Urzędu 
Miasta Gliwice – Adam Janusz Siejko oraz Grzegorz Krysiński – przed-
stawiciel Wydziału Sportu Urzędu Miasta Gliwice.   
     Po Gliwicach kolejnym Miastem Papieskim będzie Sosnowiec. 
 

G 

Drużyna Częstochowy uczestnicząca w finale 
 Memoriału biegowego w Krakowie. 

Herb Gliwic. 

Przygotowanie do startu biegowego w Gliwicach. 
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zień wcześniej, 27 maja 2015 roku, eliminacje Sieciowych Mi-
strzostw Kwietnej Mili-2015 odbyły się w Sosnowcu. Sosnowiec 

– miasto w województwie śląskim w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym 
historyczną częścią zachodniej Małopolski. Organizatorem eliminacji 

biegowych Sieciowych Mistrzostw 
Kwietnej Mili w Sosnowcu byli Klub 
Rekreacyjno Sportowy „Jastrząb” Ruda 
Śląska i Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Sosnowcu. Współorganizatorami 
tej imprezy byli: Związek Miast Polskich, 
Stowarzyszenie 10 Czerwca i Urząd 
Miejski w Sosnowcu. Partnerem było 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gmina 
Sosnowiec i Zarząd Śląskiego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Nad 

sprawnym przebiegiem zawodów czuwał 
Komitet Organizacyjny, w składzie: Au-
gust Jakubik, Tomasz Kulpok i Krystyna 

Lenczak. Zawody przeprowadzono na terenie Parku im. Jacka Kuronia 
w Sosnowcu.   
     Łącznie we wszystkich kategoriach eliminacji biegowych uczestni-
czyło 420 uczestników, w tym 191 dziewcząt, 194 chłopców i 15 
uczestników sztafety samorządowych (3 pięcioosobowe sztafety). 
W poszczególnych kategoriach imprezy zwyciężyli: 
- kat. dziewcząt - rocznik 2000 (dystans 1765 m): I m-ce Sandra Ko-
walska (08:30 min.), II m-ce Patrycja Mikołajczyk (08:36 min.), III m-ce 
Angelika Szajbel (09:51 min.). 
- kat dziewcząt - rocznik 2001 (dystans 1765 m): I m-ce Julia Jurska 
(07:50 min.), II m-ce Natalia Piątkowska ( 08:37 min.), III m-ce Milena 
Chojnowska (09:40 min.). 
- kat. chłopców - rocznik 2000 (dystans 3530 m): I m-ce Paweł Porzu-
cek (14:27 min.), II m-ce Piotr Kozłowski (14:57 min.) III m-ce Dawid 
Pałka (16:28 min.) 

- kat. chłopców - rocznik 2001 (3530 m): I m-ce Igor Nowek (14:42 
min.), II m-ce Dawid Piętka (15:28 min.), III m-ce Kacper Wójcik (15:59 
min.). 
     W eliminacjach sztafet samorządowych zwyciężyła sztafeta 
w składzie: Sylwia Szczerba, Kornelia Węgler, Andrzej Szczerba, Marek 
Maciejewski, Jacek Klusek (czas 3:01:15 godz.). Wymienione osoby 
uzyskały awans do biegów finałowych w Krakowie w dniu 10 czerwca 

2015 roku. W dniu imprezy odbyły się także biegi towarzyszące szkół  
podstawowych na dystansach 400 i 600 metrów. 
     Reprezentanci Sosnowca udający się na finał do Krakowa otrzymali 
w autokarze kurtki dresowe, koszulki reprezentacyjne i napoje. Orga-
nizatorom Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili na Górnym Śląsku 
serdecznie dziękujemy i gratulujemy, a my szlakiem Papieskich Miast 
udajemy się do Wielkopolski. 

 
 

 Papieski szlak do Gniezna i Poznania 

niezno i Poznań – najstarsze ośrodki państwowości polskiej, 
które już w X wieku odgrywały dominującą rolę 
w państwie Piastów. Dwa miasta i dwie stolice: 
Poznań – obecna stolica Wielkopolski, a Gnie-
zno, zgodnie z dokumentem „Dagome iudex” 
z 991 roku, wystawionego przez ówczesnego 
władcę – Mieszka I, uważana jest za jedyną 
w tamtych latach stolicę Polski. 
     W dniu 27 maja 2015 roku w Mieście Papie-
skim – Poznaniu, u zbiegu ulic Winogrady 
i Mieszka I, w ramach tysiącletniej sąsiedzkiej 
współpracy przeprowadzono połączone elimi-
nacje ogólnopolskiej imprezy biegowej Siecio-
wych Mistrzostw Kwietnej Mili oraz Sztafety 

Samorządowej dwóch bratnich miast - Gniezna i Poznania. Honorowy 
patronat nad tą wspólną imprezą objął Prezydent RP – Bronisław 

Komorowski. W zawodach wzięli udział gimnazjaliści z roczników 2000 
i 2001 (w kategoriach dziewcząt i chłopców) oraz sztafeta samorzą-
dowa Miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Celem zawodów była 
promocja kultury fizycznej oraz kultury pamięci we wspólnotach 
samorządowych, upamiętnienie pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła 
II do Polski, upamiętnienie 25.lecia odnowienia Samorządu Teryto-
rialnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
     Zgodnie z regulaminem Mistrzostw organizatorem imprezy było 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Główny i Wielko-
polskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu, 
a współorganizatorami: Urząd Miasta Poznania – Wydział Sportu, 
Związek Miast Papieskich i Stowarzyszenie 10 Czerwca. Partnerem 
było Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
     W poszczególnych kategoriach eliminacji biegowych reprezentan-
tów Gniezna zwyciężyli: 
- W grupie dziewcząt z rocznika 2001 (dystans 1765 m): I m-ce zajęła 
Weronika Szcześniak (Gim. Witkowo) – czas 06:58 min., II m-ce Julia 
Szczerba (Gimn. Witkowo) – czas 07: 18 min., III m-ce Aleksandra 
Kierzek (Gimn. Witkowo) – czas 07:39 min. 
- W grupie dziewcząt z rocznika 2000 (dystans 1765 m): I m-ce Julia 
Nowaczyk (Gimn. Witkowo) – czas 07:49 min II m-ce Zuzanna Kujaw-
ska (Gimn. Witkowo) – czas 07:56 min., III m-ce Sara Strzelecka (Gimn. 
Witkowo) – czas 08:15 min. 
- Wśród chłopców z rocznika 2001 (dystans 3530 m): I m-ce Jakub 
Danisewicz (Gimn. Witkowo) – czas 13:49 min., II m-ce Mikołaj Jaki-
mowicz (Gimn. Witkowo) – czas 13:49 min., III m-ce Jakub Grześko-
wiak (Gimn. Witkowo) – czas 15:01 min. 
- Wśród chłopców z rocznika 2000 (dystans 3530 m): I m-ce Dominik 
Białas (Gimn. Witkowo) – czas 14:35 min., II m-ce Mateusz Czapliński 
(Gimn. Witkowo) – czas 14:50 min., III m-ce Kamil Stachowiak (Gimn. 
Witkowo) – czas 17:36 min. 

 

D 

G 

Herb Sosnowca. 

Na trasie biegowej w Sosnowcu. 

Połączone biegi Sieciowych Mistrzostw kwietnej Mili gimnazjalistów 
Gniezna i Poznania. 

Herb Gniezna. 
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  W biegach eliminacyjnych gimnazjalistów Poznania zwyciężyli: 
- W kat. dziewcząt z rocznika 2001 (dystans 1765 m): I m-ce Maria 
Nowak (Gimn. Sióstr Urszulanek) – czas 07:22 min., II m-ce Dagmara 
Kamińska ( Gimn. nr 26 Poznań) – czas 07:29 min., III m-ce Zofia Pie-
lach (Gimn. Zakonu Pijarów) – czas 07:42 min.  

- W kat. dziewcząt z rocznika 2000 (dystans 1765 m): I m-ce Agata 
Szafran (Gimn. Sióstr Urszulanek) – czas 07:03 
min., II m-ce Julia Toporska (Gimn. nr 4) – 
czas 07:03 min., III m-ce Zofia Kaczmarek 
(Gimn. nr 4) – 07:18 min. 
- W kat. chłopców z rocznika 2001 (dystans 
3530 m): I m-ce Mateusz Frąszczak (Gimn. 
Zakonu Pijarów) – czas 14:12 min., II m-ce 
Bartosz Danielewski (Gimn. Sióstr Urszulanek) 
– czas 14:19 min., III m-ce Ignacy Kolasiński 
(Gimn. Sióstr Urszulanek) – czas 14:36 min. 
     W biegu samorządowców w Poznaniu, na 
dystansie 35,3 km, I miejsce z czasem 2:56:10 
godz. zajęła sztafeta w składzie: Tomasz Sob-
kowiak, Paweł Sobczak, Magdalena Frąckowiak, Marzena Garchoł 
i Marcin Ból. Gniezno nie wystawiło sztafety samorządowej. Działa-
czom sportu i rekreacji w Wielkopolsce życzymy wiele dobrego, a my 
z prastarej Ziemi Piastowskiej szlakiem Papieskich Miast zdążamy  do 
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. 

 

Wstąp do Kalwarii Zebrzy-

dowskiej i Wadowic 

alwaria Zebrzydowska – ośrodek ruchu pielgrzymkowego, 
z papieskim sanktuarium pasyjno-maryjnym oo. Bernardynów 

i Wadowice – rodzinna miejscowość św. Jana Pawła II. 27 maja 2015 
roku o godz. 11.00 na Stadionie MKS 
„Skawa” w Wadowicach odbyły się 
eliminacje Sieciowych Mistrzostw 
Kwietnej Mili w Miastach Papieskich. 
W założeniu zadanie to miało składać się 
z dwóch wydarzeń sportowych: Mi-
strzostw Młodzieży Gimnazjalnej 
w biegu na Kwietną Milę – roczniki 2000 
i 2001: dziewczęta na dystansie 1765 m 
(½ Kwietnej Mili), a chłopcy na dystan-
sie 3530 m (Kwietna Mila) oraz sztafety 
samorządowej w biegu na 35,3 km. 

Niestety zaplanowany na ten dzień bieg sztafet samorządowych 
Kwietnej Mili nie odbył się z powodu braku zgłoszeń.  
     Zawody miały propagować sportową rywalizację, pomoc w wyro-
bieniu nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży 

oraz wyłonić po trzech najlepszych zawodników z każdej kategorii. 
Zwycięzcy uzyskali zaproszenia do uczestnictwa w Memoriale Kwiet-
nej Mili w Krakowie w dniu 10 czerwca 2015 roku. 
    Organizatorem eliminacji Mistrzostw Kwietnej Mili w Wadowicach 
i Kalwarii Zebrzydowskiej zawodów było Ognisko TKKF „Leskowiec” 
w Wadowicach, a współorganizatorami Urząd Miejski w Wadowicach 
i Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.  
    O godzinie 11.00 zawodnicy z Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic 
udali się na miejsce startu. Dla chłopców trasa zaczynała się przy 
pawilonie „Czart” i biegła nową drogą rowerową aż do Stadionu MKS 
„Skawa” w Wadowicach, gdzie mieściła się meta. Dziewczęta rozpo-
czynały bieg w połowie tej trasy i wystartowały, jako pierwsze. Już po 
7: 15:5 min. Zuzanna Pałosz z Gimnazjum nr 3 w Wadowicach przecię-
ła linię mety. Niewiele później, bo z czasem 7:15:8 min Katarzyna 
Tomiak z Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej dołączyła do 
rywalki. Gdy wszystkie dziewczęta ukończyły bieg, starter dał sygnał 
do startu chłopców. Pierwszy na płycie wadowickiego stadionu poja-
wił się, mający sporą przewagę nad rywalami, Jakub Lizoń z Gimna-
zjum nr 3 w Wadowicach, z czasem 12:58:00 min. Następnie dystans 
ukończył Łukasz Korzeniowski z Gimnazjum nr 1 w Wadowicach 
z czasem 13:47:1 min oraz Krystian Gawron z Zespołu Szkół nr 1 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, który osiągnął wynik 13:53:4 min.  
     Do reprezentacji Kalwarii Zebrzydowskiej zakwalifikowało się 20 
zawodników - z Gimnazjum nr 1 w Kalwarii, Gimnazjum nr 7 w Bar-
wałdzie Średnim oraz z Gimnazjum nr 6 w Leńczach: 8 dziewcząt 
(wystartowało 7) i 12 chłopców (wystartowało 10); natomiast z Wa-
dowic w zawodach uczestniczyło 96 zawodników, w tym 44 dziewczę-
ta (wystartowało 35) i 52 chłopców (wystartowało 45). 
     W łącznej klasyfikacji z Kalwarii Zebrzydowskiej zwyciężyli: 
- kat. dziewcząt z rocznika 2001 (dystans 1765 m) zwyciężyła Magda-
lena Suwaj (czas 8:22:1 min.). 
- kat dziewcząt z rocznika 2000 (dystans 1765 m): I m-ce zajęła Kata-
rzyna Tomiak (Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej) – czas 
7:15:8 min., II m-ce Natalia Zborowska (Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii 
Zebrz.) – czas 7:50:4 min), III m-ce Kinga Madej (Zespół Szkół nr 6 
w Leńczach) – czas 8:53:5 min.   
- kat. chłopców z rocznika 2001 (dystans 3530 m): I m-ce zajął Krystian 
Gawron (Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrz.) – czas 13:53:4 min), II m-
ce Brajan Gawor (Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrz.) – czas 17:24:9 
min, a III miejsce Przemek Gębala (Zespół Szkół nr 7 z Barwałdu Śr.). 
 
 
 

 
 

K 

Herb Poznania 

Reprezentanci Poznania w eliminacjach biegowych na podium. 

Herb Kalwarii Zebrzy-
dowskiej.  

Zawodniczki z Kalwarii Zebrzydowskiej na podium. 
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- kat. chłopców z rocznika 2000 (dystans 3530 m): I m-ce wywalczył 

Michał Głowacz (Zespół 
Szkół nr 1 w Kalwarii 
Zebrzydowskiej) – czas 
14:51,5 min)., II m-ce 
zajął Artur Garlacz (Ze-
spół Szkół nr 6 w Leń-
czach) – czas 16:49,1 
min., a m-ce III Kacper 
Drozdowski (Zespół 
szkół nr 6 w Leńczach) – 
czas 17:28,9 min. 

Wszyscy ww. zawodnicy zakwalifiko-
wali się do finału Memoriału w Kra-
kowie w dniu 10 czerwca 2015 roku. 
      Z pozdrowieniami i wyrazami 
uznania dla organizatorów i działaczy 
sportu i rekreacji w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej i Wadowicach, z urokliwych 
terenów Beskidu Małego udajemy się 
w dalszą drogę szlakiem Papieskich 
Miast – tym razem do Katowic.  
 

 
 
 

 
 

Mistrzostwa w Katowicach 
 

atowice - miasto położone we wschodniej części Górnego Śląska 
– siedziba władz województwa śląskiego. W tym historycznym 

mieście, dla upamiętnienia pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do 
Ojczyzny, oraz 25. lecia odnowienia w Polsce Samorządu Terytorial-
nego, w dniu 20 maja 2015 roku na terenie Parku „Zadole” zorgani-
zowano eliminacje biegowe Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili oraz 

Sztafety Samorządowej. 
     Organizatorem zawodów było 
Miejskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej w Katowicach, 
Stowarzyszenie „Ellgoth” oraz Gim-
nazjum nr 23 w Katowicach. Współ-
organizatorami imprezy byli: Zwią-
zek Miast Polskich, Stowarzyszenie 
10 Czerwca i Urząd Miasta Katowice, 
a Partnerami Ministerstwo Sportu 
i Turystyki i Zarząd Wojewódzki 
Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej w Katowicach. 
    Zawody rozegrano na terenie 
Parku „Zadole w Katowicach”. 

     W składzie Komisji Organizacyjnej i Komisji Sędziowskiej zawodów 
byli nauczyciele WF, instruktorzy TKKF oraz przedstawiciele organiza-

torów, a koordynatorem całości imprezy była Pani Aleksandra Cajgner 
– wiceprezes ZG TKKF. Końcowe wyniki zawodów ustaliła firma TK 
TIMING. Celem imprezy było:   
- propagowanie sportowej rywalizacji i wyrabianie nawyku aktywnego 
spędzania wolnego czasu wśród młodzieży, 
- ukazanie społecznego kontekstu kultury fizycznej, 
- upamiętnienie pierwszej wizyty papieża św. Jana Pawła II w Polsce, 
- uczczenie 150 rocznicy powstania Miasta Katowice, 
     Do udziału w Mistrzostwach zgłoszono 186 uczestników, z których 
sklasyfikowano 110, oraz sztafety samorządowe (w jednej sztafecie 
biegała tylko jedna kobieta). W biegach eliminacyjnych uzyskano 
następujące wyniki: 
- wśród dziewcząt z rocznika 2001: (dystans 1675 m): I m-ce zajęła 
Weronika Karcz, II m-ce Weronika Bonarska, a m-ce III Zuzanna Nie-
doba. 
- w grupie dziewcząt z rocznika 2000 (dystans 1765 m): I m-ce zajęła 
Natalia Kałuża, II m-ce Weronika Reszta, m-ce III Małgorzata Koptoń. 
- wśród chłopców z rocznika 2001 (dystans 3630 m): I m-ce zajął 
Maciej Haręża, II m-ce Dominik Cholewa, a m-ce III Alex Iwaszczyszyn. 
- w kat. chłopców z rocznika 2000 (dystans 3630 m): I m-ce zajął Roger 
Wybraniec, II m-ce Jarosław Rosiński, a m-ce III Robert Przyklent. 
W składzie sztafety samorządowej biegli członkowie Stowarzyszenia 
„Ellgoth” oraz radny rady Miasta Katowice – Tomasz Maśnica. 
     Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach biegowych 
otrzymali medale, okolicznościowe statuetki i dyplomy, a sztafety 
duże puchary, medale i dyplomy.  
     Dodatkowo, poza konkurencją, w biegach brała też udział młodzież 
niepełnosprawna, z niepełnosprawnością ruchową lub umysłową. 
Biegali oni jednak na krótszym dystansie i z opiekunami. 
     Sprzęt sportowy i pomocniczy zabezpieczyło Gimnazjum nr 23 
w Katowicach, a dekoracje Zarząd Miejski TKKF i Urząd Miasta Kato-
wice. Dla uczestników eliminacji biegowych zabezpieczono wodę 
mineralną i słodycze, a dla dorosłych odżywki OSHEE. 
     Zawody przebiegały sprawnie, pogoda dopisała. Otwarcia imprezy 
dokonała Wiceprezes Zarządu Głównego TKKF Aleksandra Cajgner 
oraz radny Rady Miasta Katowice Tomasz Maśnica. Wśród zaproszo-
nych gości znajdował się Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego TKKF 
Antoni Jazienicki oraz Dyrektor Gimnazjum nr 23 Pani Celina Goik. 
O zdrowie zawodników dbała załoga karetki pogotowia ratunkowego, 
a nad bezpieczeństwem zawodników czuwała Policja i Straż Miejska. 
Start i meta były usytuowane przy amfiteatrze, gdzie o nagłośnienie 
i oprawę muzyczną zadbała młodzież z Integracyjnego Gimnazjum nr 
23 z Katowic – Ligoty. Z Górnego Śląska Szlak Papieskich Miast wiedzie 
nas do Krakowa. 
 

 
 
 
 
 

K 

Herb Miasta Wadowice. 

Bieg eliminacyjny w Wadowicach. 

Herb Katowic.  

Uczestnicy eliminacji biegowych w Katowicach.  

Uczestnicy Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili w Katowicach. 
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Na Krakowskich Błoniach  
 

iasto Kraków – nekropolia królów polskich – byłej stolicy Polski 
– dziś stolica Małopolski. Kraków jest miastem Karola Wojtyły, 

w którym do czasu wyniesienia Go na tron papieski spędził równo 40 
lat. Miasto pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego, 
edukacyjnego, naukowego, gospodarczego, usługowego i turystycz-
nego - jest także siedzibą kurii metropolitańskiej. 
     W dniu 27 maja 2015 roku wokół krakowskich Błoń odbyły się 
eliminacje biegowe Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili i Sztafety 

Samorządowej, dla upamiętnienia pierw-
szej pielgrzymki św. Jana Pawła II do 
Ojczyzny oraz 25.lecia odnowienia 
w Polsce Samorządu Terytorialnego. 
Organizatorem imprezy było Małopolskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
– Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Urząd 
Miasta Krakowa, Zarząd Główny TKKF, 
Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie 
10 Czerwca. Głównym Koordynatorem 
Zawodów był Karol Oleksy - Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego 
TKKF, Dyrektorem Biegu Andrzej Madej – 
Przewodniczący Stowarzyszenia 10 

Czerwca, Sędzią Głównym Janusz Borek – Wiceprezes Małopolskiego 
TKKF, a Dyrektorem Biura Zawodów Katarzyna Oleksy – Członek Za-

rządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF. 
     Partnerem Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili Było Ministerstwo 
Sportu i Turystyki – Zakład Infrastruktury Sportowej Kraków. Trasę 
biegową zabezpieczało 64 osoby, w tym 24 działaczy Małopolskiego 
TKKF oraz 40 osób – wolontariuszy z OHP. Patronat medialny nad 
imprezą sprawowali: Gazeta „Dziennik Polski”, „Kurier Małopolskiego 
TKKF” i Platforma Cyfrowa: www.kwietnamila.pl.  
     Biegi odbywały się wokół Krakowskich Błoń: alejkami, chodnikami 
i  deptakami. W zawodach udział brali gimnazjaliści z roczników 2001 
i 2000 – dziewczęta na dystansie 1765 m i chłopcy na dystansie 3530 
m. Do biegów eliminacyjnych w sztafecie samorządowej na dystansie 
35,3 km nie zgłosiła się ani jedna osoba. W zawodach startowało 45 
osób z krakowskich Gimnazjów, w tym: 
- Gimnazjum nr 46 – 17 osób,  
- Gimnazjum nr 1 - 15 osób,  

- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 – 8 osób, 
- Zespół Szkół nr 3 – 2 osoby, 
- Społeczne Gimnazjum Sportowe – 2 osoby. 
     W każdej z kategorii biegowych osoby, które wywalczyły trzy 
pierwsze miejsca, otrzymały zaproszenie na finał – Memoriał Kwietnej 
Mili, który odbył się w dniu 10 czerwca 1015 roku w Krakowie. 
W krakowskich eliminacjach biegowych zwyciężyli: 
- kat. dziewcząt z rocznika 2000 (dystans 1765 m): I m-ce Monika 
Ziarko (Gimn. nr 1), II m-ce Weronika Nowak (Gimn. nr 46), III m-ce 
Sylwia Skalmierska (Gimn. nr 46). 
- kat. dziewcząt z rocznika 2001 (dystans 1765 m): I m-ce Maria Klata 
(Gimn. nr 1), II m-ce Sara Wiater (Gimn. nr 1), III m-ce Anna Czernecka 
(Gimn. nr 1). 
- kat. chłopców z rocznika 2000 (dystans 3530 m): I m-ce Grzegorz 
Stasik (Społeczne Gimn. Sportowe), II m-ce Kacper Frydecki (Społecz-
ne Gimn. Sportowe), III m-ce Łukasz Romanowski (Gimn. nr 12). 
- kat. chłopców z rocznika 2001 (dystans 3530 m): I m-ce Jakub Lesz-
czyk (Gimn. nr 1), II m-ce Sebastian Borówka (Gimn. nr 46), III m-ce 
Eryk Padlik (Zespół Szkół nr 3). 
     Otwarcia eliminacji biegowych dokonał Prezes Małopolskiego TKKF 
– Leszek Tytko i Przewodniczący Stowarzyszenia 10 Czerwca – Andrzej 
Madej. Uczestnikom imprezy biegowej zabezpieczono wodę mineral-
ną i napoje firmy „Recal”. Najlepsi zawodnicy z każdej z kategorii 
biegowych otrzymali puchary, medale i dyplomy, zgodnie z Regulami-
nem imprezy. Zawodnicy byli dekorowani na podium, a puchary, 
medale i dyplomy wręczali: Leszek Tytko – Prezes Małopolskiego 
TKKF, Andrzej Madej – Przewodniczący Stowarzyszenia 10 Czerwca 
oraz Karol Oleksy – Wiceprezes Małopolskiego TKKF. Dodatkowo 
wśród zawodników rozlosowano 15 okolicznościowych nagród. 
W trakcie imprezy prezentowana była gra w ringo przez Jana Ziółko – 

działacza Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga”. 
     Pomiar czasu zawodników wykonywała Sekcja Biegów na Orienta-
cję Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”. Zabezpieczenie me-
dyczne wykonywała firma OPC.   
      Miejsce zawodów udekorowano banerami Kwietnej Mili, Małopol-
skiego TKKF i Urzędu Miasta Krakowa oraz flagami TKKF. Impreza 
przebiegała w miłej sportowej atmosferze, pogoda była słoneczna, 
zawodnicy byli zadowoleni z przebiegu imprezy, chociaż niektórzy byli 
zmęczeni biegiem. Biegi odbyły się bez kontuzji. Bardzo dobrze impre-
zę poprowadził spiker, udzielając pełnej informacji o zawodnikach. 
Kraków serdecznie żegna uczestników i sympatyków Sieciowych 
Mistrzostw Kwietnej Mili, a następnym punktem naszej wędrówki 
szlakiem Papieskich Miast będzie Miasto Lublin.  
 

 
 
 

 
 
 
 

M 

Herb Miasta Krakowa. 

Najlepsze zawodniczki w jednej z kategorii biegowych w Krakowie.  

Andrzej Madej- Przewodniczący Stowarzyszenia 10 Czerwca, Leszek Tytko - 
Prezes Małopolskiego TKKF i Łukasz Płonka - Kierownik Wydziału Sportu 

Urzędu Miasta Krakowa. 
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Spotkajmy się w Lublinie 
 

ublin – stolica województwa lubelskiego. Jest największym pol-
skim miastem po wschodniej stronie Wisły. Ongiś Lublin był 

miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego, a jego delegaci 
mieli prawo wyboru króla. W roku 1578 
Lublin wybrano na siedzibę Trybunału 
Głównego Koronnego. Dzisiejszy Lublin, 
dzięki środkom unijnym, jest prężnie 
rozwijającym się, wiodącym ośrodkiem po 
prawej stronie Wisły, miastem o dużych 
szansach gospodarczych, oświatowych 
i kulturalnych.  
      Biegi eliminacyjne Sieciowych Mi-
strzostw Kwietnej Mili i Sztafety Samorzą-
dowej w Lublinie zaplanowano na dzień 

27 maja br. w Parku Ludowym w Lublinie. 
Przed imprezą do szkół rozwieziono plakaty 
z regulaminami i kartami zgłoszeń. Plakaty 

i regulaminy rozesłano również do urzędów gmin z powiatu lubelskie-
go, które zapraszane były do udziału w sztafecie samorządowej, jed-
nak z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, zagrażających 
zdrowiu i życiu uczestników, organizatorzy zmuszeni byli przełożyć 
imprezę na dzień 3 czerwca 2015 roku, co spowodowało znacznie 
zmniejszony udział wcześniej zgłoszonych zawodników. Jednak za-
wodnicy i kibice dostarczyli organizatorom satysfakcji z aktywności w 
biegach i przedsięwzięciach towarzyszących, do których organizatorzy 
włączyli test Coopera i test wiedzy o papieżu i Jego pielgrzymkach dla 
wszystkich kibiców.  
     Organizatorem imprezy w Lublinie było Lubelskie TKKF, przy 
współpracy Związku Miast Polskich, Urzędu Miasta Lublin, Ogniska 
TKKF „Omega” w Lublinie, Stowarzyszenia 10 Czerwca i Lubelskiego 

Stowarzyszenia Biegowego. Organizatorzy zabezpieczyli obsługę 
sędziowską, techniczną, medyczną (z karetką), numery startowe, 

medale dla zwycięzców oraz puchary dla sztafet. Dyplomy dla wszyst-
kich zawodników z każdego rocznika dziewcząt i chłopców, tj. 
6 dziewcząt i 6 chłopców, zakwalifikowało się do finału Kwietnej Mili 
w Krakowie. Do Krakowa pojechała również sztafeta samorządowa, 
reprezentująca Miasto Lublin. Wyjazd na finał Kwietnej Mili zorgani-
zowało Wojewódzkie TKKF w Lublinie. Organizator zabezpieczył prze-
jazd reprezentacji, opiekę wychowawczą, wyżywienie (obiad, napoje) 
na trasie przejazdu. 
     Do Memoriału Kwietnej Mili w Krakowie kwalifikacje uzyskali: 
- kat. dziewcząt - rocznik 2001 (dystans 1765 m): Patrycja Staszczak, 
Moniak Duszak i Paulina Sobieszczańska. 
- kat. dziewcząt - rocznik 200 (dystans 1765 m): Daria Boszkowska, 
Natalia Socha i Anna Mikitka. 
- kat. chłopców - rocznik 2001 (dyst. 3530 m): Mateusz Luszawski,  
- kat. chłopców - rocznik 2000 (dyst. 3530 m): Damian Brodaczewski, 
- kat. sztafeta samorządowa (dystans 35,3 km): Tomasz Domański, 
Elżbieta Spólnicka, Joanna Gąszczyk, Jacek Rekiel i Piotr Kitliński. 
     Organizacja biegów eliminacyjnych w Lublinie poprzedzona była 
promocją imprezy w mass-mediach – lokalna prasa, radio, natomiast 
po imprezie do prasy przekazano relację z przebiegu. Wystrój obiektu 
stanowiły banery Kwietnej Mili, flagi i banery TKKF i Urzędu Miasta 
Lublin. 
     Chęć udziału w imprezie zgłosiło 14 gimnazjów z terenu miasta. Po 
weryfikacji zgłoszonych zawodników przed imprezą każdy otrzymywał 
numer startowy. Liczba potwierdzonych i zweryfikowanych zawodni-
ków wyniosła 160 osób, które startowały w biegach na dystansach: 
dziewczęta 1765 m, chłopcy 3530 m, przy aplauzie szerokiej rzeszy 
kibiców. W biegu sztafet samorządowych wystartowały trzy pięcio-
osobowe sztafety.  
     Imprezę zrealizowano przy współpracy z sędziami LA, posiadający-
mi niezbędne kwalifikacje do prowadzenia biegów. Na potrzeby reali-
zacji zadania zatrudniono osoby posiadające doświadczenie i umiejęt-
ności, gwarantujące sprawny przebieg imprez. Opiekę medyczną 
sprawowali ratownicy medyczni oraz osoby posiadające niezbędne 
uprawnienia. Wolontariuszami do zabezpieczenia trasy biegowej 
i obsługi techniczno-organizacyjnej byli nauczyciele, którzy przypro-
wadzili zawodników. Stanowili oni opiekę nad startującą młodzieżą 
oraz kibicami, pomagali przy przeprowadzaniu dla kibiców testu Co-
opera i testu wiedzy. Wolontariuszami byli również opiekunowie, 
którzy wyjechali z reprezentacją do Krakowa. 
     Nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach w postaci 
medali, pucharów dla sztafet koszulek dla reprezentacji wyjeżdżającej 
do Krakowa, dyplomów dla uczestników biegów sztafetowych i po-
dziękowań dla osób pomagających przy realizacji biegów, wręczali: 
Sekretarz Zarządu Głównego TKKF – Wiesława Saganek, Wiceprezes 
Wojewódzkiego TKKF w Lublinie – Zbigniew Furman, Wiceprezes 
Lubelskiego Stowarzyszenia Biegowego – Piotr Kitliński. Organizato-
rom Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili w Lublinie już dziękujemy, 
a naszym kolejnym punktem podróży szlakiem Papieskich Miast bę-
dzie Łódź. 
 
 

 

Z wizytą do Łodzi 
ódź – stolica województwa Łódzkiego, jest trzecim pod względem 
liczby ludności miastem w Polsce. Kolebka przemysłu tkackiego 

i włókienniczego. Dzisiaj niektóre obszary tego miasta zostały uznane 
za „Pomnik historii pod wspólną nazwą „Łódź 
– wielokulturowy krajobraz miasta przemy-
słowego”. Jako autor niniejszego tekstu do 
Łodzi mam osobisty sentyment, gdyż w latach 
1968/69 na Lublinku odbywałem zasadniczą 
służbę wojskową i mam tutaj wielu przyjaciół. 
     W tym przemysłowym mieście 27 czerwca 
2015 roku odbyły się eliminacje biegowe 
Sieciowych Mistrzostw kwietnej Mili -2015 
i Sztafety samorządowej. Zawody zostały 

zorganizowane przez Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej. Współorganizatorami tej imprezy było Stowarzyszenie 10 Czerw-
ca, Związek Miast Polskich oraz Zarząd Główny TKKF, przy wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
     W zawodach wystartowało 120 uczennic i uczniów z łódzkich gim-
nazjów oraz dwie sztafety samorządu łódzkiego. Zawody sędziowali 
kandydaci na sędziów Łódzkiego Związku Lekkiej Atletyki, pod kierun-
kiem sędziego głównego – Henryka Maciejewskiego. Uczestnicy mieli 
zapewnioną opiekę medyczną (w tym karetkę pogotowia). Wszyscy 
startujący otrzymali napoje oraz słodycze. Po zakończeniu biegu naj-
lepszym zawodnikom wręczono dyplomy i medale, a najlepszym 
szkołom w klasyfikacji zespołowej puchary. Wszyscy, którzy ukończyli 
bieg otrzymali także dyplomy uczestnictwa. 
     Najlepsze wyniki eliminacji biegowych oraz sztafety samorządowej, 
którzy uzyskali awans do finału w Krakowie: 

L 

Ł 

Herb Lublina. 

Uczestnicy eliminacji biegowych w Lublinie.  

Herb Miasta Łodzi. 
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- kat. dziewcząt – rocznik 2000 (dystans 1765 m): I m-ce Julia Więcła- wek, II m-ce Klaudia Birek, III m-ce Joanna Kłos. 

- kat. dziewcząt – roczni 2001 (dystans 1765 m): I m-ce Aleksandra 
Mikołajczyk, II m-ce Justyna Krawczyk, III m-ce Alicja Przybyłek. 
- kat. chłopców – rocznik 2000 (dystans 3530 m): I m-ce Filip Kowal-
czyk, II m-ce Filip Cicherski, III m-ce Adrian Bieńkowski. 
- kat. chłopców – rocznik 2001 (dystans 3530 m): I m-ce Igor Lekston, 
II m-ce Patryk Olszak, III m-ce Jakub Szerment. 
- kat. sztafeta samorządowa, w składzie pięcioosobowym (dystans – 
35,3 km). 
    Warunki atmosferyczne w trakcie imprezy były dobre (lekkie za-
chmurzenie, średni wiatr, bez opadów). Przygotowanie trasy biegowej 
było bardzo dobre, stan trasy dobry. W trakcie trwania imprezy pa-
nował wzorowy porządek – nie odnotowano żadnych interwencji 
służb medycznych.  Z Łodzi wracamy w stronę gór, a naszym kolejnym 
miejscem spotkania na szlaku Papieskich Miast jest Nowy Targ.  
 

 
 

 
 

Spotkanie w Nowym Targu 
 

 
owy Targ – miasto i gmina w województwie małopolskim – 
siedziba powiatu nowotarskiego - historyczna stolica Podhala. 

Główny ośrodek handlowy, komunikacyjny i przemysłowy Podhala. 
W latach 1975 - 1998 miasto należało do województwa nowosądec-
kiego. 
    W dniu 27 maja 2015 roku, podobnie jak w innych Miastach Papie-
skich, w Nowym Targu przeprowadzono eliminacje biegowe Siecio-

wych Mistrzostw Kwietnej Mili w kategoriach 
dziewcząt (dystans 1765 m) i chłopców (dystans 
3530 m)z roczników 2000 i 2001 ze szkół gimna-
zjalnych. Zawody odbyły się na Nowotarskim 
Lotnisku. Organizatorem imprezy było Ognisko 
TKKF „Gorce” Nowy Targ, na czele z prezesem 
Ogniska Grzegorzem Wroną, a współorganizato-
rem Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie 10 
Czerwca i Urząd Miasta i Gminy Nowy Targ, przy 
wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu 
i Turystyki i patronacie Komitetu Obchodów 

25.lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. O obsługę sędziowską, 
techniczną, jak i o sprzęt do pomiaru czasu, zadbał Szkolny Związek 
Sportowy w Nowym Targu. 
     W zawodach wzięło udział 49 osób – gimnazjalistów z nowotar-
skich gimnazjów, oraz z Gimnazjum w Maniowach. Miasto zadbało 
o namioty oraz „TOI TOI”, jak i podium do dekoracji zwycięzców, 
oznaczyło trasę biegu i informowało wszystkich dyrektorów szkół 
gimnazjalnych o projekcie. Dyrektorem Biegu był Grzegorz Wrona, 
a obsługę sędziowską zabezpieczali Jan Buczek i Agata Buczek. 
W przeprowadzeniu imprezy i zabezpieczeniu trasy biegowej udział 

wzięło 8 wolontariuszy, którymi byli uczniowie ZSTiP w Nowym Targu. 
W poszczególnych kategoriach biegowych zwyciężyli: 
- kat. dziewcząt – rocznik 2000: I m-ce Justyna Wolska, II m-ce Wero-
nika jabłońska, III m-ce Agnieszka Tokarczyk. 

- kat. dziewcząt – rocznik 2001: I m-ce Wiktoria Gajewska, II m-ce 
Gabriela Pysz, III m-ce Gabriela Macioł. 
- kat. chłopców – rocznik 2000: I m-ce Kamil Gorlicki, II m-ce Tomasz 
Batkiewicz, III m-ce Marcin Sikora. 
- kat. chłopców – rocznik 2001: I m-ce Daniel Siedlarczyk, II m-ce 
Przemysław Dziadkowicz, III m-ce Andrzej Pabian. 
     W zakończeniu imprezy uczestniczył m.in. Stanisław Mrowca – 
prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Nowym Targu. 
     Na zakończenie rywalizacji gimnazjalistów miały odbyć się biegi 
sztafetowe samorządowców, ale niestety żadna ekipa się nie zgłosiła. 
Z pozdrowieniami z Podhala kierujemy się do Oświęcimia. 

 

Zawody w Oświęcimiu 
  

iasto nad rzeką Sołą w Małopolsce. W zamierzchłych czasach 
Oświęcim był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. 

W latach 1975 – 1998 należał do woje-
wództwa bielskiego. W czasie II wojny 
światowej był tutaj największy niemiecki 
obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady – 
Auschwitz – Birkenau.  Również w tym 
mieście dla upamiętnienia pierwszej piel-
grzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny i 25. 
lecia odnowienia Samorządu Terytorialne-
go w Polsce, w dniu 1 czerwca 2015 roku 

przeprowadzono tutaj eliminacje biegowe 

Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili.  
     Organizatorami oświęcimskiej edycji Biegu byli: Miasto Oświęcim, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu oraz Zarząd Woje-
wódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie. Impreza została zorganizo-
wana przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Imprezę prze-
prowadzono na stadionie Klubu Sportowego „Soła” i na terenach nad 
rzeką Sołą. Na uroczystym rozpoczęciu byli obecni i zabrali głos: Za-
stępca Prezydenta Miasta Oświęcim – Andrzej Bojarski, Inspektor 
Wydziału Promocji Miasta Oświęcim – Krystyna Płachta, Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu – Agata Gworek 
oraz Dyrektor Biegu – Jerzy Salon. 
     Do eliminacji biegowych stanęło 60 uczestników, jednak w rywali-
zacji udział wzięło 41 uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Oświęcim 
z roczników 2000-2001, w tym: 

N 

M 

Uczestnicy Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili w Łodzi. 

Herb Nowego Targu.  

Uczestnicy Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili  
w Nowym Targu. 

Herb Oświęcimia.  
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-z rocznika 2000: 9 dziewcząt i 9 chłopców, a z rocznika 2001: 11 
dziewcząt i 12 chłopców. W wyniku organizacji Sieciowych Mistrzostw 

zostały wyłonione osoby, które w dniu 10 czerwca 2015 roku w Kra-
kowie reprezentowały Miasto Oświęcim w finale tej imprezy, są to: 

- kat. dziewcząt – rocznik 2000: Gabriela Zielińska (MG-2), Sonia Kaw-
ka (ZSZ Tow. Salez.), Dominika Jarosz (ZSZ Tow. Salez.). 
- kat. dziewcząt – rocznik 2001: Katarzyna Księżarczyk (MG-2), Julia 
Wieczorek (MG-2), Julia Wieczorek (MG-2). 
- kat. chłopców – rocznik 2000: Mateusz Tobiczyk (MG-3), Dawid 
Hufnagel (MG-2), Patryk Noworyta (MG-3). 
- kat. chłopców – rocznik 2001: Ireneusz Gąsiorek (MG-3), Bogdan 
Rembiesa (MG-3), Filip Komajda (ZS-1). 
     Na zakończenie zawodów pamiątkowe medale pierwszym sześciu 
uczestnikom każdego biegu wręczali: Dyrektor MOSiR w Oświęcimiu 
pani Agata Gworek i Dyrektor Biegu pan Jerzy Salon. Zawody poprze-
dziła promocja idei organizowania Sieciowych Mistrzostw Szkół Gim-
nazjalnych na terenie szkół gimnazjalnych w Oświęcimiu.  Zawody 
przebiegły bez kontuzji i urazów, przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych. Nie odnotowano żadnych pretensji i uwag. 
    Łącznie w realizację zadania zaangażowanych było 81 osób, w tym 
37 obsługujących imprezę. Podczas eliminacji dla uczestników biegu 
organizatorzy zabezpieczyli obsługę sędziowską, obsługę techniczną 
personel medyczny oraz wolontariuszy do zabezpieczenia trasy bie-
gowej. Podczas zawodów udział wzięło 30 wolontariuszy, w tym 20 
uczniów Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu – klasa poli-
cyjna oraz służba maltańska i Straż Pożarna w Brzezince.    
     Kończąc relację z eliminacji biegowych Kwietnej Mili w Oświęcimiu, 
pozdrawiamy organizatorów oraz działaczy sportu i rekreacji w tym 
mieście, a naszym kolejnym Papieskim Miastem będzie Tarnów.  

   

 
 

Papieski szlak do Tarnowa 
 

iasto na prawach powiatu w południowej Polsce, nad rzeką 
Białą i Dunajcem, o wielowiekowej tradycji, sięgającej czasów 

piastowskich. W latach 1975 - 1998 miasto było stolicą województwa 
tarnowskiego. Obecnie Tarnów jest członkiem Związku Miast Polskich, 
ważnym ośrodkiem kulturalnym i turystycznym województwa mało-
polskiego oraz „polskim biegunem ciepła”. 
     W dniu 29 maja 2015 roku w Tarnowie, na stadionie lekkoatletycz-

nym w Mościcach, przeprowadzono elimi-
nacje biegowe Sieciowych Mistrzostw 
Kwietnej Mili – 2015 i Sztafety Samorzą-
dowej. Podobnie jak w innych miastach 
celem zawodów było upamiętnienie pierw-
szej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczy-
zny, 25. lecie odnowienia Samorządu Tery-
torialnego, oraz uaktywnienie środowiska 
szkół gimnazjalnych i pracowników samo-
rządowych. Zakładane cele osiągnięto.   

     W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i wzorcowe regulami-
ny, opracowano program i powołano komitet organizacyjny Kwietnej 
Mili. W porozumieniu z Urzędem Miasta Tarnowa i MLUKS w Tarno-
wie opracowano regulamin Sieciowych Mistrzostw Kwietniej Mili oraz 
sztafet samorządowych.   
     Głównym organizatorem eliminacji Sieciowych Mistrzostw w Tar-
nowie było Tarnowskie TKKF, z prezesem Krzysztofem Czyżem na 
czele, we współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa. Podkreślić tutaj 
należy duże zaangażowanie w organizację imprezy Dyrektora Wydzia-
łu Sportu - pana Marka Barana oraz Międzyszkolnego Ludowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego, szczególnie pana Ryszarda Jasicza 
– koordynatora biegów eliminacyjnych. W eliminacjach wzięło udział 
88 osób ze szkół gimnazjalnych Tarnowa i powiatu tarnowskiego. 
Trzech najlepszych zawodników i zawodniczek z roczników 2000 
i 2001 zakwalifikowało się do finałów ogólnopolskich w Krakowie 
w dniu 10 czerwca 2015 roku.  
W poszczególnych kategoriach biegowych zwyciężyli: 
- kat. dziewcząt – rocznik 2000: I m-ce Gabriela Gryl, II m-ce Sara 
Drwal, III m-ce Magdalena Wiśniewska. 
- kat. dziewcząt – rocznik 2001: I m-ce Oliwia Sowa, II m-ce Antonina 
Serwin, III m-ce Sara Pietrusińska. 
- kat chłopców – rocznik 2000: I m-ce Radosław Chojecki, II m-ce 
Robert Górak, III m-ce Kacper Lesiak. 
- kat. chłopców – rocznik 2001: I m-ce Patryk Białek, II m-ce Daniel 
Świędrych, III m-ce Sebastian Malaga. 
- kat. sztafeta samorządowa: Cecylia Cierniak, Joanna Nowak, Tadeusz 
Gancarz, Marcin Bialik, Maciej Pokorny. 
     Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali pamiąt-
kowe medale i dyplomy. Zakładany plan imprezy został w pełni zreali-
zowany. Uczestnicy biegów mogli sprawdzić swoje umiejętności, 
aktywnie spędzić wolny czas, a tym samym poprawić swoją kondycję 
i sprawność. Zamierzone efekty zostały osiągnięte poprzez: wyrobie-
nie nawyku do aktywnego spędzania wolnego czasu, zdrową sporto-
wą rywalizację, poprawienie sprawności fizycznej i nawiązanie kon-
taktów koleżeńskich. 

     W zabezpieczeniu imprezy uczestniczyło 16 wolontariuszy, w tym 
absolwenci AWF, instruktorzy i animatorzy sportu i rekreacji. 

     Władzom samorządowym oraz działaczom sportu i rekreacji 
z Tarnowa serdecznie dziękujemy, a naszym kolejnym Miastem Papie-
skim będzie stołeczne Miasto Warszawa. 

 
 

 

M 

Uczestnicy finału biegowego z udziałem reprezentantów Oświęcimia. 

Herb Tarnowa. 

Reprezentanci Tarnowa w Mistrzostwach Kwietnej Mili. 
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Pocztówka z Warszawy 

tołeczne Miasto Warszawa – największe miasto w Polsce, położo-
ne na Nizinie Środkowo-Mazowieckiej - na Mazowszu, nad rzeką 

Wisłą. Stolicą Polski Warszawa jest od roku 1609. Z chwilą, gdy w roku 
1595 zamek królewski w Krakowie na Wawelu strawił pożar, wówczas 

król Zygmunt III Waza przeprowadził się do 
Warszawy. Warszawa jest drugim (po Lwowie) 
polskim miastem odznaczonym Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Wirtuti Militari. 
     Wzorem innych papieskich miast w dniu 28 
maja 2015 roku, w Parku Olszyna im. T. Dura-
cza w Warszawie, przeprowadzono eliminacje 
biegowe Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili 
i Sztafety Samorządowej. Organizatorem 
zawodów było Biuro Sportu i Rekreacji Miasta 
Stołecznego Warszawy, Zarząd Główny TKKF 

i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Chomiczówka”. Współorganizatorzy im-

prezy: Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie 10 Czerwca, dzielnica 
Bielany st. m. Warszawy, Centrum Rekreacyjno-Sportowe w dzielnicy 
Bielany, natomiast Partnerami Ministerstwo Sportu i Turystyki i War-
szawskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. W Komitecie Organizacyj-
nym imprezy byli: Jacek Bączkowski – Prezes Mazowieckiego TKKF, 
Katarzyna Twardowska – Główny Specjalista Sportu i Rekreacji Urzędu 
Miasta Warszawa i Robert Banasiuk z Centrum Rekreacyjno Sporto-
wego dzielnicy Bielany. 
    Celem imprezy było: upamiętnienie pierwszej wizyty papieża św. 
Jana Pawła II, upamiętnienie 25.lecia odnowienia Samorządu Teryto-
rialnego, propagowanie sportowej rywalizacji i wyrabianie nawyku 
aktywnego spędzania wolnego czasu oraz ukazanie społecznego 
kontekstu kultury fizycznej. 
     Partnerzy medialni imprezy: „Nasze Bielany”, „Twoje Bielany”, 
„Twoje Bemowo”. Biuro zawodów zlokalizowane było w pobliżu miej-
sca startu biegów w Parku Olszyna.  Każdy uczestnik zawodów został 
ubezpieczony przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wy-
padków na zasadach ogólnych. Na trasie biegowej oraz na mecie 
Organizator zapewnił doraźną opiekę medyczną w postaci dyżuru 
ambulansu ratownictwa medycznego z pełną obsadą. W zawodach 
udział wzięło 97 uczniów szkół gimnazjalnych oraz 3 pięcioosobowe 
sztafety samorządowe. W biegach eliminacyjnych gimnazjalistów do 
biegu finałowego zakwalifikowali się nw. zawodnicy: 
- dziewczęta – rocznik 2000 : Gabriela Kacprzak, Aleksandra Klak, Julia 
Głowacz. 
- dziewczęta – rocznik 2001 : Katarzyna Miciak, Julia Popieluch, Alek-
sandra Witkowska. 
- chłopcy – rocznik 2000: Tomasz Kusak, Szymon Gumowski, Filip 
Kawczyński. 
- chłopcy – rocznik 2001: Miłosz Tokarczyk, Wiktor Mechliński, Dawid 
Buława. 
- kat. sztafeta samorządowa: Olszewska, Anna Jarska, Grzegorz 
Zwierzchoń, Paweł Łasiński, Ludwik Gołębiowski. 
    Działaczy sportu i rekreacji z Warszawy serdecznie pozdrawiamy, 
a celem naszej dalszej podróży będzie piastowskie Miasto Wrocław.

 

Poselstwo do Wrocławia 
 

iasto wojewódzkie nad rzeką Odrą i jej czteroma dopływami - 
historyczna stolica Dolnego Śląska, a także całego Śląska. Daw-

na stolica księstwa wrocławskiego, siedziba pruskiej prowincji Śląsk 

i rejencji wrocławskiej. Od czerwca 1946 roku stolica województwa 
wrocławskiego, a od 1 stycznia 1999 roku stolica województwa dolno-
śląskiego. Wrocław jest jednym z najstarszych miast polskich pod 
względem lokacji. 27 maja 2015 roku, wzorem innych miast, we Wro-
cławiu przeprowadzono eliminacje biegowe Sieciowych Mistrzostw 
Kwietnej Mili – 2015 i Sztafety Samorządowej. W eliminacjach biego-
wych udział wzięło 48 uczniów i 3 pięcioosobowe sztafety samorzą-
dowe. Zakładane cele zostały zrealizowane w 75 %. Powiadomiono 
wszystkie gimnazja wrocławskie, jednak ze względu na koniec roku 
szkolnego oraz zmęczenie uczniów pod koniec roku szkolnego, spo-

wodowały, że nie wszystkie szkoły włączyły się do tego wspaniałego 
przedsięwzięcia. Bardzo mało było uczennic gimnazjum, tak że 
wszystkie uczestniczki eliminacji pojechały na finał do Krakowa. 
     Impreza została przeprowadzona na Stadionie Olimpijskim, była 
dobrze zorganizowana przy wydatnej pomocy 
Akademii Wychowania Fizycznego. każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, 
medale oraz puchary dla szkół.  Patronat nad 
imprezą na terenie Wrocławia objął prezy-
dent Rafał Dutkiewicz, desygnując do bezpo-
średniej współpracy dyrektora Urzędu Sportu 
i Rekreacji Pana Piotra Mazura. Dużą pomoc 
przy organizacji imprezy okazał Urząd Miasta 
Wrocławia, zakupując puchary. Ponadto 
wsparcia organizatorom udzieliły władze Aka-
demii Wychowania Fizycznego, współorganizując finały okręgowe. 
Również działacze Dolnośląskiego TKKF aktywnie włączyli się w reali-
zację zadania. Koordynatorem imprezy we Wrocławiu był Wiceprezes 
Wrocławskiego TKKF Janusz Borowy. Sędzią głównym był członek 
Wrocławskiego OZLA Marian Dobija. Trasę biegu zabezpieczało 10 
osób ze strony organizatorów oraz 4 osoby obsługi medycznej. Ponad-
to pomocy organizacyjno - porządkowej udzielało 20 osób z Komendy 
Wojewódzkiej OHP. W zabezpieczeniu imprezy udział wzięło 15 wo-
lontariuszy (nauczyciele wychowania fizycznego, studenci Akademii 
Wychowania Fizycznego, którzy zabezpieczali obsługę sędziowską). 
     W poszczególnych kategoriach biegowych zwyciężyli:  
- kat. dziewcząt – rocznik 2000: Weronika Chojnacka, Agata Szulczew-
ska, Zuzanna Kolupater. 
- kat. dziewcząt – rocznik 2001: Paulina Noskowicz, Patrycja Duda, 
Wiktoria Sochacka. 
 

S 

M 

Herb Warszawy.  

Herb Wrocławia. 

 

Ekipa samorządowców z Warszawy.  

Finał sztafety z udziałem samorządowców z Wrocławia. 
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- kat. chłopców – rocznik 2000: Jakub Czapliński, Krystian Szota, Jakub 
Poterałowicz. 
- kat chłopców – rocznik 2001: Adrian Mazur, Marcin Dalach, Maciej 
Kleczewski. 

- kat. sztafeta samorządowa: Andrzej Rydz, Jakub Furman, Karol 
Chrzęszczyk, Klaudia Pędziwiatr, Katarzyna Obarska.  
Kraków pozdrawia organizatorów i działaczy sportu i rekreacji Wro-
cławia, a naszym ostatnim celem na szlaku Papieskich Miast będzie 
Zamość.

 
 

 Po raz pierwszy w Zamościu 
 

amość jeden z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych 
i turystycznych województwa lubelskiego. Prawa miejskie Za-

mość uzyskał w roku 1580, na mocy przywileju lokacyjnego, wysta-
wionego przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoy-
skiego. W roku 1992 zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
     Podobnie jak w innych wymienionych powyżej miastach, w dniu 29 
maja 2015 roku w Zamościu przeprowadzono eliminacje biegowe 
Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili – 2015 i Sztafety Samorządowej. 
Zawody odbyły się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji i w parku 

miejskim. 
      Zamość po raz pierwszy w historii Sie-
ciowych Mistrzostw Kwietnej Mili bierze 
w nich udział. Organizatorem zamojskiej 
edycji biegów było Zamojskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej, dzięki wspar-
ciu finansowym Urzędu Miasta Zamość. 
Współorganizatorami imprezy byli: Miasto 
Zamość, Związek Miast Polskich, Stowarzy-
szenie 10 Czerwca, Ośrodek Sportu i Rekre-

acji w Zamościu. Partnerzy: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Zarządy Wojewódzkie 

TKKF. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Zamościa - 
Pan Andrzej Wnuk oraz Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ks. 
bp. dr. Marian Rojek 
W poszczególnych kategoriach biegowych uzyskano wyniki: 
- kat. dziewcząt – rocznik 2000: I m-ce Dominika Mrozik (Gimn. nr 1 
w Zamościu) czas 07:32:95 min., II m-ce Karolina Pracoń (Gimn. nr 2 ) 
czas 07:34:31 min., III m-ce Patrycja Ząbczyk (Gimn. nr 1) czas 
08:49:19 min. 
 
 

- kat. dziewcząt – rocznik 2001: I m-ce Katarzyna Siemczyk (Gimn. nr 
5) czas 08:37:06 min., II m-ce Ewelina Jańczak (Gimn. nr 1) czas 
09:02:04 min., III m-ce Martyna Wiatr (Gimn. nr 1) czas 09:33:19 min. 
- kat. chłopców – rocznik 2000: I m-ce Zygmunt Mikołaj (Gimn. nr 2) 

czas 13:13:99 min., II m-ce Adam Niderla (Gimn. nr 2) czas 12:58:46 
min., III m-ce Krystian Wyskiel (Gimn. nr 5) czas 13:29:20 min.   
- kat. chłopców – rocznik 2001: I m-ce Mateusz Ząbczyk (Gimn. nr 1) 
czas 13:13:99 min., II m-ce Andrzej Nieścior (Gimn. nr 5) czas 13:50:44 
min. , III m-ce Jakub Żerebiec (Gimn. nr 5) czas 13:57:35 min. 
- kat. sztafeta samorządowa: Marta Pfeifer, Monika Kycko, Joanna 
Ćwiklińska, Krzysztof Mazurek, Hubert Ćwik (czas: 2:26:06 godź.) 
Miejsce II w sztafecie samorządowej zajęła drużyna Gminy Sułów, a III 
sztafeta gminy Szczebrzeszyn. 
     Za ekipę zamojską, uczestniczącą w Finale Kwietnej Mili 
w Krakowie, odpowiedzialny był Adam Gaca - skarbnik Zamojskiego 
TKKF. Kończąc naszą sportową podróż szlakiem Papieskich Miast, 
z Zamościa na Memoriał Kwietnej Mili -2015 wracamy do Krakowa. 
     

 

 

 
 

Memoriał Kwietnej Mili – 

2015 pod Wawelem 

 
 bieżni Papieskich Miast wracamy do Krakowa, gdzie w dniu 10 
czerwca 2015 roku odbył się finał imprezy biegowej „Memoriał 

Kwietnej Mili” dla upamiętnienia pierwszej pielgrzymki św. Jana Paw-
ła II do Ojczyzny oraz 25.lecia odnowienia Samorządu Terytorialnego 
w Polsce. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezyden-

ta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. 
Organizatorem imprezy byli: Zarząd Główny 
TKKF, Małopolskie TKKF – Zarząd Wojewódzki i 
Stowarzyszenie 10 Czerwca.  
     Głównym Koordynatorem Miast Papieskich 
był Karol Oleksy – Wiceprezes Małopolskiego 
TKKF, Dyrektorem Biegu był Andrzej Madej – 

Przewodniczący Stowarzyszenia 10 Czerwca, Sędzią Głównym Janusz 
Borek – Wiceprezes Małopolskiego TKKF, a Dyrektorem Biura Zawo-
dów Katarzyna Oleksy – członek Zarządu Wojewódzkiego Małopol-
skiego TKKF.  

     Współorganizatorami imprezy byli Związek Miast Polskich i Gmina 
Miejska Kraków, a Partnerami: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Mia-
sta Papieskie, Wojewódzkie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej, uczestniczące w imprezie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Oświęcimiu oraz Zakład Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 
Grono patronów medialnych tworzyli: Dziennik Polski, Platforma 
Cyfrowa www.kwietnamila.pl oraz Kurier Małopolskiego TKKF.  

Z 

Z 

Herb Zamościa.  

Uczestnicy eliminacji biegowych w Zamościu.  

 

Składanie kwiatów przy Kamieniu Papieskim na Błoniach. 

http://www.kwietnamila.pl/
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     Biegi memoriałowe odbywały się alejkami, chodnikami i deptakami 
wokół Krakowskich Błoń w następujących kategoriach i dystansach: 
Dziewczęta: rocznik 2000 i 2001 – dystans 1765 m, chłopcy: rocznik 
2000 i 2001 – dystans 3530 m, sztafeta samorządowa (5 osobowa) – 
dystans 35,3 km. 
     W każdej kategorii biegowej startowało po trzy najlepsze zawod-
niczki i trzech zawodników z każdego Miasta Papieskiego. Łącznie 
sklasyfikowano: 
- wśród dziewcząt z rocznika 2000 – 44 osoby, a z rocznika 2001 – 43 
osoby, 
- wśród chłopców z rocznika 2000 – 42 osoby, a z rocznika 2001 – 39 
osób. 
- startowało 11 sztafet samorządowych z 11 Miast Papieskich (7 Miast 
Papieskich nie wystawiło sztafety samorządowej). W skład każdej 
sztafety wchodził jeden radny – obecnej lub wcześniejszych kadencji, 
dwie kobiety i dwóch mężczyzn; wszyscy musieli mieć ukończone 18 
lat i nie być zrzeszonych w PZLA lub OZL. W poszczególnych katego-
riach i sztafecie samorządowej uzyskano następujące wyniki: 
- wśród dziewcząt z rocznika 2000: I m. zajęła Julia Głowacz z War-
szawy, II m. Weronika Rodak z Wrocławia, a III m. Gabriela Gryl 
z Tarnowa, 
- wśród dziewcząt z rocznika 2001: I m. zajęła Oliwia Sowa z Tarnowa, 
II m. Antonina Serwin z Tarnowa, a III m. Monika Duszak z Lublina. 
- w grupie chłopców z rocznika 2000: I m. Radosław Chojecki z Tarno-
wa, II m. Kacper Lesiak z Tarnowa, a III m. Michał Borkowski z Często-
chowy, 
- w grupie chłopców z rocznika 2001: I m. Dawid Mysiuk z Gliwic, II m. 
Daniel Siedlarczyk z Nowego Targu, a III m. Patryk Białek z Tarnowa. 
- w sztafecie samorządowej zwyciężyły ekipy: I m. Bielsko-Biała, II m. 
Wrocław, III m. Lublin, IV m. Tarnów, V m. Katowice, VI m. Zamość. 

Otwarcia Memoriału Kwietnej Mili przy dźwiękach Hejnału Krakow-
skiego dokonali: 
- Janusz Kozioł – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa – gospodarza 
finału – na fotografii czwarty od lewej, 
- Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich – na foto-
grafii pierwszy od lewej, 
- Jerzy Kowalski – Prezes Zarządu Głównego TKKF – drugi od lewej, 
- Andrzej Madej – Przewodniczący Stowarzyszenia 10 Czerwca – 
pierwszy od prawej, 
- Edward Stawiarz – Olimpijczyk – trzeci od prawej, 
- Zofia Czupryna – Honorowy Prezes MTKKF - druga od lewej, 
- Waldemar Gramek – Prezes Małopolskiego Szkolnego Związku Spor-
towego – drugi od prawej. 
     Dla uczestników Memoriału organizatorzy zabezpieczyli gorący 
posiłek, napoje firmy Recal, wodę mineralną, kawę, herbatę i ciastka. 
Najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii biegowych, i najlepsze sztafe-
ty samorządowe, otrzymali puchary, medale, dyplomy i wydawnictwa 
sportowe (Sylwetki sportowców polskich). Zawodnicy dekorowani byli 
na podium, które umieszczone było na wysokiej scenie. 
     Puchary, medale i wydawnictwa sportowe wręczali: 

- Jerzy Kowalski – Prezes Zarządu Głównego TKKF, 
- Zofia Czupryna – Honorowy Prezes Małopolskiego TKKF, 
- Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, 
- Andrzej Madej – Przewodniczący Stowarzyszenia 10 Czerwca, 
- Karol Oleksy – Główny Koordynator Biegów Kwietnej Mili – 2015. 
     Dodatkowo wśród zawodników uczestniczących w finałowych 
biegach memoriałowych rozlosowano 30 okolicznościowych nagród. 
Program Memoriału został całkowicie zrealizowany: 
1.  W trakcie imprezy odbył się Turniej Ringo par mieszanych z Miast 
papieskich, który przeprowadził działacz Parafialnego Klubu Sporto-
wego – Jan Ziółko. Czołowe miejsca w Turnieju zajęły zespoły nastę-
pujących miast: 
- I miejsce zajęła para mieszana z Poznania: Julia Toporska – Jakub 
Pyszny, 
- II miejsce zajęła para z Tarnowa: Gabriela Gryl – Radosław Chojecki, 
- III miejsce zajęła para z Sosnowca: Julia Jurska – Paweł Porzucek. 
2. Odbyły się cztery biegi roczników 2000 i 2001 dziewcząt i chłopców 
oraz jeden bieg sztafet samorządowych: 
- Każdy bieg prowadzony był przez samochód Policji, 
- Starterem każdego biegu był Edward Stawiarz – Olimpijczyk. 

3. Zawodniczki i zawodnicy z organizatorami Memoriału złożyli kosz 
kwiatów pod Kamieniem Papieskim na Krakowskich Błoniach, upa-
miętniającym pierwszą pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Polski. 
4. W sali multimedialnej stadionu KS „Wisła” Kraków odbyła się Kon-
ferencja pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, przygotowana i prowa-
dzona przez Andrzeja Madeja – Przewodniczącego Stowarzyszenia 10 
Czerwca. 
5. Bezpieczeństwo biegów zapewnili organizatorzy z Małopolskiego 
TKKF i wolontariusze z OHP w ilości 70 osób. 
6. Pomiar czasu biegu zawodników wykonywała Sekcja Biegu na 
orientację z WKS „Wawel” Kraków. 
7. Opiekę medyczną (karetka pogotowia z pełną obsługą i patrolem 
medycznym) zapewniła firma OPC z Krakowa. 

 
 

Uczestnicy jednego z biegów finałowych chłopców przed startem. 

Widok na miasteczko Memoriałowe.  
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 Memoriał Kwietnej Mili był ubezpieczony od NNW w PZU. Miejsce 
zawodów udekorowane było banerami Kwietnej Mili, banerem „Ho-
norowy Patronat Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego”, 
banerami Małopolskiego TKKF, Urzędu Miasta Krakowa, Wojewódz-
twa Małopolskiego i firmy Recal, balonem Województwa Małopol-
skiego, flagami TKKF, plakatami Memoriału Kwietnej Mili, afiszami. 
     Do Krakowa przejechały zawodniczki i zawodnicy 18 Miast papie-
skich, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w swojej kategorii biegowej 

oraz sztafety samorządowe, które zajęły pierwsze miejsca w elimina-
cjach. Pogoda była słoneczna, temperatura dobra do biegania. Impre-
za odbyła się w świetnej atmosferze sportowej, którą stworzyli 
uczestnicy i organizatorzy Memoriału. Kierownictwa poszczególnych 
ekip, jak też sami zawodnicy, wypowiadali bardzo pochlebne opinie 
o przebiegu Memoriałowej Kwietnej Mili. Do tych opinii dołącza  
Zespół „Kuriera Małopolskiego TKKF”. 
      

 

 
 

ieciowe Mistrzostwa i Sztafeta Samorządowa Kwietnej Mili 2015, to już historia, którą napisali wszyscy ludzie dobrej woli. 
Każdy, kto przyczynił się lub brał udział w organizacji tej imprezy, zasługuje na szacunek i uznanie. Serdecznie i gorąco dzię-

kujemy: 
- organizatorom bezpośrednim w Miastach Papieskich,  
- rzeszom działaczy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,  
- wolontariuszom z różnych organizacji pozarządowych i instytucji, 
- Ogniskom TKKF i Zarządom Wojewódzkim TKKF: Dolnośląskiemu, Lubelskiemu, Łódzkiemu, Małopolskiemu, Mazowieckiemu,   
Wielkopolskiemu i Śląskiemu,   
- Zarządowi Głównemu TKKF, 
- Stowarzyszeniu 10 Czerwca, 
- Ministerstwu Sportu i Turystyki, 
- Związkowi Miast Polskich, 
- Urzędowi Miasta Krakowa, 
- Związkowi Powiatów Polskich, 
- lokalnym mediom w Miastach Papieskich.  
     Jesteśmy pewni, że w kolejnych latach Sieciowe Mistrzostwa i Sztafeta Samorządowa Kwietnej Mili będą kontynuowane i 
wejdą na stałe do kalendarza imprez Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.  
     W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF, oraz w imieniu własnym - jako Główny Koordynator Miast Papie-
skich na szczeblu ogólnopolskim, osobiście dziękuję wszystkim wymienionym osobom i instytucjom, za dobrą, organizacyjną 
współpracę, i umacnianie integracyjnej więzi w strukturach naszego Towarzystwa. Myślę, że ta współpraca będzie kontynu-
owana w naszej codziennej działalności, bo taki jest wymóg czasu oraz potrzeba chwili.  
     Ze sportowym pozdrowieniem – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF – Karol Oleksy. 
 

 
 
 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej prowadzi działalność w zakresie:            
• Masowych imprez sportowych, lig gier zespołowych. 
• Mistrzostw amatorów w różnych dyscyplinach sportowych szczebla miejskiego, gminnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 
• Akcji prozdrowotnych - gimnastyki dla osób trzeciego wieku, Nordic Walking, biegów, pływania wraz z agua fitness. 
• Zajęć w stałych zespołach ćwiczebnych. 
• Szkolenia instruktorów rekreacji w różnych dyscyplinach sportowych. 

 

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki 

31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14. Tel./fax: 12. 633-26-62, 512-142-810 

NIP: 677-17-98-832.  E-mail: tkkf@tkkf.com, www.tkkf.com 
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