STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie uczczenia 100-lecia Lekkiej Atletyki na Kujawach i Pomorzu
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanawia uczcić rocznicę 100-lecia
Lekkiej Atletyki na Kujawach i Pomorzu, aby wyrazić uznanie oraz podkreślić znaczenie
byłych i obecnych sukcesów sportowych i organizacyjnych środowiska lekkoatletycznego
w naszym Regionie.
Rok 2019 to jubileusz 100-lecia istnienia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Królowa sportu, bo tak nazywana jest lekkoatletyka, to najstarsza dyscyplina sportu
uprawiana już przez starożytnych Greków. Lekka atletyka wychowała i wychowuje zarówno
sportowców jak i zwykłych ludzi dążących do osiągnięcia jak najlepszych wyników
sportowych w oparciu o zasady fair play. Rywalizacja w sporcie uczy również szacunku do
przeciwnika, pokonywania własnych słabości oraz wytrwałości w osiąganiu wyznaczonych
celów.
Lekkoatleci z Kujaw i Pomorza od zawsze stanowili krajową czołówkę zawodników
tej dyscypliny. Z tego terenu wywodzą się wielcy mistrzowie olimpijscy: Teresa Ciepły,
Zdzisław Krzyszkowiak i Bronisław Malinowski, których imiona noszą obiekty i szkoły
sportowe. W ich ślady podążają współczesne gwiazdy „Królowej Sportu” z regionu,
medaliści mistrzostw Świata i Europy: Iga Baumgart-Witan, Marcin Lewandowski i Paweł
Wojciechowski, tworzący trzon polskiej reprezentacji. Do osiągnięć naszych lekkoatletów
należy dodać wygraną klasyfikację województw podczas 24. Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży Śląskie 2018. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zawodnicy z Kujaw i Pomorza
zdobyli 20 medali – 8 złotych, 7 srebrnych i 5 brązowych. Na arenie krajowej
i międzynarodowej odnoszą również sukcesy młode talenty takie jak Adrianna Sułek czy
Klaudia Kazimierska.
Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie w 2019 roku gospodarzem największych
krajowych i europejskich zawodów lekkoatletycznych, które organizowane będą przez
Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki. W naszym regionie odbędą się kolejno:
mityng Copernicus Cup IAAF World Indoor Tour (Toruń), PZLA Halowe Mistrzostwa Polski
(Toruń), Mityng „Europejski Festiwal Lekkoatletyczny” (Bydgoszcz), oraz 8. Drużynowe
Mistrzostwa Europy (Bydgoszcz) – główna impreza sezonu lekkoatletycznego w Polsce.
Samorząd Województwo Kujawsko-Pomorskiego od wielu lat wspiera rozwój
lekkoatletyki budując profesjonalne obiekty sportowe oraz wspierając małą infrastrukturę
sportową. Stawia na młode pokolenie dofinansowując szkolenie dzieci i młodzieży,
nagradzając za osiągnięcia oraz motywując poprzez rozbudowany system stypendialny.
Inicjatywa uczczenia jubileuszu 100-lecia Lekkiej Atletyki na Kujawach i Pomorzu
ma na celu popularyzację tej pięknej dyscypliny sportu wśród mieszkańców regionu,
zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej oraz osobistego uczestnictwa
w wielkich wydarzeniach lekkoatletycznych. Ponadto obchody 100-lecia Lekkiej Atletyki na
Kujawach i Pomorzu będą nie tylko okazją do przypomnienia sukcesów reprezentantów kraju
i regionu, ale także przyczynią się do rozpropagowania osiągnięć naszych sportowców
na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

