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Szanowni Państwo, 

 

nazywam się Hubert Pietrus. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. 

Reprezentuję Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 przy ulicy Kamieńskiego 49   

w Krakowie. 

Wraz z kolegami z katedry wychowania fizycznego w ZSE zapraszam Państwa         

do udziału w kolejnej edycji zawodów sportowych:  

„Krakowski Wielobój Siłowy 2”  

(KWS = Kondycja + Wytrzymałość + Siła). 

 

         
 
 

Zawody odbędą się w dwóch turach. W dniu 8.04.2014 dla młodzieży                    
ze szkół gimnazjalnych i w dniu 9.04.2014 dla szkół ponadgimnazjalnych. 



  

 

Historia zawodów „Krakowski Wielobój Siłowy” 

 

Jestem pomysłodawcą zawodów sportowych pod nazwą „Krakowski Wielobój 

Siłowy” w skrócie KWS. Nazwę tą należy odczytywać również jako: 

(K) Kondycja,  

(W) Wytrzymałość,  

(S) Siła.  

Impreza ma charakter sportowy i jest skierowana do młodzieży ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Krakowa. 

 

Zawody mają na celu:  

 promowanie sportów siłowych,  

 ćwiczeń fizycznych,  

 treningu funkcjonalnego,    

 zdrowego stylu życia.  

 

Celem zawodów jest także zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu 

jako alternatywy dla różnego rodzaju patologii społecznych                           

i środowiskowych, z którymi spotykają się na co dzień. 

Organizator chce skłonić młodzież do propagowania sportowej 

rywalizacji fair play i umożliwić rywalizację na poziomie zawodów 

sportowych jako odpowiedź dla problemu patologii stadionowej, która 

szczególnie dotyka młodzież szkolną z terenu Krakowa. 

 

Idea zorganizowania zawodów zrodziła w 2010 roku. W czerwcu 2012 roku 

po raz pierwszy zawody zostały zorganizowane w Zespole Szkół 

Elektrycznych Nr 1 w Krakowie. W imprezie wzięło udział 60 zawodników. 

Byli to uczniowie naszej szkoły. Wydarzenie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem. 

W marcu 2012 roku zwróciłem się do Prezesa Szkolnego Związku Sportowego 

w Krakowie Pana Tadeusza Romiszewskiego z prośbą o pomoc                      



  

 

w zorganizowaniu zawodów na większą skalę w następnym roku szkolnym. 

Pomysł został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Związku. Datę zawodów 

wyznaczono na październik 2012. Impreza miała się odbyć w obiekcie Com 

Com Zone w Nowej Hucie. Zawody miały być zorganizowane dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej z terenu Krakowa. Przewidywaliśmy dużą grupę 

uczestników w liczbie około 150 osób. Niestety po wakacjach; we wrześniu  

ku  rozczarowaniu obu stron okazało się, że ze względu na cięcia finansowe 

w oświacie radni Miasta Krakowa zablokowali cześć środków finansowych    

na sport szkolny. W skutek tych działań SZS był zmuszony do zredukowania 

stałych imprez sportowych w swoim kalendarzu o dwadzieścia procent. Tym 

samym zablokowane zostały wszystkie nowe imprezy w tym „Krakowski 

Wielobój Siłowy”. 

Nie zrażając się komplikacjami wynikającymi z braku wsparcia finansowego 

ze strony Miasta zdecydowaliśmy się rozegrać zawody na terenie naszej 

szkoły. Honorowy patronat nad KWS objął SZS. Zawody odbyły się 5 czerwca 

2013 roku. W imprezie wzięli udział uczniowie z gimnazjów z XI i XII 

Dzielnicy oraz zaproszone szkoły ponadgimnazjalne. Do udziału w zawodach 

w charakterze obserwatorów zostali zaproszeni przedstawiciele zarządu 

Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego, Dyrektor Wydziału Sportu, 

Radni Dzielnicy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta odpowiedzialni za 

przydział środków finansowych na promowanie sportu. Gośćmi 

organizatorów byli również przedstawiciele firm, które ufundowały nagrody 

dla uczestników KWS: 

 Activlab 

 Tomek Mamulski – Boks i Rekreacja z Klasą 

 TM Technologie 

 Fight Team 

 Ego Siłownia 

Zawody odniosły zamierzony sukces.  

Szkolny Związek Sportowy zdecydował się na umieszczenie Krakowskiego 

Wieloboju Siłowego w kalendarzu imprez sportowych w 2014 roku jako 

imprezy pozasystemowej  nie objętej współzawodnictwem w Krakowskiej 

Olimpiadzie Młodzieży. 

Mamy nadzieję, że nasze działania sprawią że „Krakowski Wielobój Siłowy” 

zostanie włączony na stałe do kalendarza imprez sportowych 

organizowanych przez SZS w tym Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. 

 

 



  
 

       

 
 

 

 

 
 

 



  
 

Fotoreportaż z zawodów 

 

   

   
 

   
 

   
 

 

Na stronie internetowej serwisu YouTube wpisując hasło: „kws finał 2013” 

mogą Państwo obejrzeć film z zawodów KWS 1. 

Lub proszę wpisać w okno przeglądarki internetowej: 

http://www.youtube.com/watch?v=DdipWCaHpYA 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DdipWCaHpYA


 

 

  
 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  

do wzięcia udziału w opisanym przedsięwzięciu. 

 

 

 

 

Hubert Pietrus, Krzysztof Batko 

I nauczyciele Wychowania Fizycznego ZSE Nr 1, Kraków 

 


