
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego 
w Pogalewie Wielkim

Zaproszenie



HISTORIA BIEGÓW:
 25 lat temu naszej placówce nadano imię znakomitego polskiego biegacza Janusza 
Kusocińskiego. Podczas przygotowań do tego wydarzenia ówczesny nauczyciel wychowania 
fizycznego - pan Józef Tłuczek postanawia dla oddania hołdu niezwykłemu sportowcowi, jakim 
był kandydat do imienia placówki, o organizacji gminnych zawodów. Pierwsze Biegi Przełajowe im. 
Janusza Kusocińskiego mają miejsce 26 września 1987 r. Po przejściu pana Józefa na emeryturę 
zawody przestają się odbywać. Reaktywował je dopiero w roku 2001 obecny nauczyciel w-f 
Roman Wolski. Początkowo zawody mają zasięg gminny, który  wraz z pozyskiwaniem coraz 
większej rzeszy sympatyków przeradza się w zasięg powiatowy i międzypowiatowy. Jest to jedna                  
z większych sportowych imprez masowych, która propaguje wśród dzieci ruch i aktywny sposób 
spędzania wolnego czasu oraz integruje środowisko. Gościmy rokrocznie prawie trzystu uczniów 
powiatu wołowskiego oraz zaprzyjaźnionych szkół z powiatu milickiego i średzkiego. Nagrodzani 
są wszyscy uczestnicy poprzez nagrody indywidualne: medale, dyplomy oraz drużynowe: puchary. 
Tradycyjnie, każdy uczestnik biegów otrzymuje także słodki upominek. Z biegiem lat do programu 
imprezy dołączyły: konkurs wiedzy o Januszu Kusocińskim oraz konkurs plastyczny. Dwa lata 
temu to sportowe wydarzenie wzbogaciła dodatkowa konkurencja jaką jest: Bieg sztafetowy           
o Puchar Łowczego Okręgowego PZŁ we Wrocławiu. 
 Z uwagi na to, że w tym roku przypada 25 rocznica nadania szkole imienia impreza będzie 
miała bardziej uroczystą oprawę oraz uświetni ją rozgrzewka przeprowadzona przez zaproszoną 
gwiazdę sportu (w ramach realizacji projektu „Mały mistrz”).

TERMIN IMPREZY:
17 października 2014 r.

GŁÓWNY ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pogalewie Wielkim

CEL IMPREZY:
propagowanie wśród dzieci ruchu i aktywnego spędzania wolnego czasu; kształtowanie 
wytrzymałości; integracja środowiska; uczczenie pamięci wielkiego sportowca Janusza 
Kusoińskiego;

MIEJSCE:
rozpoczęcie: Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim
biegi: przyszkolne boisko 

UCZESTNICY:
szkoły podstawowe powiatu wołowskiego i okolic
biegi: po troje dzieci  z każdej kategorii wiekowej, razem 30 osób z jednej szkoły

DŁUGOŚĆ TRASY:
250 m - kategoria A, A1
500 m - kategoria B,B1, C
750 m - kategoria C1, D, D1, E, E1

KATEGORIE WIEKOWE:
A - dziewczęta rocznik 2006 (i 2007)
A1 - chłopcy rocznik 2006 (i 2007)
B - dziewczęta rocznik 2005



B1 - chłopcy rocznik 2005
C - dziewczęta rocznik 2004
C1 - chłopcy rocznik 2004
D - dziewczęta rocznik 2003
D1 - chłopcy rocznik 2003
E - dziewczęta rocznik 2002
E1 - chłopcy rocznik 2002

Bieg sztafetowy o Puchar Łowczego Okręgowego PZŁ we Wrocławiu -10 x 250 m;                     
10 zawodników (5 dziewcząt i 5 chłopców) - po dwóch każdego rocznika (mogą to być uczniowie 
startujący w biegach indywidualnych). Konkurencja odbywać się będzie w ramach programu 
aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola - rok trznadla”

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
konkurs wiedzy o patronie szkoły Januszu Kusocińskim: po dwoje dzieci  ze szkoły;
konkurs plastyczny - „Sportowiec, który dla mnie jest wzorem”; po dwoje dzieci ze szkoły.

NAGRODY:
konkurencje sportowe:
-indywidualne za miejsca I - III (medale i dyplomy)
-drużynowe za miejsca I - III (puchary)
-indywidualne dla zwycięzców biegów (puchary)
Konkurs wiedzy - nagrody za miejsca I - III
Konkurs plastyczny - nagrody za miejsca I - III
-bieg sztafetowy -O Puchar Łowczego Okręgowego PZŁ we Wrocławiu

Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek i herbatę dla każdego uczestnika oraz słodki 
upominek.

Harmonogram imprezy
•rejestracja uczestników - godz. 10. 00 - 10.15
•rozgrzewka z gwiazdą sportu 10.20 - 10.40 (w ramach realizacji)
•biegi przełajowe - 10.45 - 12.15
•bieg sztafetowy - 12.15 -12.30
•konkurs plastyczny - 10.45 - 11.45
•turniej wiedzy o Januszu Kusocińskim - 10.45 - 11.45
•uroczysty obiad dla gości - 12.45
Dekoracja zwycięzców będzie miała miejsce po każdym ukończonym biegu, a posiłek dla dzieci 
wydawany będzie w trakcie zawodów (po zakończonej konkurencji).

UWAGA:
Prosimy o pisemne (e-mail) lub  telefoniczne potwierdzenie udziału w imprezie do 3 października 2014 r.  Jednocześnie 
informujemy, że kartę uczestników biegów oraz konkursów towarzyszących należy dostarczyć do 10 października 2014 r. 
(e-mail lub  fax). Ze względów organizacyjnych informacje o ewentualnych zmianach w składzie uczestników powinny być 
zgłoszone najpóźniej do godz. 2000 w dniu poprzedzającym zawody (e-mail: biegikusy@gmail.com lub tel. 723423752).

ADRES SZKOŁY:
Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego
Pogalewo Wielkie 12 h
56-120 Brzeg Dolny
tel. 71 319 63 79; fax 71 319 55 37
e-mail: biegikusy@gmail.com
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