
„Dziś jestem jednym z najszybszych Polaków na 10 km, jutro chcę być 
Olimpijskim maratończykiem.” 
Wojciech Piwowarczyk, l. 23, biegacz długodystansowy 

 

 
KIM JESTEM MOJE CELE MOJE REKORDY / OSIĄGNIĘCIA 

 

Wojciech Piwowarczyk 
Biegacz długodystansowy 
 
Wiek 23 lata, Pyrzyce / Szczecin 
 
Klub WMLKS Pomorze Stargard 
 
Student – Wychowanie Fizyczne/ 
Uniwersytet Szczeciński 
 
 
 

 
10 km na ulicy - > 29.59  
(rok 2017-18) 
 
Pół maraton -> 1: 07,30 
(rok 2018) 
 
Maraton -> zadebiutować z 
wynikiem 2:15,49 
(rok 2019-20) 
 
Maraton Olimpijski -> 
zakwalifikować się z czasem 2:11,29 
(rok 2024 w Los Angeles) 
 
 
 

 
4 miejsce w 2011, 3000 m, 
Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych, czas 8.59 
 
5 miejsce Przełajowe Mistrzostwa 
Polski, 2011, 5000 m 
 
5 miejsce Międzynarodowy Bieg 
Uliczny 10 km, 2015 Stargard , czas 
31.51  
 
31.15 – rekord życiowy na 10 km 
 
1:10 - Półmaraton Gdański 
AmberExpo 2016  – 5 miejsce, 3 
wśród Polaków,  

 
Media: 
 

 

Profil prywatny https://www.facebook.com/wojciech.piwowarczyk.16?fref=ts 
 

  

Fun Page https://www.facebook.com/WojciechPiwowarczykBiegacz/   

 
 
Kontakt: 
 
Tel.: 00 48 515 131 588 
Mail: wojtek9401@wp.pl  
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Dzień dobry! 
Nazywam się Wojciech Piwowarczyk, mam 23 lata, pochodzę z Pyrzyc, aktualnie mieszkam w Szczecinie. Na co dzień 
studiuję na Uniwersytecie Szczecińskim, na kierunku Wychowanie fizyczne, a także trenuję biegi na długich 
dystansach. Reprezentuję klub WMLKS "Pomorze"Stargard. 
 
Właśnie rozpoczynam sezon 2017 – przechodzę do seniorów 
Jest to ważny dla mnie moment bo przechodzę do seniorów. Już od 29.kwietnia rusza pierwszy ważny bieg w którym 
postawiłem sobie cel osiągnąć czas poniżej 31 min w biegu na 10 km. 
W planach mam startowanie w 4 biegach miesięcznie, bez przerwy aż do października. 
Obecnie jestem w czołówce Polski w biegach na 10 km. 
Jeden z ostatnich biegów: Pyrzycka Szybka Dycha – zająłem 2 miejsce z czasem 31.25 
 
KILKA SŁÓW O MNIE…. 
Sportem interesuję się od dziecka. Już w przedszkolu wykazywałem dużą chęć do różnego rodzaju aktywności 
fizycznej. Na początku, w szkole podstawowej jak większość młodych chłopców chodziłem na treningi piłki nożnej do 
klubu Sokół Pyrzyce. Jednak jeździłem w szkole podstawowej na wszystkie możliwe zawody lekkoatletyczne, czy to 
na biegi przełajowe, czy na zawody na stadionie. W 6 klasie podstawowej na zawodach w Pyrzycach trener Dariusz 
Kufel zaproponował mi przyjście na trening lekkoatletyczny. W wakacje zdecydowałem zmienić dyscyplinę i od klasy 
1 gimnazjum rozpocząłem regularne treningi biegowe w klubie Spartakus Pyrzyce. 
 
MOJE MARZENIE SPORTOWE… 
Marzeniem każdego sportowca jest udział w Igrzyskach Olimpijskich. Jest to także moje marzenie. Udaję się to 
nielicznym, ale warto wierzyć w swoje marzenia i dążyć  małymi kroczkami do swoich celów. Mam nadzieję, że 
największe osiągnięcia dopiero przede mną. 
 
MÓJ MENTOR 
Marcin Lewandowski jest moim idolem, pokazał że można w życiu osiągnąć cele jeśli nawet pochodzi się z małej 
miejscowości w Polsce. Jest dla mnie przykładem na którym się wzoruje a jednocześnie moim kolegą, z którym raz na 
rok gdzieś się zawsze między treningami spotkamy. 
 
MÓJ TRENER 
Jakub Czaja – lekkoatletyka, uczestnik igrzysk w Atenach 2004, wspiera mnie bezinteresownie, prowadzi mój proces 
treningowy i diete 
 
POZA BIEGANIEM…. 
Czas lubię spędzić z przyjaciółmi, pograć na konsoli, a także oglądać inne dyscypliny sportu, którymi również się 
bardzo mocno interesuje jak piłka nozna – kibicuję Real Madryt.  
 
SAMOTNOŚĆ DŁUGODYSTANSOWCA 
Dziś jestem jednym z najszybszych Polaków na 10 km, jutro chcę być Olimpijskim maratończykiem. 
To ambitne marzenia, do spełnienia których potrzebne są nie tylko chęci, talent  wytrwałość… ale też materialne 
tematy takie jak: Sprzęt biegowy, Suplementacja, Specjalne posiłki, Wyjazdy i udział w biegach. 
 
Nie mam menedżera, jestem podobnie jak w bieganiu na długich dystansach sam ze swoim indywidualnym planem 
na siebie. 
 
Dlatego popełniam ten list osobiście,  
być może do moich przyszłych  „aniołów biznesu”, którzy uznają że jestem dobrą inwestycją, a jednocześnie warto 
jest pomagać w realizacji marzeń sportowca – biegacza – długodystansowca. 
 
Jeśli to co powyżej napisałem, wydało się Państwu interesujące – to z przyjemnością się spotkam, aby omówić 
szczegóły i formy promocji Państwa firmy z wykorzystaniem mojego wizerunku. 
 
Ze sportowym pozdrowieniem, 
Wojtek Piwowarczyk 
00 48 515 131 588, wojtek9401@wp.pl 
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