
URSZULA DUDA 

 

 Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Wyższe studia magisterskie 
ukończyłam na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Od piętnastu lat pracuję  
w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku. Mimo uzyskania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego, nadal systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i doskonalę się. 
 
 Świadomie wybrałam pracę w szkole podstawowej, gdyż tu znajduję nieocenione 
pokłady aktywności zarówno uczniów, jak i pracujących ze mną koleżanek i kolegów. Jednym 
z moich priorytetowych celów jest rozbudzenie w młodych umysłach chęci ruchu, 
aktywności, świadomości i dbałości o swoją kondycję fizyczną jako integralną, nierozerwalną 
i będącą podstawą harmonijnego rozwoju organizmu. Staram się wdrażać w życie 
udowodnioną prawidłowość, iż prawidłowy rozwój fizyczny organizmu, zapewnienie 
odpowiedniej ilości ruchu, jest stymulatorem optymalnego rozwoju umysłowego. Kiedy, jak 
nie od najmłodszych lat, możemy tak stymulować i ukierunkowywać działania, by dzieci 
przyjęły nowy, zdrowy styl życia. Z troską myślę o przyszłości, pośród społeczeństwa 
nacechowanego otyłością, różnorodnymi wadami postawy, chorobami układu krążenia  
i wieloma innymi.  
 

Swoich działań w trosce o przyszłe dorosłe społeczeństwo nie ograniczam tylko do 
„lekcji wychowania fizycznego”. Działam w Uczniowskim Klubie Sportowym „Rekord”. Tu od 
trzynastu lat jestem jego sekretarzem. Wraz z działaczami otaczamy opieką i organizujemy 
czas wolny dzieci i młodzieży z rejonów śródmieścia. Realizujemy zajęcia sportowe z gier 
zespołowych, lekkiej atletyki oraz rekreacji ruchowej, organizujemy również wypoczynek 
letni. Uczymy, w jaki sposób i gdzie bezpiecznie spędzić wolny czas, wyposażamy 
uczestników zajęć w szeroki wachlarz umiejętności ruchowych. Umożliwiamy dzieciom 
realizowanie sportowych ambicji poprzez starty w zawodach sportowych. Na tym polu 
odnosimy wymierne sukcesy. Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” działa na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 14 we Włocławku i co roku jesteśmy w czołówce w rywalizacji szkół w 
rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego. W roku szkolnym 2009/2010 rywalizację 
ukończyliśmy na drugim miejscu. Obecnie staramy się utrzymać prowadzenie w tabeli. 

 
 Drugą kadencję jestem członkiem Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 
we Włocławku. Wspieram działania związku w planowaniu i organizowaniu życia sportowego 
szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w naszym mieście. Prowadzimy 
systematyczne i różnorodne rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży, które co roku cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. 
 
 Współpracuję z Włocławskim Towarzystwem Siatkówki, które wznowiło swoją 
działalność i które obecnie zajmuje się szkoleniem dziewcząt  
w grupach kadetek i młodziczek. Dziewczęta i ich trenerzy odnoszą już pierwsze sukcesy. 
  

Jestem osobą współpracującą i sympatyzującą z wieloma klubami i organizacjami. 

Szczególnie bliskie mi są te sportowe, takie jak: Rekord, Vectra, WTS, mr Jacques , Ptysie, 

WOPR.  

 Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką, mam dwóch cudownych synów - w trudnym 

wieku 13 lat i niespełna 2 lata. Mam coraz mniej czasu dla siebie, ale za to daje mi szczęście 

to, co robię. 


