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Blisko 70 lat sportowych tradycji

Klub sportowy został założony 

w 1949 roku. Aktualnie w klubie

są cztery sekcje sportowe: piłka 

nożna, siatkówka, szachy, brydż 

sportowy. Największą sekcją jest 

piłka nożna. Najwyżej w historii 

klubu piłkarze występowali w 2. 

lidze. Klub wychował wielu 

reprezentantów Polski. 

Kim jesteśmy?



550 zawodników i 25 trenerów

Najmłodsi zawodnicy 

Akademii Piłkarskiej mają 

4 lata. Zawodnicy, rodzice, 

trenerzy oraz sympatycy 

tworzą klubową 

społeczność. 

Kim jesteśmy?



Najlepszy bydgoski klub piłkarski

Seniorzy BKS „Chemik” 

występują obecnie w 3. lidze. 

To najwyższy poziom 

rozgrywek ze wszystkich 

bydgoskich drużyn. Zespół

w zdecydowanej większości 

tworzą wychowankowie

i bydgoszczanie.

Kim jesteśmy?



Klasa sportowa działa na podstawie zgody 

organu założycielskiego (Urząd Miasta 

Bydgoszczy) oraz umowy pomiędzy Szkołą a 

Klubem

Kto tworzy klasę sportową?
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Chemik od wielu lat należy do czołówki pod 

względem szkolenia piłkarskiego. Wyniki 

osiągnięte w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 

potwierdzają ten fakt. Najlepiej zaprezentowała 

się drużyna juniora starszego, która uzyskała 

awans do Ligi Makroregionalnej U-19.

Nasi zawodnicy otrzymują regularne powołania 

do reprezentacji województwa kujawsko –

pomorskiego.

Jakość szkolenia



Zawodnicy BKS „Chemik” regularnie 

trafiają do młodzieżowych 

reprezentacji Polski. W ostatnich 

latach byli to: Damian Rysiewski, 

Tomasz Prejs, Jakub Piotrowski, 

Michał Borecki, Sebastian Pacek, czy 

Gracjan Gawroński.

Kariera

Dzięki wysokiej jakości szkolenia nasi 

wychowankowie trafiają do 

najlepszych klubów:

Damian Rysiewski -> Arka Gdynia

Tomasz Prejs -> Legia Warszawa

Cezary Głon -> Lechia Gdańsk

Michał Borecki -> Lazio Rzym 

Jakub Piotrowski ->Pogoń Szczecin 

-> KRC Genk



Chemik zatrudnia 22 trenerów. Na 

czele Akademii Piłkarskiej stoi Piotr 

Gruszka, który posiada najwyższe 

możliwe uprawnienie trenerskie na 

świecie – UEFA PRO. Aż 7 trenerów 

posiada licencję UEFA A.

Klub przykłada dużą wagę do 

systematycznego podnoszenia 

kwalifikacji trenerów. Co pół roku 

organizujemy kursokonferencję dla 

wszystkich naszych trenerów. Trenerzy 

odbywają regularne staże.

Kadra trenerska



Każdą drużynę prowadzi 

minimum dwóch trenerów. 

Trenerzy zatrudnieni w szkole 

odbyli kursy pedagogiczne.

Poza treningami zespołowymi 

standardem w Akademii są 

treningi specjalistyczne: 

treningi bramkarskie oraz 

treningi indywidualne.

Kadra trenerska



Wszyscy zawodnicy Akademii Piłkarskiej mają 

wykupione ubezpieczenie na wypadek 

odniesienia kontuzji.

Klub zapewnia opiekę medyczną podczas 

wszystkich oficjalnych zawodów.

Do dyspozycji zawodników jest lekarz 

sportowy współpracujący z Klubem oraz 

gabinet fizjoterapeutyczny znajdujący się w 

siedzibie Klubu. 

Wszyscy zawodnicy Akademii przechodzą 

regularne testy sprawności ogólnej i 

specjalnej.

Zdrowie



Naszą mocną stroną jest baza sportowa. 

Dzięki współpracy ze szkołą nasze klasy 

sportowe mają do dyspozycji m.in.:

- Basen wykorzystywany w ramach zajęć 

wychowania fizycznego i treningów

- Własne pełnowymiarowe oświetlone 

boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz 2 

pełnowymiarowe boiska z naturalną 

nawierzchnią

- 4 hale sportowe

- Siłownia

Infrastruktura



Szkoła i Klub położone są tuż 

obok siebie.

Droga jest bezpieczna, ponieważ 

nie ma nawet potrzeby 

przechodzenia przez jezdnię.

Trener jest odpowiedzialny  za 

odprowadzenie dzieci z treningu 

do szkoły i ze szkoły na trening.

Bezpieczeństwo



Dogodne położenie Klubu i połączenia 

komunikacyjne - autobusy nr 53, 56, 

61, 68, 79 i tramwaj nr 2.

Zimą nie ma konieczności 

podróżowania w kilka miejsc na 

treningi, bo Szkoła i Klub mają swoje 

sale gimnastyczne, które są dostępne 

dla klas sportowych.

W szkole jest świetlica, w której 

dziecko może poczekać na rodziców i 

odrobić lekcje.

Wygoda



Dziecko ma czas na naukę i treningi, a także dla rodziny

i na inne zajęcia. Plan lekcji oraz treningów jest przygotowywany 

tak, by dziecko miało jak więcej czasu dla siebie. Oszczędzamy 

czas na dojazd ze szkoły na trening i z treningu do szkoły. 

Trener jest nauczycielem i członkiem Rady Pedagogicznej Szkoły, 

dlatego może na bieżąco monitorować sytuację w klasie i 

indywidualnie podejść do każdego dziecka.

W Klubie funkcjonuje Rada Rodziców i Rada Akademii, w skład 

której wchodzą Rodzice.

Inne atuty
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