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             16. MEMORIAŁ ROMANA SIEMIŃSKIEGO 

 

 

Roman Siemiński był warszawiakiem z krwi i kości, urodził się w 1919 roku na 

ul. Browarnej. Wychował się w biedzie, w trudnych warunkach. Wysoki 

poziom sportowy osiągnął jeszcze przed II wojną światową,  wygrywając 

wyścig „Do morza” zwrócił uwagę kibiców. Okupację spędził     w Warszawie, 

utrzymywał  rodzinę jeżdżąc zarobkowo  rikszą. Po Powstaniu Warszawskim 

osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Po zakończeniu 

wojny powrócił do Warszawy, podjął pracę w elektrowni i ponownie rozpoczął 

karierę kolarską. Szybko osiągnął wysoki poziom sportowy, w 1948 został 

powołany do reprezentacji Polski na Wyścig Pokoju  z Warszawy do Pragi, 

gdzie zajął w klasyfikacji końcowej 2 miejsce. Był to jego największy sukces 

sportowy. Był mistrzem i wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski. 

Reprezentował Polskę na Światowym Festiwali Młodzieży w Paryżu. W 1951 

roku był w grupie kolarzy, która reaktywowała sekcję kolarską Legii. Po 

zakończeniu kariery został  w klubie trenerem, a w latach 60. ubiegłego stulecia 

kierownikiem sekcji. Funkcję tą sprawował ponad 40 lat. Z Andrzejem 

Trochanowskim stworzyli duet który w największym stopniu wypracował 

największe sukcesy sportowe dla Legii. 

Wyścig kolarski pamięci R. Siemińskiego, dotychczas w kalendarzu 

Polskiego Związku Kolarskiego, od 2015 jest umieszczony w kalendarzu 

światowym UCI. Impreza jest konsekwentnie budowana z myślą                         

o wprowadzeniu do najwyższych rangą klasyków w Polsce.  

16. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Mem. Romana Siemińskiego 

odbędzie się 2 maja w Raciążu, 25 km od Baboszewa. Start i meta przy           

ul. Kilińskiego. Trasa na rundzie ok. 26 km, łącznie kolarze przejadą 135 km. 

Wystartują wszystkie ekipy uczestniczące dzień wcześniej                                 

w Mem. Trochanowskiego. Zapraszamy kibiców kolarstwa i chętnych             

do ścigania się w kategoriach amatorskich. Jako imprezy towarzyszące 

przeprowadzone będą m.in. wyścigi kolarskie dla amatorów. 

 

Szczegółowy regulamin, mapka trasy na stronie www.legia-kolarstwo.pl 

 

PROGRAM 

 

8.30 – 9.30  akredytacja amatorów, biuro wyścigu Raciąż ul. Parkowa 14 

        10.00 start wyścigu amatorów 

8.30 – 9.30  akredytacja do mem. Siemińskiego, biuro wyścigu Raciąż ul. 

Parkowa 14 

         11.30  uroczysta prezentacja ekip 

         12.00  Start wyścigu mem. R. Siemińskiego  

12.30 – 13.00 dekoracja amatorów 

15.30 – 15.40 ceremonia nagradzania zwycięzców Mem. Siemińskiego 

 

http://www.legia-kolarstwo.pl/


 

 

 

 

W tym dniu Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji przygotowało szereg 

różnorodnych atrakcji m.in.: 

 

 Godz. 12.00 – 15.00 

STREFA KIBICA - „ Dzień Flagi“  działania animacyjne o charakterze 

nawiązującym do święta flagi: 

1. biżuteria w kolorach biało czerwonych 

2. tworzenie wiatraczków w kolorach narodowych 

3. malowanie twarzy/ flagi 

4. gra planszowa duża / quiz i zadania w temacie dnia 

5. puzzle piankowe „mapa Polski w kolorach flagi“/ x 2 

6. kącik malucha / chust, namioty, koce, poduszki/ 

7. kolorowanki patriotyczne 

 

 Godz. 16.00 – 19.00 

1. tworzenie kapeluszy wiosennych 

2. kącik biżuterii wiosennej 

3. malowanie kredą  

4. kolorowanki dla najmłodszych 

5. zabawy z kolorową chustą 

6. powtórzenie  gier z akcji flagowej 

7. kącik malucha / poduszki i koce 

8. malowanie twarzy 

9. namiot XBOX 

10. bańki mydlane duże 

 

 Godz. 16.00 – 2.00 koncerty 

16:00 - Tańczące Pluszaki Show (2 Pluszaki) - blok zabaw i konkursów dla 

dzieci   

17:30 - koncert Zespołu Calibra 

19:00 - Koncert Zespołu D-Bomb 

20:00 - "Wesołe śpiewanie" - zabawa karaoke dla młodzieży i dorosłych 

21:00 - Koncert Zespołu Gesek 

22:00 - Koncert Zespołu Factor 

23:30 - Koncert Zespołu Fenix 

01:00 - Zabawa taneczna z DJ-em CHESTEREM 

02:00 – Zakończenie 

  

Organizatorami wyścigu są Urząd Miejski w Raciążu, Klub Kolarski „Legia 

1928” oraz Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Natomiast 

współorganizatorem jest Gmina Raciąż. 

 


