
Informacja  na  temat  Warszawskiego  Towarzystwa  Gimnastycznego - Klubu  Sportowego
(WTGKS)

Warszawskie Towarzystwo Gimnastyczne (WTGKS) jest klubem sportowym, działającym w    
formie stowarzyszenia. 
Celem działania naszego klubu jest upowszechnianie i propagowanie sportów gimnastycznych. 
Prowadzimy szkolenie dzieci i młodzieży już od czwartego roku życia. 
Głównym miejscem prowadzenia treningów jest hala sportowa Zespołu szkół im.B.Prusa przy 
ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie. 
Zajęcia treningowe prowadzimy również na terenie Wilanowa, Ursynowa i Sadyby. 
WTG-KS jest członkiem Polskiego Związku Gimnastycznego, oraz Warszawsko-Mazowiec- 
kiego Związku Gimnastycznego. 
Nasi trenerzy posiadają licencje trenerskie, oraz sędziowskie PZG. 
Dziewczęta uczestniczące w zajęciach organizowanych przez nasz klub mają szansę brać udział w 
rywalizacji sportowej w Polsce, oraz za granicą.

Korzyści płynące z uprawiania gimnastyki:

• harmonijny rozwój psychofizyczny,
• wszechstronny rozwój sprawności fizycznej (ogólnej i specjalnej),
• kształtowanie i rozwój wszystkich cech motorycznych,
• kształtowanie prawidłowej sylwetki ciała,
• kształtowanie odpowiednich wartości i postaw charakteru (m. in.: zdyscyplinowanie, 
systematyczność, obowiązkowość, odpowiedzialność, współpraca w grupie, samodzielność, 
radzenie sobie z porażkami i sukcesami),
• wskazywanie pozytywnych aspektów kultury fizycznej i sportu,
• zdobywanie na całe życie świadomości korzystania z dobrodziejstw płynących z aktywności 
ruchowej i jej znaczenia dla zdrowia, 
• dyscyplina przeciwdziałająca chorobom cywilizacyjnym i wadom postawy,
• świetna zabawa i atmosfera,
• zdobywanie ponadprzeciętnych umiejętności,
• przełamywanie własnych słabości i barier,
• uprawianie gimnastyki stanowi doskonałe ogólnorozwojowe przygotowanie motoryczne do 
uprawniania innych dyscyplin sportu. 

Gimnastyka artystyczna to połączenie gracji, gibkości, skoczności, zwinności oraz koordynacji 
ruchowej. Sport, który znakomicie kształtuje charakter, wytrwałość i determinację w dążeniu do 
celu. Pomaga w pokonywaniu swoich słabości i podnoszeniu granic własnych możliwości.

Gimnastyka artystyczna to sport, w którym zawodniczki lub zespoły wykonują ćwiczenia z jednym 
lub kilkoma przyborami: piłką, wstążką, obręczą, skakanką, parą  maczug, lub układ taneczno-
akrobatyczny (bez przyborów).  

Gimnastyczki, prócz ćwiczeń rozciągających i gibkościowych, dla poprawy gracji i równowagi oraz
koordynacji ruchowej i rytmicznej ćwiczą taniec klasyczny z elementami tańca charakterystycz-
nego.

W  1984  roku  (olimpiada  w  Los  Angeles)  gimnastyka  weszła  do  programu  letnich  igrzysk 
olimpijskich.


