
"Nigdy nie rezygnuj z 

osiągnięcia celu tylko dlatego, 

że osiągnięcie go wymaga 

czasu. Czas i tak upłynie.”

“Przyszłość należy do tych, 

którzy wierzą w piękno swoich 

marzeń.” 

Eleanor Roosevelt



DARIUSZ MICHALSKI

ur. 9 lipca  1942 roku w Sieniawie

zm. 7 października 1999 











“Sukcesu nie mierzy się ilością 

dyplomów, ale tym jaki 

dystans musiałaś przebyć, 

aby dotrzeć w miejsce, w 

którym jesteś stamtąd gdzie 

byłaś.”



1978 r. Wojewódzka Zimowa Olimpiada Młodzieży

„Sztafeta Olimpijska Moskwa 80”

I miejsce dziewczęta w „Błękitnej Sztafecie”

I miejsce chłopców w „Złotym Krążku”,

III miejsce zajęli chłopcy w jeździe szybkiej na 500 m.



1980 – 1984 

SPORT DLA KAŻDEGO

W latach 1980-1984 SP w Sieniawie zajmowała I miejsce 

w konkursie „Sport dla każdego”,



1983 roku drużyna piłki nożnej chłopców zajeła I miejsce w województwie 

i reprezentowała województwo przemyskie w Mistrzostwach Makroregionu 

Małopolska zajmując II miejsce



1988/1989 drużyna siatkarska zajmuje I miejsce w województwie



Dariusz Michalski bardzo dużo pracował z uczniami poza lekcjami wychowania 

fizycznego,  szczególnie z młodzieżą uzdolnioną sportowo w ramach zajęć SKS.







Za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej uhonorowany 

został licznymi wyróżnieniami i nagrodami: 



Medal  „Serce za pracę” – 1981r.

Odznaka XXX – lecia Szkolnego Związku Sportowego – 1982r.

Nagroda Specjalna Ministra Oświaty i Wychowania    – 1984r.



Srebrny Krzyż Zasługi – 1979r.

Złoty Krzyż Zasługi      – 1986r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1991r.



ZAANGAŻOWANY W DZIAŁALNOŚĆ

LZS „SOKÓŁ”, KTÓREGO BYŁ 

TRENEREM.







ZAŁOŻYŁ I TRENOWAŁ DRUŻYNĘ 

SIATKARSKĄ DZIEWCZĄT













Dzięki zaangażowaniu miejscowej społeczności, sprzedaży cegiełek i wsparciu z 

budżetu państwa, województwa i gminy, w roku szkolnym 1984/1985  

rozpoczęto budowę pełnowymiarowej hali sportowej.





HALA SPORTOWA ZOSTAŁA ODDANA 

DO UŻYTKU 2 LUTEGO 1992 ROKU.

Takiej hali sportowej w tamtym okresie mogły Sieniawie pozazdrościć 

inne znacznie większe miasta

W hali tej do dzisiaj rozgrywane są różnego rodzaju mecze ligowe oraz 

turnieje sportowe.



Memoriał im. Dariusza Michalskiego w Piłce Siatkowej Mężczyzn. 





Dariusz Michalski –

wspominany przez 

wielu jako bardzo surowy, ale 

wspaniały nauczyciel z wielką 

pasją wykonujący swój zawód.

- zmarł 7 października 1999 

roku, został pochowany na 

miejscowym cmentarzu.



„Cudem 

nie jest to,

że skończyłem. 

Cudem jest to, 

że miałem 

odwagę zacząć.”
John Bingham





31 sierpnia 2017 roku 

sesja Rady Miasta



Najlepszym hołdem, 

jaki można oddać zmarłemu 

jest kierowanie się drogą, 

którą wyznaczył. 

Dla Dariusza Michalskiego

była to troska o przyszłość, 

sprawność fizyczną młodego 

pokolenia mieszkańców 

Sieniawy. Dlatego też nadanie 

Jego imienia hali sportowej 

oraz budowa nowej z basenem, 

ma przypominać nam dorosłym 

o wadze i sensie ruchu , a tym 

samym o wartości ludzkiego 

życia.



31 sierpnia 2017 roku 

sesja Rady Miasta



15 października 2017 roku

“



„Cudem 

nie jest to,

że skończyłem. 

Cudem jest to, 

że miałem 

odwagę zacząć.”
John Bingham


