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wychowanek MLUKS „RAWA” Rawa Mazowiecka i trenera Jarosława Wasiaka, a obecnie zawodnik 
AZS Łódź, uzyskał kwalifikację olimpijską i wystąpi na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w sztafecie 
4 x 400 m. Jest jednym z 4 lekkoatletów z województwa łódzkiego, którzy będą reprezentować nasz 
kraj podczas olimpiady.  
 
Karierę sportową Budziejewski rozpoczynał w 2000 roku, w klubie MLUKS „RAWA”, od biegania 
głównie przełajów. Między innymi wygrywał skierniewickie imprezy takie jak Grand Prix Skierniewic 
w biegach czy czwartki lekkoatletyczne. W 2003 roku został wicemistrzem makroregionu centralnego 
w biegu na 600 m. W 2006 roku zajął 10 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Słupsku. W tym 
samym roku pierwszy raz pobiegł w sztafecie 4 x 400 m zdobywając brązowy medal Finału Krajowego 
Zrzeszenia LZS, a rok później wywalczył na tej samej imprezie złoty medal indywidualnie.  
W 2008 roku, po ukończeniu szkoły średniej, przeniósł się do AZS Łódź. Przez ponad 2 lata trenował 
pod opieką trenera Krzysztofa Węglarskiego, a obecnie jego trenerem jest Piotr Kuczkowski. W 2009 
roku zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorów w sztafecie 4 x 400 m. W 2010 roku zdobył 
halowe Wicemistrzostwo Polski Seniorów na dystansie 400 m i otrzymał pierwsze powołanie do 
Kadry Polski na Halowe Mistrzostwa Świata Seniorów w Katarze w sztafecie 4 x 400 m. Rok później 
wystąpił podczas Drużynowego Pucharu Europy w Sztokholmie, gdzie reprezentacyjna sztafeta z 
Kamilem na trzeciej zmianie, zajęła 4 miejsce.  
 
Niestety, po tym występie uległ poważnej kontuzji (złamanie kości śródstopia) i jego kariera stanęła 
pod znakiem zapytania. Jak to często bywa w sporcie, po wyleczeniu kontuzji, Kamil Budziejewski 
znakomicie zaprezentował się podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Seniorów w Bielsku Białej, 
poprawiając rekord życiowy o ponad pół sekundy ( 46.01 ) i uzyskując kwalifikację olimpijską oraz 
otrzymując powołanie na Mistrzostwa Europy w Helsinkach.  
 
Rekordy życiowe  
400 m - 46.01 ( klasa mistrzowska )  
200 m – 21.45 
100 m - 10.98. 
 
Do sukcesów sportowych Kamil dołożył ostatnio również dyplom ukończenia studiów. Obronił pracę 
magisterską na Wydziale Nauk o Wychowaniu i kierunku Pedagogika Kultury Fizycznej i Zdrowotnej 
Uniwersytetu Łódzkiego. 
 
Kamil Budziejewski jest pierwszym olimpijczykiem – lekkoatletą, wychowanym w rawskim klubie 
sportowym. 
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