LAUREACI KONKURSÓW FAIR PLAY PKOl
od 1963 roku

W roku 1964 (czyli za rok 1963) konkurs organizowany przez redakcję sportową „Sztandaru Młodych” i Klub Dziennikarzy Sportowych SDP. Od 1978 przez PKOl i redakcję
„Sztandaru Młodych”. Od 1997 roku (za rok 1996) przez PKOl i redakcją „Sztandaru” od roku 1998 (czyli za rok 1997) do 2006 r. (za rok 2005) przez PKOl i redakcję
sportową „Rzeczypospolitej”. Od 2007 roku przez PKOl. Patron medialny w latach 2007–2009 Axel Springer Polska Sp. z o.o. wydawca Dziennika Polska Europa Świat.

LAUREACI KONKURSÓW FAIR PLAY PKOl
Laureaci 1. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1963

Laureaci 4. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1966

Dżentelmen Sportu

Dżentelmen Sportu

• Zbigniew Pietrzykowski – boks – najbardziej dżentelmeński sportowiec roku. Trzykrotny
medalista olimpijski: Melbourne 1956 – brązowy medal, Rzym 1960 – srebrny medal,
Tokio 1964 – brązowy medal.

Laureaci 2. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1964
Dżentelmen Sportu
• Egon Franke – szermierka – floret. Trzykrotny medalista olimpijski: Tokio 1964 – złoty
medal floret ind., Tokio /1964/ – srebrny medal floret druż., Meksyk 1968 – brązowy
medal floret druż.

Laureaci 3. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1965
Dżentelmen Sportu

• Ewa Kłobukowska – lekka atletyka – sprinty. IO w Tokio /1964/: złota medalistka - 4x100 m
– 44,6, wraz z T. Ciepły, H. Górecką, I. Kirszenstain; brązowa medalistka – 100 m – 11,6 s.
• Jan Werner ur. – lekka atletyka – sprinty - za ogólną postawę fair play ze wskazaniem na ME
w Budapeszcie.

Laureaci 5. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1967
Dżentelmen Sportu
• Drużyna koszykówki (mężczyźni) – AZS-AWF Warszawa – za nienaganną postawę sportową
• Józef Grudzień – boks – waga lekka. Złoty medalista z IO w Tokio /1964/ i srebrny medalista
z IO w Meksyku /1968/.

• Irena Kirszenstein-Szewińska – lekka atletyka – pięciokrotna uczestniczka IO. Trzykrotna złota medalistka – Tokio /1964/ - 4x100, 43,6 s., Meksyk /1968/ - 200 m.,22,5
s., Montreal /1976/ - 400 m., 49,29 s., dwukrotna srebrna medalistka – Tokio /1964/
- 200 m, 23,1 s, i skok w dal, 6,60m, dwukrotna brązowa medalistka – Meksyk /1968/
- 100 m, 11,1 s, Monachium /1972/ - 200 m, 22,74 s.
• Waldemar Baszanowski /ur.1935 – zm. 2011. Podnoszenie ciężarów – waga lekka.
Czterokrotny olimpijczyk, dwukrotny mistrz olimpijski: Tokio /1964/ 432,5 kg, Meksyk
/1968/ 437,5 kg.
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Laureaci 6. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1968

Laureaci 10. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1972

Dżentelmen Sportu

Dżentelmen Sportu

• Andrzej Bachleda – zawodnik – narciarz alpejski. Pierwszy polski narciarz, który zdobył
medal mistrzostw świata w konkurencjach alpejskich – brąz w 1970 w Val Gardena, poprawiony w 1974 na srebro w St. Moritz. W momencie ukończenia slalomu specjalnego
zaliczanego do Pucharu Świata w narciarstwie, w 1968 roku, miał zapewnione pierwsze miejsce. Wystąpił on jednak spontanicznie do jury, zawiadamiając, że przepuścił
jedną bramkę, co było błędem niezauważonym przez sędziów. Spowodował wówczas
swą dyskwalifikację i został wyeliminowany z mistrzostw.

Laureaci 7. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1969
Dżentelmen Sportu
• Witold Baran – zawodnik - średniodystansowiec, wicemistrz Europy – Belgrad /1962/
– bieg na 1500 m , olimpijczyk – VI m. IO Tokio 1964 – bieg na 1500m.
• Marek Dąbrowski – florecista – złoty medalista olimpijski – Monachium /1972/
floret druż.

Laureaci 8. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1970
Dżentelmen Sportu
• Ryszard Szurkowski ur.1946 – zawodnik – kolarstwo szosowe. Dwukrotny srebrny medalista olimpijski – Monachium /1972/ druż., Montreal /1976/ – druż.

• Włodzimierz Lubański – piłka nożna

Laureaci 11. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1967
Dżentelmen
• Włodzimierz Lubański – piłka nożna – napastnik. Złoty medalista IO w Monachium /1972/.
21 września 1977 r. w Chorzowie podczas meczu eliminacyjnego z Danią o wejście do finałów mistrzostw świata w piłce nożnej, zrezygnował z szansy zdobycia gola, aby nie kontuzjować bramkarza duńskiego.

Dyplom honorowy
• Ryszard Podlas – lekka atletyka – sprint. Srebrny medalista – 4x400m – 3:01,43. Wraz z
Z. Jaremskim, J.Pietrzykiem i J. Wernerem. Powołany po Pucharze Europy w lekkiej atletyce
do udziału w Pucharze Świata – zrezygnował ze startu na 400 m. na korzyść Belga Brydenbacha, który wygrał z nim dwukrotnie w zawodach nie liczących się w kwalifikacjach. Pół
godziny przed startem Beg uległ kontuzji. Ryszard Podlas, mimo, że był bez rozgrzewki, na
pilne wezwanie, zgodził się na start i kończy go na 2. miejscu.

Listy Gratulacyjne
•
•
•
•
•

Andrzej Zawieja – zawodnik – żeglarstwo
Andrzej Rymkiewicz – zawodnik – żeglarstwo
Stefan Wysocki – działacz – żeglarstwo
Zenon Wieczorek – zawodnik – sport motocyklowy
Sobiesław Zasada – zawodnik – sport samochodowy

Laureaci 9. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena Sportu” za rok 1971
Dżentelmen Sportu
• Zespół w składzie: Andrzej Zasłona, Paweł Teska, Henryk Deskiewicz.
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Laureaci 12. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena” za rok 1978
Dżentelmen
• Marcin Jaworski – zawodnik – boks
• Piotr Jabłkowski – zawodnik – szermierka – za dżentelmeńską, bardzo sportową postawę podczas mistrzostw świata w Hamburgu.

Dyplom Honorowy
• Grzegorz Aleksandrowicz – działacz – piłka nożna
• Adam Papee – trener – szermierka
• Kazimierz Paździor – trener – boks

Listy Gratulacyjne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jerzy Głowinkowski – zawodnik – kajakarstwo
Jerzy Jankowski – trener – sporty motorowe
Władysław Król – działacz – piłka nożna
Jerzy Kuczko – zawodnik – kolarstwo
Antoni Pacyński – zawodnik – jeździectwo
Paweł Rabczewski – zawodnik – podnoszenie ciężarów
Edward Makula – zawodnik – szybownictwo
Mieczysław Stefanów – nauczyciel
Henryk Zyto – trener – żużel

Laureaci 13. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena” za rok 1979
Dżentelmen

Listy Gratulacyjne
•
•
•
•

Władysław Lemiszko – trener – piłka nożna
Henryk Piotrowski – zawodnik – lekka atletyka
Hubert Szaszkiewicz – zawodnik – jeździectwo
Tadeusz Wurst – działacz

Laureaci 14. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena” za rok 1980
Dżentelmen
• Stanisław Olszewski – sport motocyklowy – za sportowe zachowanie podczas 6-dniówki we
Francji – prowadząc w klasie 80ccm pomylił trasę, a rywale pojechali za nim. Gdy zorientował się co się stało, zatrzymał się i informował zawodników o pomyłce. Następnie wrócił na
trasę i wygrał swoją klasę.
• Krzysztof Wielicki – zawodnik – alpinizm – za podjęcie się ataku Mount Everest mimo licznych odmrożeń ciała.

Dyplom Honorowy
• Andrzej Drużkowski – trener – piłka ręczna
• Władysław Kwiatkowski – trener – lekka atletyka
• Zygmunt Smalcerz – trener – podnoszenie ciężarów

List Gratulacyjny
• Jan Dołgowicz – zawodnik – zapasy
• Jerzy Rybicki – zawodnik – boks
• Kazimierz Szczerba – zawodnik – boks

• Emil Szydłowski – zawodnik – kolarstwo

Dyplom Honorowy
• Józef Brzezicki – zawodnik – zapasy
• Helena Cepek – działaczka
• Janusz Pyciak-Peciak – zawodnik – pięciobój
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Laureaci 15. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena” za rok 1981

Laureaci 16. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena” za rok 1982

Dżentelmen

Dżentelmen

• Andrzej Krochmal – lekka atletyka, Podczas IV Mistrzostw Polski w sztafetowym biegu
na orientację (13.IX.1981 w okolicy Gzeruch woj., ciechanowskie) Andrzej Krochmal,
zawodnik KS Stal—WZTSP Warszawa biegł na ostatniej zmianie sztafety klubowej.
Przebiegając w pobliżu szosy dostrzegł wypadek drogowy. Motocyklista na mokrej
nawierzchni wpadł na zakręcie w poślizg. Kierowca pojazdu jak i pasażerka, kobieta
w ciąży, doznali obrażeń. Andrzej Krochmal natychmiast pobiegł do poszkodowanych
starając się udzielić im pierwszej pomocy. Gdy okazało się, że jest niezbędna pomoc
lekarska zawrócił do centrum zawodów, gdzie stała karetka pogotowia i oczekiwał
lekarz dyżurny. W kilkanaście minut po wypadku oboje poszkodowani znaleźli się pod
fachową opieką lekarską. Andrzej Krochmal po wezwaniu pomocy powrócił na trasę
biegu. Strata czasu jaką poniósł niosąc pomoc nie pozwoliła jego zespołowi na zajęcie
lepszego niż 12. miejsce.

Dyplom Honorowy
•
•
•
•
•

Maria Mączyńska b. zawodniczka – łucznictwo
Irena Szydłowska – b. zawodniczka – łucznictwo
Ryszard Marczak – zawodnik – lekka atletyka
Eugeniusz Janczak – zawodnik – strzelectwo
Tomasz Politański – zawodnik – łyżwiarstwo figurowe

List Gratulacyjny
•
•
•
•
•
•

• „Dar Młodzieży” – polski pełnorejowiec, który w swoim dziewiczym rejsie odniósł znakomity
sukces sportowy pokonując w zaciętej walce słynny zachodnioniemiecki żaglowiec Marynarki
Wojennej „Gorch Fock”. 27 lipca 1982 r., podczas regat „Operation Sail 1982”, przerwali na
Atlantyku regaty by udzielić pomocy lekarskiej Maxowi Heineman, załogantowi zachodnioniemieckiego jachtu S/Y„Peter von Danzing”, który został poparzony w wyniku wybuchu pożaru
w kabinie nawigacyjnej. Ranny został odtransportowany szalupą na portugalski okręt, a następnie śmigłowcem do szpitala w Nantes. Dzięki tej natychmiastowej akcji uratowano życie
Maxa Heinemana. Po skończonej akcji ratunkowej „Dar Młodzieży” włączył się ponownie do
regat i po utracie 50 mil morskich i 4 godz. przy akcji ratunkowej, zdołał pokonać swojego
największego rywala „Gorch Fock” o 14 minut i jako pierwszy przekroczył linię mety. Kpt.
Tadeusz OLECHNOWICZ /ur. 20 sierpnia 1936 w Wilnie/ był w pierwszym rejsie komendantem „Daru Młodzieży”. Po uroczystym podniesieniu bandery w Gdyni, które odbyło się 4 lipca
1982 roku Dar Młodzieży wypłynął 10 lipca w pierwszy rejs. Uczestniczył w The Cutty Sark
Tall Ships Races na trasie: Rostock, Falmouth, Lizbona, Vigo, Southampton i Bremerhaven,
Gdynia. W czasie regat uzyskał najlepszy czas przelotu.

Dyplom Honorowy
• Zdzisław Sięda – długoletni działacz K.K.S. „Polonia” Warszawa i speaker zawodów sportowych
• Michał Rabski – były lekkoatleta Klubu „Czuwaj” Przemyśl i „Stali” Mielec. Dla uczczenia
pamięci mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego przebiegł samotnie 600 km trasę
z rodzinnego Przemyśla do Grudziądza.

Genowefa Nowaczyk-Błaszak – zawodniczka – lekka atletyka
Wojciech Fedorczuk – zawodnik – koszykówka
Jan Jankiewicz – zawodnik – kolarstwo
Waldemar Makarewicz – działacz
Julia Mess – nauczycielka wf
Mieczysław Stawicki – b.zawodnik – piłka nożna

Dyplom PKOl (pośmiertnie)
• Bronisław Malinowski – lekka atletyka
• Andrzej Niedzielski – trener – kajakarstwo

1.

4

LAUREACI KONKURSÓW FAIR PLAY PKOl
Laureaci 17. Plebiscytu o tytuł „Dżentelmena” za rok 1983
Dżentelmen
• Józef Wojciechowski – zapaśnik klubu „Wisłoka” Debica. W październiku 1982 r. J.
Wojciechowski w finałowej walce drużynowych mistrzostw Polski, walce decydującej
o losie tytułu mistrza kraju, nie wykorzystał faktu kontuzji swego rywala Piotra Michalika z „Siły” Mysłowice. Dobrowolnie, w krytycznym dla przeciwnika momencie, przerwał
walkę, umożliwiając udzielenie rywalowi szybkiej pomocy lekarskiej. Po wznowieniu
pojedynku Wojciechowski nadal nie atakował kontuzjowanej ręki Michalika. W efekcie
walkę wygrał Michalik i jego, a nie Wojciechowskiego drużyna zdobyła tytuł mistrza
Polski.

Dyplom Honorowy za wzorową postawę w czasie wieloletniej kariery
pełnej sukcesów, ale zawsze fair play.
• Kamila Składanowska – była wielokrotna reprezentantka Polski we florecie. Zawodniczka AZS AWF Warszawa, czterokrotna olimpijka, 1968, 1972, 1976, 1980,
wielokrotna mistrzyni Polski. Z powodzeniem godziła uprawianie sportu ze studiami.
Ukończyła AWF, obroniła rozprawę doktorską, została pracownikiem naukowym AWF w
Warszawie. Po krótkim urlopie macierzyńskim wróciła do szermierki i w dalszym ciągu
jest jedną z najlepszych zawodniczek w kraju.
• Grzegorz Lato – zawodnik piłki nożnej „Stali” Mielec o nienagannej postawie na
boisku w ciągu całej kariery, ofiarny dla klubu i reprezentacji o wysokim poziomie
umiejętności sportowych i oddziaływaniu wychowawczym na kolegów. 103 występy w
reprezentacji Polski, 45 bramek, złoty medal olimpijski z Monachium i srebrny w Montrealu, srebrny medal na mistrzostwach świata w 1974 i 1982 r., uczestnik mistrzostw
świata w 1978 r., dwukrotny Mistrz Polski. W ciągu całej kariery nawet w najbardziej
zażartych pojedynkach szanował zasady czystej gry.

został sklasyfikowany na czwartym miejscu. Polski sztangista dostrzegł wadę mechanizmu
ważącego zawodników i medal oddał. Postawa Dariusza Zawadzkiego doprowadziła do
zmiany klasyfikacji i zgodnie z przepisami trzecie miejsce zajął La Carpia.
• Załoga harcerskiego jachtu s/y „Zawisza Czarny” uczestniczyła w międzynarodowej imprezie żeglarskiej „Operacja Żagiel 84”. Na skutek b. złych warunków pogodowych na odcinku
Bermudy-Kanada w dniu 4 czerwca 1984 r. przewrócił się i natychmiast zatonął żaglowiec
bandery brytyjskiej MARQUEZ. Tylko nielicznym (z 29 osób) udało się przejść na tratwy ratunkowe. Załoga „Zawiszy Czarnego” natychmiast pospieszyła rozbitkom na pomoc. Uratowała
9 rozbitków i wyłowiła jedną osobę martwą. Zrezygnowali z zawodów podejmując bardzo
trudną i ryzykowną akcję ratunkową.

Dyplom Fair Play
• Halina Iwaniec – zawodniczka koszykówki, GTS „Wisła”, kapitan zespołu reprezentacji Polski
kobiet, absolwentka AWF Kraków. Zakończyła swoją osiemnastoletnią karierę sportową w
1984 roku.

Laureaci 19. Konkursu Fair Play za rok 1985
Nagroda Fair Play
• Norbert Mnich – tenis stołowy – podczas mistrzostw świata w Szwecji po 20 minutach
przyznania mu wygranej walkowerem, na prośbę spóźnionego zawodnika Norbert Mnich
przystępuje do gry i przegrywa mecz. Nagrodę przyznano na wniosek sędziego turnieju.

Wyróżnienie Fair Play
• Ewa Kisiel – gimnastyka
• Gerard Peciak – pięciobój nowoczesny

Laureaci 18. Konkursu Fair Play za rok 1984
(Plebiscyt o tytuł Dżentelmena zastąpiony został Konkursem Fair Play
– numeracja jest kontynuowana)

Nagroda Fair Play
• Dariusz Zawadzki – podnoszenie ciężarów. Na mistrzostwach świata w Lignano we
Włoszech, przyznano mu brązowy medal wadze lekkiej. Włoch La Carpia uzyskał taki
sam rezultat, lecz ważąc więcej – jak oświadczono w sędziowskim komunikacie –
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Laureaci 20. Konkursu Fair Play za rok 1986

Laureaci 22. Konkursu Fair Play za rok 1988

Nagroda Fair Play

Nagroda Fair Play

• Paweł Iniewski – żeglarstwo – za wybitny gest „czystej sportowej gry”.

Wyróżnienie Fair Play
• Leszek Górski – pływanie – za działalność i wytrwałość w walce z przeciwnościami
losu w sporcie.

Za wieloletnie, godne reprezentowanie sportu polskiego zgodnie z zasadami „czystej gry”:
•
•
•
•

Tadeusz Slusarski – lekka atletyka
Ryszard Szparak – lekka atletyka
Andrzej Szymczak – piłka ręczna
Adam Smelczyński – strzelectwo

Laureaci 21. Konkursu Fair Play za rok 1987
Nagroda Fair Play
• nie przyznano

Wyróżnienie Fair Play za całokształt kariery sportowej
• Zbigniew Pacelt – pięciobój
• Kazimierz Szczerba – boks
• Danuta Straszyńska – lekkoatletyka

Wyróżnienie Fair Play za powrót do sportu
• Ryszard Szczerzek – hokej na trawie
• Robert Kominiak – pływanie

• Małgorzata Breś – szermierka – za zachowanie fair play podczas PŚ – zawodów kwalifikacyjnych do IO w Seulu.
• Andrzej Grubba – tenis stołowy – na wniosek Szwedzkiego Związku Tenisa Stołowego za
postawę w stosunku do zawodnika szwedzkiego podczas europejskiego turnieju w tenisie
stołowym (rezygnacja z uzyskanego punktu).

Wyróżnienie Fair Play za całokształt kariery sportowej:
• Barbara Wysoczańska – szermierka
• Krystyna Czajkowska-Rawska – piłka siatkowa
• Zbigniew Kania – żeglarstwo

Wyróżnienie Fair Play za powrót do sportu:
• Kajetan Broniewski – wioślarstwo
• Maria Gontowicz-Szałas – judo

Laureaci 23. Konkursu Fair Play za rok 1989
Nagroda Fair Play
• Artur Hajzer – alpinista – za akcję ratunkową po Andrzeja Marciniaka na Mount Everest
(1989).

Wyróżnienie Fair Play
• Waldemar Marszałek – sporty motorowodne – za całokształt kariery sportowej

Dyplom „Za gest fair play”
• Margareta Rzytelewska – badminton
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Laureaci 24. Konkursu Fair Play za rok 1990
Nagroda Fair Play
• Zdzisław Ryder i Andrzej Kamiński - kajakarze – za wychowawczą i sportową postawę
podczas MP w maratonie – pomoc zawodnikowi Krzysztofowi Głowackiemu , któremu
przewróciła się łódka podczas rywalizacji sportowej.
• Grzegorz Horodyński – sport motorowy – za pomoc udzieloną zawodnikowi poszkodowanemu w wypadku na trasie rajdu Enduro podczas MP 1990 /nazwisko zmienione
na CHORODYŃSKI/.

Wyróżnienie Fair Play
• Jerzy Opara – za całokształt kariery sportowej
• Tomasz Holc – za całokształt kariery sportowej
• Renata Mauer – za udany powrót do sportu po ciężkiej kontuzji

Laureaci 25. Konkursu Fair Play za rok 1991
Nagroda Fair Play
• Stanisław Macur – bojery – wspólnie z Pete Johnsem uratował życie dwojgu bojerowcom z USA. Podczas mistrzostw świata w bojerach w kl. DN, odbywających się w
Stanach Zjednoczonych w 1991 roku, reprezentant Polski Stanisław Macur wspólnie
z Pete Jahns – zawodnikiem USA – uratowali życie dwóm bojerowcom USA, którzy na
skutek załamania lodu przebywali bardzo długo w lodowatej wodzie, będąc w stanie
skrajnego wyczerpania. Dzięki ich poświęceniu, z narażeniem własnego życia, poszkodowania zostali umieszczeni w małej łodzi i przewiezieni do brzegu. W stanie krytycznym odwieziono ich do szpitala.
• Sławomir Lebiedziński – trener piłki ręcznej AZS Białystok. Około 8 minut przed
zakończeniem meczu o mistrzostwo ligi międzywojewódzkiej w piłce ręcznej seniorów (26 października 1991 r.), pomiędzy AZS Białystok (gospodarz), a KKS „Warmia”
Olsztyn – przy przewadze bramkowej zespołu gości, sędziowie usunęli z boiska dwóch
zawodników „Warmii”. Z tą decyzją nie mógł pogodzić się trener oraz zawodnicy zespołu z Olsztyna. Trener otrzymał czerwoną kartkę. Mecz został przerwany, gdyż zespół
z Olsztyna na znak protestu nie chciał kontynuować gry. Kwalifikowało się to zdarzenie
do przyznania walkoweru zespołowi AZS. Trener S.Lebiedziński mając na względzie dobry klimat podczas rozgrywek sportowych wraz z zespołem podjął decyzję o wycofaniu
z gry dwóch zawodników AZS. Mecz zakończył się zwycięstwem KKS „Warmia” Olsztyn.

Wyróżnienie Fair Play
• Barbara Kotowska Skrzypaszek – zawodniczka pływania, od 1980 r. zawodniczka pięcioboju
nowoczesnego, medalistka mistrzostw świata i Europy, obecnie trenerka pięcioboju nowoczesnego w Lubuskim KS „Lumel” w Drzonkowie.
• Józefa Ledwig – piłka siatkowa – zawodniczka Kolejarza Katowice (1954-1955), Baildonu
Katowice (1956-1960) i Wisły Kraków (1960-1972). Trzykrotna Mistrzyni Polski, brązowa
medalistka olimpijska w Tokio /1964/ i w Meksyku /1968/.W reprezentacji rozegrała 217
spotkań. Aktualnie pracuje z młodzieżą Wisły Kraków i kadrą Krakowa. Jest członkiem Zarządu PZPS i krakowskiego OZPS.
• Krystyna Pączkowska – skoki spadochronowe – karierę sportową rozpoczęła w 1968 roku,
a od 1971 roku nieprzerwanie reprezentowała barwy WKS ”Śląsk”. Ma na swoim koncie
6435 skoków ze spadochronem. Dwukrotna wicemistrzyni świata w drużynie. Ośmiokrotna
mistrzyni Polski. Karierę sportową zakończyła w 1991 roku.

Laureaci 26. Konkursu Fair Play za rok 1992
Nagroda Fair Play
• Tadeusz Haręza – sporty motorowodne. Podczas zawodów sportowych pożyczył swoją zapasową łódkę rywalowi.
• Piotr Kozakiewicz – z uwagi na niestawienie się przeciwników na mecz w wyznaczonym
terminie (z przyczyn niezawinionych) podjął decyzję o rozegraniu meczu w innym terminie.

Wyróżnienie Fair Play
• Bogusław Zych – szermierka – pośmiertnie – za całokształt 25-letniej wspaniałej kariery
sportowej.

List Gratulacyjny
• Adam Zieliński – podczas zajęć szkoleniowych na lodzie grupy bojerowej, działając w pojedynkę, uratował życie dwóm kilkunastoletnim dziewczynom, pod którymi załamał się lód na
środku jeziora ZOS w Mrągowie.
• Iwona Kowalewska – pięciobój nowoczesny – podczas zawodów sztafetowych o mistrzostwo
świata, po ukończeniu swojej zmiany, udzieliła pomocy zawodniczce włoskiej, która nie miała
siły zejść z bieżni o własnych siłach.
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Laureaci 27. Konkursu Fair Play za rok 1993
Nagroda Fair Play
• Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz – sporty samolotowe – zawodnicy. Podczas mistrzostw świata w Chile zgłosili brak przyznanych im 50 punktów karnych otrzymanych
podczas zawodów (sędziowie zweryfikowali wynik).

Wyróżnienie Fair Play
• Halina Lenkiewicz – piłka siatkowa – za całokształt kariery sportowej.
• Otto Gordziałkowski – wioślarstwo – pośmiertnie – za całokształt.
• Stanisław Marusarz - pośmiertnie – za całokształt – wybitny przedstawiciel sportów
zimowych, narciarz klasyczny (skoczek i dwuboista) i alpejczyk (osiągał dobre wyniki w
biegu zjazdowym i kombinacji alpejskiej) czterokrotny olimpijczyk (1932, 1936, 1948,
1952).
• Janusz Malisz – zawodnik piłki ręcznej – za powrót do sportu po chorobie.

Laureaci 28. Konkursu Fair Play za rok 1994
Główna Nagroda Fair Play
• Sylwester Szmyd – kolarstwo szosowe – za szczególny czyn czystej gry. Podczas krajowych mistrzostw juniorów, na początku wyścigu zauważył upadającego zawodnika.
Ryzykując przegraną, zatrzymał się i udzielił mu pomocy, a następnie jechał z nim aż
do momentu dogonienia prowadzącej grupy zawodników.

Wyróżnienia Fair Play
• Ksiądz Paweł Łukaszka – Parafialny KS „Jadwiga” Kraków. Były bramkarz drużyny
hokeja na lodzie.
• Andrzej Krzepiński – były wioślarz – związany z wioślarstwem od 1978 r. Dziewięciokrotny uczestnik mistrzostw świata, trzykrotny uczestnik IO, dwudziestokrotny mistrz
Polski w tym 8 razy w jedynce, ośmiokrotny akademicki mistrz świata.
• Piotr Stępień – zapaśnik – za powrót do sportu po bardzo ciężkiej kontuzji, całkowitym zerwaniu mięśnia dwugłowego uda i zdobycie ósmego miejsca na mistrzostwach
świata w Tampere w 1994 r. Obecnie członek kadry narodowej „A” – Atlanta 1996.
• Piotr Sałakowski – nauczyciel wf – współzałożyciel i prezes KS „Olimpijczyk” przy SP nr
55 w Krakowie. Inicjator Biegów Pokoju i Pamięci i szeregu imprez propagujących ideę
olimpijską.

• Mieczysław Mućko – działacz związany z la już przed II wojną światową. Były kierownik sekcji
HKS Bydgoszcz, Gwardii, CWKS „Zawisza” Bydgoszcz. Od 1970 r. do teraz sekretarz Okręgowego Związku LA.

List Gratulacyjny
• Bohdan Ludwiczak i Krzysztof Szeszko – załoga rajdowa Motoklubu „ELF” Olsztyn. Podczas
rajdu „Karkonoskiego 1994” przerwali rajd by ratować życie zawodnikom z „Rzemieślnika”
Warszawa, których samochód uderzył w drzewo (organizatorzy anulowali spóźnienie – przekroczenie dopuszczalnego limitu i zawodnicy mogli kontynuować rajd).

Laureaci 29. Konkursu Fair Play za rok 1995
Nagroda Główna Fair Play
• Rafał Dobrucki – żużlowiec – za gest fair play dokonany 14 sierpnia 1995 r. podczas zawodów o Puchar Szefa Sztabu Generalnego WP rozgrywanych na torze żużlowym „Gwardii”
w Warszawie.

Wyróżnienie Fair Play
• Zdzisław Kiełpiński – działacz promujący fair play, szczególnie w środowisku kajakowym
• Stanisław Gościniak, Edward Skorek, Wiesław Gawłowski – za całokształt kariery sportowej
uwieńczonej sukcesami sportowymi w piłce siatkowej w 20 rocznicę zdobycia złotego medalu olimpijskiego i za postawę godną sportowca w dalszym życiu zawodowym.
• Małgorzata Olejnik – za dzielność i wytrwałość (po ciężkim wypadku) w odzyskiwaniu swej
tożsamości w sporcie dla inwalidów, za godzenie w tej sytuacji sportu z życiem rodzinnym i
zawodowym, za wytrwałość w dążeniach i awans na igrzyska paraolimpijskie w Atlancie.
• Wojciech Dryla – za całokształt kariery sędziowskiej – szermierka.
• Wojciech Banaś – zawodnik koszykówki w „Polonii” Przemyśl - za powrót do sportu po ciężkim wypadku samochodowym.
• Redakcja Sportowa Programu I Polskiego Radia – za propagowanie kultury widowiska sportowego w imię hasła Rady Europy w 1995 r. – „Sport – Tolerancja – Fair Play”.
• Klub Sportowy „Pogoń” przy Hucie „Pokój” w Rudzie Śląskiej - za działalność wychowawczą
z dziećmi i młodzieżą oraz tworzenie klimatu bezpieczeństwa i kultury podczas widowisk
sportowych.
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Dyplom Honorowy Fair Play
• Klub AZS Toruń – za postawę moralną po Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w wioślarstwie.

List Gratulacyjny
• Krzysztof Migdał – 10 letni reprezentant Parafialnego KS „Jadwiga” za gest fair play
podczas zawodów w ringo.

Listy uznania
• Piotr Kiełpikowski, Adam Krzesiński, Ryszard Sobczak, Jarosław Rodzewicz - za dzielność w mobilizacji po ciężkim wypadku samochodowym, w którym zginął Bogusław
Zych i zdobycie brązowego medalu na mistrzostwach świata w szermierce.

Laureaci 30. Konkursu Fair Play za rok 1996
Nagroda Główna Fair Play
• Adam Michałowski – za czyn czystej gry – pilot szybowcowy – Aeroklub Białostocki.
Podczas Ogólnopolskich Zawodów w akrobacji szybowcowej w lipcu 1996 r. pomylił
jedną z figur w wiązance akrobacji (beczka zewnętrzna zamiast wewnętrznej). Sędziowie zaliczyli figurę i przyznali zawodnikowi 1. miejsce w końcowej klasyfikacji zawodów.
Pilot wystąpił o anulowanie zaliczenia figury, co spotkało się z odmową sędziów z
powodu braku zapisu magnetycznego jej wykonania. Po naleganiu ponownie przeliczono wyniki z pominięciem wspomnianej figury. W wyniku korekty zajął on 3. miejsce w
klasyfikacji końcowej. Jest drugim wicemistrzem Europy i Polski w Akrobacji Szybowcowej w 1996 roku.

Wyróżnienia Fair Play
• Marek Łbik – kajakarz – za całokształt kariery sportowej. Dwukrotny medalista IO, a
także wielokrotny medalista Mistrzostw świata. Po zakończeniu kariery stał się czynnym działaczem KS „Warta” i Polskiego Związku Kajakowego.
• Klub Sportowy „Amica Wronki” – za całoroczną, aktywną pracę wychowawczą w
zakresie kultury widowiska sportowego – bezpieczeństwa uczestników.

List Gratulacyjny
• Robert Korzeniowski – lekkoatletyka – za szczególny czyn czystej gry. Podczas finału chodu
na 50 km podczas IO w Atlancie (1996) w decydującej o złotym medalu fazie chodu podał
napój najpierw swojemu rywalowi Rosjaninowi Michaiłowi Szczennikowowi i dopiero potem
napił się sam.
• Piotr Pustelnik – alpinista – za szczególny czyn czystej gry. Podczas wyprawy alpinistycznej
na K-2 zawrócił przed szczytem by pomóc zejść choremu himalaiście z innej wyprawy. Jeszcze zdążył zdobyć zatakowany szczyt.
• Michał Szargiej – za szczególny czyn czystej gry Narciarz UKS Hubal przy SP nr 32 w Białymstoku. Dostał od ojca nowoczesne narty ale uznał, że szanse będą nierówne i choć nie
musiał, wystartował na takim sprzęcie co rywal. Wygrał.
• Paweł Gardasiewicz – żeglarz – za szlachetny gest odstąpienia swojego miejsca w ekipie
olimpijskiej Atlanta 1996 innemu zawodnikowi. Po zakwalifikowaniu się do ekipy olimpijskiej
zachorował. Potem odstąpił swoje miejsce innemu zawodnikowi uznając, że zdrowy zawodnik
będzie miał większe szanse na dobry wynik.
• Uczniowski Klub Sportowy „Orkan” Zambrów.
• Ksiądz Antoni Bednarz.

Laureaci 31. Konkursu Fair Play za rok 1997
(po raz pierwszy nagrodą główną stanowiła statuetka FP projektu Krystiana Jarnuszkiewicza).
W 1998 roku wręczono HONOROWĄ STATUETKĘ FAIR PLAY panu Januszowi Piewcewiczowi – wieloletniemu sekretarzowi Międzynarodowego Komitetu Fair Play z siedzibą w Paryżu.

Nagroda Główna Fair Play
• Piotr Wesołowski – siatkówka plażowa – zawodnik – za czyn czystej gry. Student Politechniki Gdańskiej – gracz II ligowego Starogardzkiego Klubu Sportowego Baczewski. W parze
z Sebastianem Winiarskim – uczestnik finału IV Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w
Ełku (31 lipca 1997). W trzecim, ostatnim secie przy wyniku 8:7 dla przeciwników i kolejnej
zagrywce, gdy sędzia zaliczył punkt wyrównujący wynik 8:8, P. Wesołowski zgłosił natychmiast sędziom swój błąd (dotknięcie piłki w bloku), prostując tym wynik z powrotem do 8:7.
Przy wyrównanym poziomie gry wygrywają przeciwnicy.
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Wyróżnienia Fair Play
• Grzegorz Śledziewski – były kajakarz – za całokształt kariery sportowej i postawę.
Należy do najwybitniejszych sportowców Polski. 14 medali na Mistrzostwach świata,
dwukrotny olimpijczyk (IO w Montrealu 5. miejsce i w Moskwie 6. miejsce). Po zakończeniu kariery sportowca działa społecznie: wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego, członek Zarządu PKOl (1992-1996). Prezes dużej firmy zagranicznej.
• Marek Krajewski – zawodnik judo OPKS „Gwardia” Olsztyn – za powrót do sportu po
poważnej kontuzji stawu kolanowego.
• Agata Karczmarek – zawodniczka la - za odpowiedzialność i siłę woli. Wielokrotna i
aktualna reprezentantka Polski (skok w dal), czterokrotna olimpijka i czołowa zawodniczka świata. Przed MŚ w Atenach zachorowała ciężko na anginę, a po przyjeździe do
Aten uległa kontuzji ścięgna Achillesa. Mimo to zdecydowała się na start.
• Zdzisław Zielonka – nauczyciel wf, trener, działacz. W 1997 roku minęło 25 lat jego
pracy pedagogicznej w grodkowskiej szkole podstawowej nr.3. Wychowawca wielu
wybitnych uczniów - sportowców. Opiekun Uczniowskiego Klubu Olimpijczyka „Olimp”
w Grodkowie. Za zaangażowanie, inicjatywę i sumienną pracę, na wniosek uczniów
otrzymał medal „Serce za Pracę” (1980), a w czerwcu 1997 r. na wniosek Młodzieżowej Kapituły Dzieci Opolszczyzny medal „Serce Dziecka”.
• KS „Pogoń” Ruda Śląska – za szerzenie idei fair play.

List Gratulacyjny
• Sebastian Winiarski – siatkówka plażowa – partner Piotra Wesołowskiego /nagroda
Główna/.

Laureaci 32. Konkursu Fair Play za rok 1998
HONOROWA STATUETKA FAIR PLAY
• prof. Stefan Wołoszyn – za wybitne zasługi pedagogiczne w wychowaniu wielu pokoleń
trenerskich i nauczycielskich.

Nagrody Głównej Fair Play – nie przyznano.

Wyróżnienia Fair Play
• Andrzej Grubba – tenisista stołowy – za całokształt kariery sportowej i po jej zakończeniu. Najlepszy Polski tenisista stołowy w historii tej dyscypliny. Wspaniały gracz, medalista
mistrzostw świata i Europy, zwycięzca prestiżowego Top-12 i Pucharu Świata. To dzięki
jego zwycięstwom Polacy wygrywali Superligę. Miał wspaniały kontakt z mediami. Rozumiał
zasady fair play. Był prezesem Związku Zawodowego Tenisistów Stołowych i przez jakiś czas
menadżerem polskiego pingpongisty, Lucjana Błaszczyka, wprowadzając go do Bundesligi.
• Ryszard Seruga – były kajakarz – za całokształt kariery sportowej i po jej zakończeniu.
Trener kajakarstwa od dzieciństwa związany z kajakarstwem górskim. Olimpijczyk z Monachium i czwarty na mistrzostwach świata w slalomie w 1978 roku. Wielokrotny Mistrz Polski
w slalomie i zjeździe. Prezes firmy „PLASTEX” – producenta najlepszych łodzi kajakowych dla
zawodników (przełamanie wieloletniego monopolu firm zachodnich). Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Kajakowego.
• Paweł Januszewski – lekkoatleta – za powrót do sportu po wypadku samochodowym.
• Dorota Idzi – pięcioboistka – za powrót do sportu po porodzie i zdobycie na MŚ w Meksyku
dwóch złotych medali.
• Wojciech Ziemniak – za promowanie idei fair play. Od wielu lat kreuje ideę olimpijską, w tym
wartości fair play. Dowodem tego są imprezy sportowe organizowane przez SKS „Jantar”,
do których zaliczyć należy Biegi Olimpijskie, spotkania z olimpijczykami, wyjazdy na zawody
krajowe i zagraniczne, Dni Olimpijczyka i IO począwszy od Barcelony 1992.
• KS Apator Toruń – za promowanie idei fair play. Jeden z czołowych klubów żużlowych w
Polsce. Wychowuje swoją widownię przestrzegania zasad fair play. Uczy widzieć w przeciwnikach sportowych partnerów, a nie wrogów.
• KS Unia Oświęcim – za promowanie idei fair play Klub zajął w latach 1997 i 1998 pierwsze
miejsce w Polsce wśród klubów hokeja na lodzie w zakresie kultury widowiska sportowego,
promowania zasad fair play na lodowisku, trybunie, w okolicach hali sportowej, na ulicach
miasta.
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List Gratulacyjny
• Marcin Szczerba – wioślarz – za szczególny czyn czystej gry. 16 lipca 1998 r. podczas
Mistrzostw Polski Juniorów w wioślarstwie, na torze regatowym w Brdyujściu w Bydgoszczy, uratował tonącego kilkunastoletniego chłopca, który podczas zabawy wpadł
do wody. Zdarzenie miało miejsce podczas przepływania przez Marcina linii mety w
biegu eliminacyjnym w konkurencji dwójki podwójnej juniorów. Nie zwracając uwagi
na zmęczenie i nieznajomość akwenu Marcin Szczerba wskoczył do wody wyciągając
chłopca na powierzchnię wody, umożliwiając tym samym przeprowadzenie dalszej
akcji ratunkowej.
• Franciszek Hawrysz – działacz – prezes Lubińskiego Komitetu Olimpijskiego – za
promowanie idei fair play. Jako działacz sportu szkolnego od lat promuje ideę fair play
wśród dzieci i młodzieży na terenie Zagłębia Miedziowego. M.in. szkolił nauczycieli w
zakresie „czystej gry” na zawodach sportowych, organizował Dni Olimpijczyka, turnieje
wiedzy olimpijskiej. Zakupił flagi olimpijskie dla szkół Lubina oraz literaturę dot. upowszechniania, promowania i wdrażania fair play.

Laureaci 33. Konkursu Fair Play za rok 1999
HONOROWA STATUETKA FAIR PLAY
• Maria Kwaśniewska-Maleszewska – za wspaniałą karierę sportową uwieńczoną brązowym medalem olimpijskim w rzucie oszczepem podczas IO w Berlinie w 1936 roku i
za godne, pełne charyzmy życie po jej zakończeniu.
• Fritz Wijka, wieloletni prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play wręczona
podczas Europejskiego Kongresu Fair Play w Paryżu w lutym 2000.

Nagroda Główna Fair Play
• Wojciech Szuchnicki – florecista. Reprezentant Polski, członek Klubu AZS-AWF
Gdańsk, student V roku Politechniki Gdańskiej i I roku AWF w Gdańsku Oliwie. Podczas
szermierczych mistrzostw świata w Seulu – listopad 1999 – w 1/16 finału walczył z
Niemcem Ralfem Biesdorfem i przy stanie walki 9:8 dla Biesdorfa sędzia zaliczył mu
punkt. Szuchnicki natychmiast zgłosił sędziemu, że otrzymał trafienie. Zgłoszenie zostało przyjęte i tak wynik 10:8 dla Biesdorfa przesądził o jego końcowym zwycięstwie.
W. Szuchnicki odpadł z walk finałowych.

Wyróżnienia Fair Play
• Bohdan Tomaszewski – wybitny sprawozdawca sportowy, legenda polskiego dziennikarstwa.
• Maksymilian Więcek – olimpijczyk w hokeju na lodzie z St. Moritz /1948/, reprezentant
Polski w koszykówce i piłce ręcznej. Doktor farmacji. Propagator Honorowego Krwiodawstwa
(odznaczony Złotą Odznaką PTHK). Członek Kapituły Medalu Kalos Kagathos. Wieloletni
przewodniczący krakowskiego Klubu Olimpijczyka. Aktywny działacz sportowy.
• Edmund Milecki – prezes Okręgowego Związku LA w Bydgoszczy. Twórca obiektu la MS „Zawisza” i sekcji la w Bydgoszczy. Animator wielu znaczących wydarzeń sportowych, z których
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata spotkały się z niezwykle wysoką oceną IAAF oraz wszystkich jej uczestników (129 krajów).
• Bogdan Jankowski – taternik od 1959 r., zdobywca 5 dziewiczych szczytów Pamiro-Ałaju. Od
1964 r. instruktor alpinizmu. Przez wiele kadencji był członkiem Zarządu Polskiego Związku
Alpinizmu, a później prezesem w macierzystym Klubie Wysokogórskim we Wrocławiu. Zapalony radioamator zrzeszony w Polskim Związku Krótkofalowców.
• Wiesław Kiryk – zasłużony trener kadry narodowej i działacz la. Twórca centrum szkolenia
biegaczy w WKS „Oleśniczanka” i wychowawca szeregu polskich długodystansowców i maratończyków. Autor wielu publikacji z zakresu treningu wytrzymałościowego. Był wykładowcą na
wielu kursach trenerskich i instruktorskich.
• Henryk Nogala – były mistrz Polski na 5000 i 10000m (1974) oraz rekordzista Polski na
10000m (1976). Współorganizator Międzynarodowych Biegów Ulicznych o Bursztynowy Puchar Miasta Międzyzdroje (5x). Organizator wielu inicjatyw sportowych w kraju. Jest jednym
z inicjatorów powstania Parku Sportu im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego w
Międzyzdrojach. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Międzyzdroje ds. budowy hali sportowo-rehabilitacyjnej.
• Klub Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu – Klub działa od ponad 10 lat niezależnie od popularyzowania kultury fizycznej i upowszechniania idei olimpizmu, zajmuje się szeroko pojętą
promocją zasad fair play. Jest organizatorem wielu bardzo cennych inicjatyw dla dzieci i
młodzieży.
• Klub PZU S.A. „KTH Krynica” – klub działa od 1928 r. W 1949 i 1999 roku zdobył tytuł
wicemistrza Polski. W klasyfikacji „Fair Play” Polskiego Związku Hokeja na Lodzie zdobył 1.
miejsce w kraju. Klub wzorowo pracuje z dziećmi i młodzieżą, która bierze czynny udział w
organizacji zawodów. Klub ma najliczniejszą widownię hokejową w kraju.
• Górniczy Klub Sportowy „Ruch” Radzionków” – założony w 1919 r. Jest to klub pokoleniowy:
dzieci, rodziców, dziadków. W Radzionkowie przez 80 lat prowadzona jest działalność na
rzecz lokalnej społeczności, budująca skutecznie więzi między sportem, tradycją, wiarą. W
1999 r. został uznany za najlepszy klub piłki nożnej w Polsce w zakresie organizacji imprez,
bezpieczeństwa, kultury, zachowania i postaw fair play oraz pracy wychowawczej z młodzieżą.
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List Gratulacyjny Fair Play
• II Zespół Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO w Lubinie za czyn czystej gry

Laureaci 34. Konkursu Fair Play za rok 2000
HONOROWA STATUETKA FAIR PLAY
• Kazimierz Górski – wybitny piłkarz, a następnie trener piłki nożnej i działacz sportowy.
Kazimierz Górski – wzór do naśladowania dla wychowanków, kierujący się zawsze poszanowaniem reguł uczciwej gry i poszanowaniem przeciwnika w rywalizacji sportowej.
Występował w klubach RKS Lwów, Spartak Lwów i CWKS Legia Warszawa. Najlepszym
polski trener piłkarski. W 1972 roku prowadził reprezentację narodową Polski, która
zdobyła złoty medal olimpijski na igrzyskach w Monachium. Cztery lata później jego
drużyna wywalczyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Montrealu. W międzyczasie reprezentacja Polski pod Jego kierownictwem odniosła historyczny sukces na
mistrzostwach świata w Niemczech (1974) zajmując trzecie miejsce.

Główne Trofeum Fair Play
• Anna Żemła-Krajewska – zawodniczka judo i Radosław Laskowski – trener judo.
Reprezentanci KS AZS-AWF Gdańsk. Podczas międzynarodowego, przedolimpijskiego turnieju kat. A w judo w Sofii, trójka sędziowska uznała, że rzut kończący walkę
wykonała Anna Żemła. Zawodniczka i trener kadry równocześnie zgłosili sędziemu
klasyfikatorowi i sędziemu głównemu zawodów, że rzut ten wykonała przeciwniczka
polskiej zawodniczki Włoszka Giusephine Marci. Sędziowie po szczegółowej analizie
wykonanego rzutu zmienili werdykt, przyznając Włoszce należne zwycięstwo. Ten
wspaniały gest z aplauzem przyjęty został przez widownię i z dużym uznaniem przez
Europejską Unię Judo, ale pozbawił Anię szans zakwalifikowania się do IO w Sydney (w
rankingu europejskim zabrakło jej 5 pkt.).

Wyróżnienia Fair Play
• Władysław Stecyk – były zawodnik, trener zapasów w stylu wolnym.
• prof. dr hab. Janusz Czerwiński – były zawodnik piłki ręcznej, autor wielu publikacji
naukowych, rektor AWF Gdańsk.
• Bogusław Mamiński – olimpijczyk (Moskwa) w lekkiej atletyce, działacz sportowy.
• Klub Sportowy Basketball Investments – Gdynia Polpharma VBW Clima – za zachowanie widowni sportowej zgodne z zasadami fair play (żeńska koszykówka).

• Mazowiecki Klub Sportowy S.S.A. HOOP – Blachy Pruszyński Pruszków – za zachowanie
widowni sportowej (koszykówka męska).
• Klub Kibica „Mostostal – Azoty” Kędzierzyn Koźle – za zachowanie widowni sportowej (siatkówka).

Listy gratulacyjne
• Doc. dr hab. Zygmunt Kiszkurno – olimpijczyk z Melbourne, strzelec śrutowy, wybitny chirurg
szczękowy, człowiek ogromnej kultury i dobroci.
• Polski Związek Piłki Siatkowej – wspaniały organizator widowni sportowej

Laureaci 35. Konkursu Fair Play za rok 2001
Główne Trofeum Fair Play
• Sternik Paweł Kacprowski i załogant Paweł Kuźmicki – żeglarze klasy „49 er”, członkowie
Klubu Uczelnianego AZS-AWF Gdańsk, olimpijska załoga z Sydney objęta programem przygotowań olimpijskich „Ateny 2004”. Podczas Mistrzostw Polski w swojej klasie, zaliczanych
do imprez Pucharu Świata, odbywających się w Gdyni, załodze Ukrainy złamał się maszt już
pierwszego dnia zawodów. P. Kacprowski i Paweł Kuźmicki, prywatnym samochodem pojechali do Pucka po jedyne rezerwowe elementy swojego wyposażenia, by pożyczyć i pomóc je
zamontować swoim najgroźniejszym rywalom – sternikowi Rodinowi Luce i załogantowi Georgiewowi Leonchukowi – UKR 15 z Ukrainy. W ten sposób wyrównane zostały szanse startowe
w wyścigach finałowych podczas ekstremalnych warunków na morzu. Regaty zakończyły się
zwycięstwem załogi Kasprowski-Kuźmicki, ale pożyczony sprzęt pozwolił zająć ukraińskiej
załodze trzecie miejsce. Kasprowski i Kuźmicki pożyczyli również polskiej załodze żagiel
genakera, co pozwoliło jej skompletować ożaglowanie i wystartować w regatach zajmując
siódme miejsce.

Wyróżnienia Fair Play
• Leszek Drogosz – ośmiokrotny mistrz Polski w boksie, trzykrotny mistrz Europy, trzykrotny
uczestnik IO. Jeden z najlepszych pięściarzy europejskich. Przedstawiciel „Polskiej szkoły
boksu”, która na czele z Feliksem Stammem uznawała wyższość techniki nad siłą. Jako
pierwszy gratulował nominacji na IO w Tokio 1964 Mariuszowi Kasprzykowi, mimo, że sam
liczył na jej otrzymanie. Zszedł z ringu w wieku 35 lat. Stoczył 374 pojedynki, z których wygrał
360. Sportwiec 100-lecia kielecczyzny (2001). Absolwent AWF, trener, Zasłużony Mistrz
Sportu, aktor.
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• Adam Małysz – wygrał Puchar Świata 2000/2001, zajął 1. miejsce w Turnieju Czterech Skoczni 2000/2001, sportowiec roku 2001 w Plebiscycie PS. Uhonorowany Pucharem Marki Snickers®. Pomimo zawrotnej kariery wciąż pozostawał skromny i pełen
szacunku dla swoich rywali. Należał do nielicznych sportowców zdolnych do otwartego
potępienia swoich kibiców za ich karygodne zachowanie. Wzór godny naśladowania.
• Wojciech Nazarko – założyciel i obecny Prezes Klubu Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu. Działacz sportowy i społeczny.
• Mieczysław Głuchowski – wieloletni nauczyciel, wychowawca dzieci i młodzieży w
powiecie sochaczewskim. Dyrektor SP im. Janusza Kusocińskiego w Wyczółkach. Działacz społeczny.
• Jaromir Radzikowski – nauczyciel wf w Publicznym Gimnazjum w Szczurowej, opiekun
Klubu Olimpijczyka „Olimp” , koordynator ds. sportu w gminie Szczurowa. Działacz
sportowy i społeczny, autor Programu Rozwoju Sportu Dzieci i Promocji Gminy przez
sport.

Laureaci 36. Konkursu Fair Play za rok 2002
Główne Trofeum Fair Play
• Konrad Wojtkowiak – zawodnik łucznictwa bloczkowego – Klub Sportowy Surma
Poznań. Podczas finałowego pojedynku w łukach bloczkowych na Mistrzostwach Polski
w łucznictwie, w drugiej serii strzałów Tomasz Pomorski miał trzy dziesiątki i prowadził
57:54. Sędziowie uznali jednak, że oddał on za wcześnie jeden strzał i odebrali mu 10
punktów. Konrad Wojtkowiak uznał, że nie była to w pełni wina rywala (gwizdek arbitra
nie pokrywał się z zegarem) i świadomie w trzeciej serii jeden ze strzałów oddał do
stojącej obok pustej tarczy, przez co stracił punkty i wyrównał stan rywalizacji 74:74. W
decydującej, czwartej serii Pomorski był lepszy o jeden punkt i został Mistrzem Polski.

Wyróżnienia Fair Play
• Marian Woyna Orlewicz – znakomity były narciarz zakopiańskiej „Wisły”. Olimpijczyk z
Ga-Pa /1936/. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni trener reprezentacji Polski. Pomysłodawca Młodzieżowej Szkółki Narciarskiej (1951 r.), przekształconej
później w Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Zasłużony działacz olimpijski.
• dr Urszula Figwer – absolwentka i wieloletnia pracownica WSWF Kraków. Medalistka MŚ w siatkówce (1952), olimpijka z Melbourne (1956) i Rzymu (1960) w rzucie
oszczepem.
• Wojciech Jankowski – wioślarz – trzykrotny olimpijczyk (Seul, Barcelona – brązowy medal, Atlanta). Od 2000 r. trener wioślarskiej kadry olimpijskiej mężczyzn. Wiceprezes
ds. sportowych Zarządu Polskiego Związku Wioślarskiego. Prezes Klubu Olimpijczyka
w Płocku.

• Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie – pierwsza stała ekspozycja udostępniona została w 1955 r. W ciągu 50 lat działalności (jubileusz w 2002 r.) przygotowano 116 wystaw
czasowych. 23 razy zaprezentowano zbiory muzeum za granicą. Obecnie na ekspozycji stałej
prezentowanych jest ok. 5 tys. eksponatów, dokumentów i zdjęć dot. dziejów igrzysk olimpijskich i 21 dyscyplin sportowych.
• Marian Matysiak – nauczyciel, emeryt, od 25 lat przewodniczący bardzo prężnie działającego Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim – najstarszego Klubu Olimpijczyka w Polsce.
• Polski Związek Karate Tradycyjnego – dla widowni sportowej za zachowania zgodne z zasadą
fair play.

List gratulacyjny
• Elżbieta Drażbo – uczennica Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Gołdapii, uczestniczka
X Crossu Gołdapskiego – udzielając pomocy nieprzytomnej zawodniczce Julii Jaruszina z
Obwodu Kalingradzkiego poświęciła swoją szansę znalezienia się na podium.

Laureaci 37. Konkursu Fair Play za rok 2003
Główne Trofeum Fair Play
• Tomasz Kosiński – zawodnik hokeja na lodzie (bramkarz) – MKS „Cracovia” S.S.A. Kraków.
6 grudnia 2003 r. w Krakowie podczas meczu I ligi, pomiędzy drużynami MKS Cracovia
S.S.A. i THM Polonia Bytom, po kontrowersyjnej sytuacji podbramkowej, sędzia główny po
konsultacji z sędzią bramkowym nie uznał bramki na rzecz Polonii Bytom. W tym momencie
bramkarz Cracovii Tomasz Kosiński złożył oświadczenie sędziemu, że jednak krążek znalazł
się w jego bramce. Po jego oświadczeniu sędzia uznał bramkę dla przeciwnika. Sytuacja była
niezwykle trudna by obiektywnie można było dokonać jednoznacznego rozstrzygnięcia, a Tomasz Kosiński jako bramkarz był jedynym wiarygodnym uczestnikiem, który mógł potwierdzić
zdobycie bramki przez przeciwnika. Wydarzenie miało miejsce przy wyniku 2:1 dla Cracovii a
cały mecz zakończył się rezultatem 4:4.

Wyróżnienia fair Play
• Barbara Ślizowska Konopka – za całokształt kariery sportowej – olimpijka: Helsinki 1952,
Melbourne 1956 – brązowy medal – gimnastyka. Absolwentka AWF, nauczyciel, trener kl.
mistrzowskiej, sędzia międzynarodowy.
• Stefan Dziedzic – za całokształt kariery sportowej – dwukrotny olimpijczyk - St. Moritz
/1948/, Oslo – /1952/ . Jeden z pierwszych laureatów medalu „Kalos Kagathos” przyznawanej byłym, wybitnym zawodnikom za kontynuację sukcesów „za metą”, w życiu
zawodowym.
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• Waldemar Marszałek – za całokształt kariery sportowej – wielokrotny mistrz świata i
Europy w sportach motorowodnych. Nie przerwał kariery sportowej nawet po wypadku
w 1982 roku w Berlinie Zachodnim, kiedy to przez kilkadziesiąt godzin przebywał w
stanie śmierci klinicznej.
• Rafał Piszcz – za całokształt kariery sportowej – jeden z najwybitniejszych zawodników
w historii polskiego kajakarstwa. Reprezentował barwy „Warty” Poznań. Trzykrotny
olimpijczyk – Tokio /1964/, Meksyk /1968/, Monachium /1972/ – brązowy medal w
K-2 1000m (z Władysławem Szuszkiewiczem ). Absolwent prawa,
• Janusz Kulig (pośmiertnie) – za całokształt kariery sportowej – wielokrotny mistrz
Polski i wicemistrz Europy w rajdach samochodowych. Jego pasją była współpraca z
młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W dużym stopniu sponsorował budowę miasteczka ruchu drogowego w Łapanowie. Prowadził firmę „Kulig
Promotion”, która promowała i wspierała młodych, utalentowanych, rozpoczynających
karierę sportową zawodników.
• Grzegorz Kułaga i Marek Magiera – za promocję wartości fp – animatorzy zbiorowego
dopingu zawodników przez publiczność na najważniejszych imprezach sportowych w
kraju, nierozerwalnie związani z siatkówką.
• Marek Jakubowski – za promocję wartości fp – od lat nauczyciel wf w Gimnazjum w
Kołaczkowie w woj. Wielkopolskim. Założyciel Szkolnego Klubu Sportowego. Założyciel
Klubu Olimpijczyka działającego przy Gimnazjum.

Laureaci 38. Konkursu Fair Play za rok 2004
Główne Trofeum Fair Play PKOl
• Paweł Świderski – zawodnik sportu motocyklowego. 15.IX.2004 podczas rozgrywanej
w Kielcach – Miedzianej Górze Międzynarodowej Sześciodniówki Enduro – Mistrzostwach Świata Zespołów Narodowych w Motocyklowych Rajdach Enduro – podjął się
próby ratowania życia zawodnika drużyny niemieckiej Swena Enderleina, który uległ
wypadkowi ze skutkiem śmiertelnym.

Wyróżnienia indywidualne:

na lodzie. Uczestnik kampanii wrześniowej, jeniec oflagu II C (Woldenberg), gdzie w latach
1940-1944 uczestniczył w obozowych zawodach sportowych w wielu konkurencjach la odnosząc największe sukcesy w skokach. Działacz olimpijski PZJ i PZHL Członek Komisji Jurorów
JIHF. Laureat Złotego Pióra (1962).
• Rafał Kubacki – 3–krotny olimpijczyk (Barcelona /1992/, Atlanta /1996/, Sydney /2000/),
3-krotny mistrz świata, 3-krotny mistrz Europy, 17-krotny mistrz Polski judo.

Wyróżnienia za promocję wartości fair play
• Janusz Łojek – mgr inż. mechanik, szachista, brydżysta, tenisista i badmintonista. Wspaniały
organizator i propagator wartości fair play.

Dyplom Fair Play PKOl
• Otylia Jędrzejczak – 3–krotna medalistka olimpijska – Ateny /2004/. Wystawiła na aukcji
swój złoty medal olimpijski (200 m motylkiem), a uzyskane w ten sposób od firmy Victoria
Cymes sp. zo.o. z Wałcza 257 550 PLN przekazała Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej
w Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Laureaci 39. Konkursu Fair Play za rok 2005
Główne Trofeum Fair Play PKOl
• Bartosz Kizierowski – za odmowę reprezentowania barw Kataru. Podczas IO w Atenach był
chorążym polskiej reprezentacji. Reprezentant „Polonii” Warszawa, wychowanek Anity Myszkowskiej. Absolwent Uniwersytetu w Berkeley w Kalifornii. W sierpniu 2005 r., po zdobyciu
brązowego medalu na mistrzostwach świata w Montrealu, otrzymał propozycję z Kataru,
aby za 200 tysięcy euro rocznie reprezentować barwy tego kraju aż do IO w Pekinie (wraz z
dodatkowymi premiami w przypadku zdobycia olimpijskiego medalu). Bartosz Kizierowski
odmówił bez wahania.
• Mateusz Howis – (14 lat) za uratowanie życia koledze podczas V Młodzieżowych ME w
Radioorientacji Sportowej – 24 września 2005. Zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Junior” w Ochędzynie. Zdobywca brązowego medalu w Pucharze Europy w GPS. Uczeń
Gimnazjum „Pod Starym Dębem” w Walichnowach.

• Jacek Bierkowski – były szermierz – szablista, dwukrotny olimpijczyk (Montreal, Moskwa), sędzia międzynarodowy kat. A w szermierce.
• Stanisław Dragan – brązowy medalista olimpijski w boksie – Meksyk /1968/ i 6 –
krotny mistrz Polski, znakomity trener i nauczyciel wf. Członek-założyciel Małopolskiej
Rady Olimpijskiej.
• Witold Stanisław Domański – dziennikarz sportowy – specjalność jeździectwo i hokej
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Wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej
• Michał Mieczysław Wojciech Gutowski – jeździec, Olimpijczyk z Berlina /1936/ –
startował w konkursie skoków na klaczy Warszawianka – jedynym koniu z polskiej
czołówki, który przeżył II wojnę światową. W 1948 r. zamieszkał w Kanadzie. Trener
jeźdźców kanadyjskich. Kawaler Krzyża Virtuti Militari, awansowany (1999) do stopnia
Generała Brygady w stanie spoczynku.
• Mirosława Sarna – lekkoatletka (skok w dal), piąta na IO w Meksyku 1968. Mistrzyni Europy w skoku w dal – Ateny /1969/, dwukrotna brązowa medalistka Halowych
Mistrzostw Europy. Nauczyciel wychowania fizycznego, trener la. Była zawodniczka
Społem Łódź, AZS Kraków, Budowlanych Kielce i Nowych Kielce. Zasłużona Mistrzyni
Sportu z 1973 r.

Wyróżnienia za promocję wartości Fair Play
• Dariusz Kampka – członek Klubu Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu. „Człowiek bez
barier”. Mimo bardzo ograniczonej (od urodzenia) sprawności fizycznej został uczniem
pływackiej klasy w Sportowej Szkole Podstawowej nr 11 w Raciborzu, następnie absolwentem LO i Pomaturalnego Studium Ekonomicznego w Katowicach. Kocha sport
i ludzi. Wspiera finansowo i rzeczowo ludzi chorych i młodych sportowców.
• Renata Mauer-Różańska – strzelectwo sportowe – specjalistka w strzelaniu z karabinu pneumatycznego i karabinu kulowego z trzech postaw. Uczestniczka IO: Barcelona
/1992/, Atlanta /1996/ – złoty i brązowy medal, Sydney /2000/ – złoty medal, Ateny
/2004/. Początkowo startowała w Warszawie, a od 1989 roku reprezentowała barwy
„Śląska” Wrocław. Absolwentka Akademii Ekonomicznej i Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu. Trener II kl. w strzelectwie sportowym. W 1996 r. została
najlepszym sportowcem Polski w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego”.
• Wacław Sklinsmont – dr nauk matematycznych, starszy wykładowca na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Trener kajakarstwa, działacz Polskiego Związku Kajakowego, współpracownik Pionu Szkolenia Polskiego Związku Kajakowego, autor wielu
opracowań metodycznych. Założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Weteranów
Kajakarstwa. Laureat Ogólnopolskiej Trybuny Najlepszych Trenerów i Wychowawców
Młodzieży. W młodości zawodnik – kanadyjkarz wierny barwom klubów olsztyńskich.
• Antoni Smolarek – nauczyciel wychowania fizycznego ,bardzo aktywny działacz sportowy w Tomaszowie Mazowieckim. Twórca i realizator wielu cennych, mających ponad
20–letnią tradycję inicjatyw sportowych, m.in. Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława
Malinowskiego (od 1982 r.), Turnieju Piłki Siatkowej z okazji Dni Olimpijczyka (od
1983 r.), wakacyjnych olimpiad i wakacyjnych turniejów piłki nożnej (od 1982 r.).
• Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków – jubileusz 100 – lecia
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS „Cracovia” Kraków – jubileusz 100 – lecia

Laureaci 40. Konkursu Fair Play za rok 2006
Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej
• Iwona Kowalewska – była pięcioboistka, zdobywczyni 19 złotych medali mistrzostw świata
i mistrzostw Europy. Indywidualna mistrzyni świata w 1992 roku i mistrzyni Europy w 1995
roku. Sześciokrotna mistrzyni Polski. Osiągała sukcesy nie tylko w pięcioboju nowoczesnym
- w 1996 r. została mistrzynią Polski w szermierce. Absolwentka warszawskiej AWF. Kierowniczka ds. organizacyjno – administracyjnych w Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w
Łomiankach pod Warszawą. Opiekunka utalentowanej młodzieży.
• Elżbieta Porzec–Nowak – brązowa medalistka olimpijska z Meksyku, 176-krotna reprezentantka Polski w siatkówce, 3-krotna mistrzyni Polski i 4-krotna wicemistrzyni (wraz z „Wisłą”).
Czołowa postać legendarnej narodowej drużyny lat 60-tych. Aktywna członkini Zarządu Małopolskiej Rady Olimpijskiej.
• Piotr Pustelnik – Doktor nauk technicznych. Specjalność: ryzyko przemysłowe, wybuchy. Znakomity alpinista i instruktor alpinizmu, wspina się od 1975 roku w Tatrach, Alpach, Dolomitach, w Pamirze, Karakorum, Himalajach. Nagrodzony listem gratulacyjnym w Konkursie Fair
Play PKOl za rok 1996 za szczególny czyn czystej gry (akcja ratunkowa w górach). Kolejne
akcje ratunkowe: maj 2005 - przełęcz Broad Peaku (ok.7800 m) – akcja dot. Artura Hajzera
(upadek i złamanie nogi), maj 2006 – akcja ratunkowa na wschodniej grani Annapurny dot.
Tybetańczyka Lou-Tse, lipiec 2006 – akcja na Broad Peak dot. osłabionego członka wyprawy
austriackiej.
• Edward Stawiarz – dwukrotny olimpijczyk (Meksyk i Monachium), 13-krotny mistrz i wicemistrz Polski w biegach długich (5 km, 10 km, maraton, biegi przełajowe), reprezentant
Polski w 20 meczach międzypaństwowych (6-krotny ich zwycięzca). Później wybitny trener
i ofiarny działacz. Wieloletni członek Zarządu i wiceprezes PZLA, członek Zarządu PKOl i
wiceprezes i prezes KS „Wawel” w Krakowie, członek Społecznej Rady Kultury Fizycznej przy
Sejmiku Małopolskim i członek Zarządu Małopolskiej Rady Olimpijskiej.
• Zbigniew Szwarzer – były wioślarz, ps. „Pan Kolega”, 19–krotny mistrz Polski w dwójkach
bez sternika, dwójkach ze sternikiem, czwórkach bez i ze sternikiem, w ósemkach (194958), brązowy medalista mistrzostw Europy 1957 i finalista mistrzostw Europy. Olimpijczyk z
Helsinek /1952/ i Melbourne /1956/. Po zakończeniu kariery zawodniczej wybitny szkoleniowiec, działacz, sędzia, organizator i popularyzator wioślarstwa.
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Wyróżnienia za promocję wartości Fair Play
• Danuta Bułkowska – Milej – absolwentka wrocławskiej AWF. Uczestniczka IO w Moskwie /1980/ – lekkoatletyka. Brązowa medalistka Halowych MŚ w 1985 r. w Paryżu
i Halowych Mistrzostw Europy w Goeteborgu /1984/ i w Pireusie /1985/. 9-krotna
mistrzyni kraju w skoku wzwyż i 2-krotna rekordzistka Polski.
• Andrzej Rębowski – Prezes Klubu 2012 w Wyszkowie. Honorowy Członek TOP-u. Od
roku 1985 promuje wartości fair play w Wyszkowie, okolicy i w Polsce.
• Zbigniew Tomkowski – kierował Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Spale w
latach 1970–2006. Dzięki jego zaangażowaniu spalski Ośrodek już od dawna uznawany jest za najlepszy w Polsce, a od pewnego czasu zaliczany jest do najnowocześniejszych w Europie. „Dzięki Spale są medale” – to powszechnie znane powiedzenie
bardzo często stawało się rzeczywistością.

Laureaci 41. Konkursu Fair Play za rok 2007
Trofeum Fair Play PKOl
• Mateusz Rynkiewicz – za uratowanie życia Dawidowi Markowskiego podczas Mistrzostw Europy w maratonie kajakowym (Trencie – Słowacja 14-15 lipca 2007) i tym
samym rezygnację z zajęcia wyższego miejsca w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Mateusz Rynkiewicz jest wychowankiem KS „Admira” Gorzów Wielkopolski i absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu. W latach 2003-2007
(jako reprezentant KS „Warta” Poznań) miał szereg sukcesów w maratonach kajakowych na zawodach międzynarodowych. Trzykrotnie startował w mistrzostwach świata
zajmując miejsca: 8, 9 i 16. Trzykrotnie uczestniczył też w mistrzostwach Europy zdobywając odpowiednio: 4., 7. i 9. miejsce. 31 stycznia 2008 r. ukończył studia w AWF
w Poznaniu – specjalność organizacja i zarządzanie sportem). Członek seminarium
doktorskiego prof. Włodzimierza Starosty. Od 2005 r. - instruktor sportu kajakowego.

Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie
• Helena Pilejczyk (Majcher) – łyżwiarka, przynależność klubowa: Stal Elbląg, Turbina
Elbląg, Olimpia Elbląg. Trener Kazimierz Kalbarczyk. Dwukrotna olimpijka: 1960
Squaw Valley – brązowy medal na 1500 m, 1964 Innsbruck. 37–krotna mistrzyni
Polski na 500m. Srebrna medalistka MŚ 1960 Oestersund (1000m). Uczestniczka
ME. 40–krotna rekordzistka Polski. Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Kwidzynie
(1950). Po zakończeniu kariery sportowej rozpoczęła pracę pedagogiczną i trenerską

w elbląskiej Olimpii, a następnie CWEKS Orzeł. W 1997 roku zdobyła na torze w Berlinie złoty medal w wieloboju, w kategorii powyżej 65 lat. Zasłużona Mistrzyni Sportu, odznaczona
m.in. srebrnym i brązowym medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe i Krzyżem Kawalerskim OOP.
• Ludwika Chewińska – zawodniczka lekkiej atletyki (pchnięcie kulą) w latach 1964–1983
(MKS Malbork, Lechia Gdańsk, Gwardia Olsztyn, Gwardia Warszawa) – 16–krotna Mistrzyni Polski, 10 razy ustanowiła rekord Polski. Olimpijka z Monachium /1972/, dwukrotna
uczestniczka ME i 4–krotna uczestniczka Halowych ME. Absolwentka AWF w Warszawie.
• Tadeusz Jankowski – były zawodnik biegów narciarskich i działacz, który po zakończeniu
kariery sportowej wyróżniał się działaniami na rzecz młodzieży uprawiającej sport. Całą
swoją karierę sportową poświęcił biegom narciarskim, osiągając w tej dyscyplinie wyniki
kwalifikujące go do krajowej czołówki. Olimpijczyk z Innsbrucku w Austrii – ósme miejsce w
sztafecie. Startował też w biegu na 15 i 30 km.

Wyróżnienia za promocję wartości fair play
• Piotr Markiewicz – (kajakarz), dwukrotny mistrz świata w Duisburgu w 1995 roku. Zdobył
brązowy medal olimpijski w Atlancie w 1996 roku. Reprezentant Sparty Augustów (1987 –
2001), podopieczny trenerów: Andrzeja Siemiona (klub) i Michała Brzuchalskiego (kadra).
Absolwent Instytutu Zarządzania i Marketingu Politechniki Białostockiej (2001), gdzie otrzymał tytuł magistra. Po zakończeniu kariery sportowej nadal uczestniczy w życiu sportowym
– wspiera działalność Sparty Augustów jako członek zarządu. Był inicjatorem i założycielem
Klubu Olimpijczyka w Augustowie. Organizuje szereg inicjatyw rozwijających wiedzę o sporcie i promujących ideę olimpijską i fair play.
• Dr Maria Rotkiewicz – zawodniczka skoków do wody i lekkoatletyki – reprezentantka Polski
w tych dwóch dyscyplinach sportu, absolwentka WSWF Wrocław i AWF Warszawa, wieloletni, ceniony nauczyciel akademicki AWF w Warszawie, pionierka badań nad historią sportu
kobiet, autorka wielu wartościowych prac naukowych z historii kultury fizycznej, zwłaszcza
lekkoatletyki, sportu kobiet, AZS AWF i ruchu olimpijskiego.
• Kazimierz Albrycht – nauczyciel wf. Absolwent AWF Kraków. Ukończył studia podyplomowe z
edukacji zdrowotnej na AWF w Katowicach. Przy VIII LO w Częstochowie założył UKS „Sztubak” i Klub Olimpijczyka „Fair Play ”, których jest przewodniczącym. Animator sportu dzieci i
młodzieży oraz propagator idei fair play w środowisku częstochowskim.
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Laureaci 42. Konkursu Fair Play za rok 2008
Dyplomy Fair Play PKOl za szczególny czyn „czystej gry”
• Czesław Borowiec (trener), Radosław Mleczko i Bartłomiej Mleczko (zawodnicy – tenis
stołowy) – LKS „Bucze” – za przystąpienie do gry z drużyną MRKS Gdańsk, która z
własnej winy spóźniła się na drużynowy turniej finałowy Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży (Brzeg Dolny 7-11 maja 2008 r.) i poświęcenie tym samym swojej pewnej
regulaminowej wygranej w półfinałach. Medal złoty wygrał MRKS Gdańsk.
• Jacek Proć – zawodnik łucznictwa KS „Strzelce” w Legnicy. Olimpijczyk IO w Pekinie.
Podczas MP Seniorów w Zgierzu w 2008 r. pożyczył swoje zapasowe ramiona do łuku
zawodnikowi KS „ROKiS” Radzymin Konradowi Przesmyckiemu, którego sprzęt uległ
awarii.
• Piotr Piątek – zawodnik łucznictwa LKS ”Łucznik Żywiec”. Olimpijczyk IO w Pekinie.
Podczas MP Seniorów w Zgierzu w 2008 r. pożyczył swój majdan od zapasowego łuku
zawodnikowi KS „Marymont” Warszawa Tomaszowi Jaworskiemu, którego sprzęt uległ
awarii.

Wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej
• Mieczysław Łopatka – jeden z najwybitniejszych koszykarzy Polski i Europy lat
sześćdziesiątych, trener, przedsiębiorca. Czterokrotny olimpijczyk: Rzym /1960/,
Tokio /1964/, Meksyk /1968/, Monachium /1972/. Trzykrotny medalista mistrzostw
Europy. Animator sportu i idei olimpijskiej. Współzałożyciel (1993) Regionalnej Rady
Olimpijskiej we Wrocławiu. Inicjator utworzenia Alei Gwiazd Koszykówki w Polanicy
Zdroju (2007) i Alei Gwiazd Kolarstwa w Dzierżoniowie. Aktywny działacz i organizator
wielu ciekawych inicjatyw o charakterze sportowym i wychowawczym.
• Zygmunt Smalcerz - złoty medalista olimpijski z Monachium (1972) - podnoszenie
ciężarów. Uczestnik IO w Montrealu (1076), trzykrotny mistrz świata, brązowy medalista mistrzostw świata, czterokrotny zwycięzca mistrzostw Europy, 21- krotny rekordzista Polski i 6-krotny mistrz Polski. Trener WKS „Legia”, reprezentacji Polski seniorów
i juniorów oraz reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Wykładowca na kursach trenerskich
Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów i w AWF Katowice. Sędzia PZPC i
sędzia międzynarodowy kl. II, członek Komisji Technicznej Międzynarodowej Federacji
Podnoszenia Ciężarów.

Wyróżnienia za promocję wartości fair play
• Bogusław Drozdowski – mgr wychowania fizycznego, długoletni nauczyciel wf, trener łyżwiarstwa szybkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Wychowawca wielu olimpijczyków.
• Agnieszka Wieszczek – zapaśnicza, brązowa medalistka IO w Pekinie /2008/, zdobywczyni
pierwszego medalu olimpijskiego dla Polski w zapasach kobiet. Zawodniczka Zgierskiego
Towarzystwa Atletycznego, która przekazała olimpijski medal na cele charytatywne. Został
on kupiony przez przedsiębiorców i Agnieszka mogła przekazać go prezydentowi Wałbrzycha
Piotrowi Kruczkowskiemu. Kwota w wys. ok. 57.000 zł została przekazana na leczenie wad
serca Radka Księżyka z Katowic.
• Wojciech Zieliński (pośmiertnie, dziennikarz sportowy). Pracował w TVP. Komentator wielu
igrzysk olimpijskich oraz montrealskiego finału olimpijskiego w siatkówce mężczyzn Polska-Związek Radziecki. Sprawozdawca na MŚ w piłce nożnej w Meksyku (1986) i wielu znaczących imprezach sportowych. Znakomity znawca sportu i środowiska olimpijczyków. Realizator
wielu interesujących dokumentów sportowych.
• Główny Sponsor Klubu Fair Play PKOl przyznał Bogusławowi Drozdowskiemu Puchar SNICKERS® Fair Play za promocję wartości fair play wśród dzieci i młodzieży.

Laureaci 43. Konkursu Fair Play za rok 2009
Trofeum Fair Play PKOl
• Patryk Jendrzejewski (Ternaeben Pogoń Lębork) i Mateusz Gołębiowski (Olimpia Unia
Grudziądz) – zawodnicy tenisa stołowego. Podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski w
tenisie stołowym, rozgrywanych w listopadzie w Warszawie, dobrowolnie zgodzili się na rozegranie meczu deblowego z Koreańczykami, mimo, że po ogłoszeniu walkoweru (rywale nie
zgłosili się do gry), awansowali już do turnieju głównego, a rywale to wicemistrzowie świata
juniorów. Polacy zrezygnowali z walkoweru i po uzyskaniu zgody organizatorów (na wniosek
ich trenera) zagrali ten mecz następnego dnia i wygrali, zapewniając sobie kwalifikację.

Wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej
• Teresa Sukniewicz–Kleiber – reprezentantka Polski w lekkiej atletyce, znakomita płotkarka,
4 razy poprawiała rekord świata w biegu na 80 m ppł, 13 razy biła rekordy Polski, medalistka
Mistrzostw Europy, 3-krotna medalistka Halowych ME. Osoba o nienagannej postawie, koleżeńska i promienna, rozumiejąca sport jako arenę nie tylko walki, ale i otwartości, przyjaźni,
serdeczności. Aktywnie uczestniczy w ruchu olimpijskim. Wieloletnia działaczka
PZLA i WOZLA.
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• Doc. dr Helena Oszast – sport zaczęła uprawiać poczynając od lekkiej atletyki,
następnie zainteresowała się koszykówką i została jej wierna przez całe dalsze życie,
odnosząc liczne sukcesy jako zawodniczka krakowskiej „Wisły” od roku 1946 aż do
końca lat 50. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Absolwentka Studium WF
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez wiele lat kierownik Zakładu Koszykówki w Wyższej
Szkole WF w Krakowie oraz wicedyrektor Instytutu WF i Sportu. W 1963 roku obroniła
pracę doktorską na UJ, jako pierwsza absolwentka dawnego Studium WF UJ. Autorka i
współautorka licznych fachowych publikacji związanych ze sportem, a zwłaszcza z koszykówką. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, tytułem Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Złotym Medalem
„za zasługi dla Ruchu Olimpijskiego”, medalem KALOS KAGATHOS.
• Józef Żyliński – zawodnik YMCA Łódź, dwukrotny mistrz Polski (1948–1953), czterdziestokrotny reprezentant Polski w latach 1947-1953, kapitan reprezentacji, uczestnik mistrzostw Europy w 1947 r. – 6. miejsce, członek kadry olimpijskiej 1951-1952.
Inżynier i trener żeńskiej drużyny ŁKS w latach jej złotego okresu oraz reprezentacji
Polski, wieloletni, łódzki działacz sportowy; prawy, pryncypialny, zawsze postępujący
zgodnie z zasadami.

Wyróżnienia za promocję wartości fair play
• Dr Jolanta Kowalska – pracownik naukowo-dydaktyczny w Pracowni Wychowania
Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz
członek Stałej Grupy Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy
MSWiA. W 2009 roku jako autor i koordynator projektów fair play, prowadziła wraz ze
studentami i pracownikami Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego szereg
zajęć warsztatowych z edukacji olimpijskiej w łódzkich przedszkolach i spotkań przedszkolaków z łódzkimi sportowcami i olimpijczykami. Prowadziła IO dla Przedszkolaków
i Mikołajkowe IO dla Sześciolatków ze szkół podstawowych i przedszkolaków z konkursem na kibicowanie fair play. Autor i koordynator projektu pilotażowego „Jestem Fair”,
którego głównym celem jest upowszechnianie idei fair play w szkołach jako elementu
wychowania poprzez sport i do sportu (w tym kulturalnego odbioru widowiska sportowego) i zwalczania rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu oraz upowszechniania postawy
większego zrozumienia innych kultur i wyznań.
• Jan Sagan - absolwent AWF Poznań – mgr turystyki, absolwent studiów podyplomowych w Krakowie (AWF) 1990. Były dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach
Krajeńskich, nauczyciel wf w SP Bobkowo, dyrektor SP nr 4 w Strzelcach Krajeńskich.
Działa na rzecz sportu i promocji jego wartości.

• Andrzej Wróbel – lekkoatleta, średniodystansowiec – trzykrotny mistrz igrzysk paraolimpijskich. Złote medale: Barcelona /1992/, Atlanta /1996/, Sydney /2000/. Brązowy medal
– Barcelona 1992. Czterokrotny mistrz świata i trzykrotny mistrz Europy. Członek zarządu
Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów „Start” w Poznaniu.
• Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza (zał. 1992) – działalność Stowarzyszenia koncentruje się głównie na szeroko pojętej opiece i asystencji w procesie wzrastania
dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie i znajdujących się w
trudnych warunkach materialnych, a także na budowaniu i wzmacnianiu więzi, prowadzących
do wzrostu odpowiedzialności za własną społeczność i środowisko lokalne.

Listy gratulacyjne PKOl
• Jacek Dreczka – dziennikarz, spiker na zawodach żużlowych. Związany z Akademią Mistrzów Sportu Mistrzów Życia, aktywnie współpracuje przy merytorycznym przygotowaniu i
prowadzeniu konferencji dla środowisk sportowych, które stowarzyszenie organizuje w całej
Polsce. Uczy kulturalnego kibicowania.
• Maciej Gawłowski – wielokrotny reprezentant Polski w karate w latach 1988-1991. Po zakończeniu kariery sportowej ukończył studia w zakresie wf na Uniwersytecie w Łodzi i założył
Klub Sportowy OLIMP Łódź. Przez ostatnie lata dodatkowo zajmuje się w klubie bezinteresownie młodzieżą z biednych i patologicznych rodzin bez pobierania opłat za szkolenie,
udział w zawodach i obozach sportowych.
• Ewelina Staszulonek – uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Turynie i w Vancouver. Po IO
w Turynie /2006/, 23 października 2007 r. na olimpijskim torze w Cesanie (Włochy),
zawodniczka doznała otwartego złamania obu kości podudzia lewej nogi. Pomoc medyczna
we Włoszech nie rokowała powrotu do zdrowia i sportu. Kiedy zwrócono się o pomoc do znanego ortopedy – głównego lekarza Niemieckiego Związku Saneczkowego Johena Wagnera,
przetransportował ją natychmiast do Niemiec i zapewnił kompleksowe leczenie (kolejne operacje, przeszczepy) i rehabilitację, trwające dwa lata. Dzięki tej pomocy, ale też niebywałej
wytrwałości i samozaparcia w leczeniu i rehabilitacji, Ewelina odzyskała nie tylko sprawność,
ale wróciła na tor w sezonie 2008/2009 i zakwalifikowała się do kadry IO w Vancouver, gdzie
zajęła 8. miejsce.
• Johen Wagner – niemiecki lekarz. Po drastycznym wypadku naszej saneczkarki Eweliny Staszulonek na torze we Włoszech, udzielił fachowej, rozległej i spontanicznej pomocy, ratując
jej nogę. Ponadto zapewnił jej kilka kolejnych operacji i zorganizował proces rehabilitacji. Za
tę bezinteresowną pomoc został nagrodzony nagrodą fair play światowej Federacji Saneczkarskiej.

1.

18

LAUREACI KONKURSÓW FAIR PLAY PKOl
• Piotr Szafranek – trener zawodników tenisa stołowego Patryka Jendrzejewskiego
i Mateusza Gołębiowskiego.
• Paweł Zagumny – kapitan zespołu reprezentacji Polski w siatkówce. Podczas dekoracji polskiej drużyny siatkówki złotymi medalami za zdobycie tytułu Mistrza Europy we
wrześniu 2009 roku, wystąpił w koszulce Sebastiana Świderskiego, oddając cześć
temu wybitnemu zawodnikowi i podkreślając w ten sposób jego wielką rolę w polskiej
reprezentacji siatkówki, a który na skutek odniesionej kontuzji tuż przed ME, nie mógł
w nich uczestniczyć. Jest to piękny gest, będący wyrazem solidarności Zespołu i identyfikacji kapitana z jego członkami.

Laureaci 44. Konkursu Fair Play za rok 2010
Trofeum Fair Play PKOl
• Adam Małysz – multimedalista olimpijski, najbardziej utytułowany skoczek w historii
indywidualnych konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich. Czterokrotnie
uznawany za najlepszego sportowca Polski. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia sportowe Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim oraz Krzyżem Oficerskim OOP.
Podczas konkursu na skoczni w Engelbergu (Szwajcaria, 18.12.2010.) miał wykonać
skok jako ostatni zawodnik w konkursie, bezpośrednio po Thomasie Morgensternie.
Ponieważ zawodnik austriacki miał problemy z zapięciem swego kombinezonu, Małysz
poprosił sędziów o zgodę na zmianę kolejności startu i oddał skok przed T. Morgensternem. Austriacki skoczek konkurs wygrał, a Polak swoim gestem wyraźnie zmniejszył własne szanse na sukces. Godzi się podkreślić, iż podczas całej kilkunastoletniej
kariery sportowej Adam Małysz należał do grona najbardziej elegancko zachowujących
się zawodników. Przyczyn ewentualnych porażek nigdy nie upatrywał w niecnych
działaniach rywali, a niejednokrotnie służył radą mniej doświadczonym skoczkom z
polskiej reprezentacji, ale i konkurentom z innych ekip. Choć w swojej narciarskiej
specjalności od lat uchodzi za „profesora” – zawsze z szacunkiem i należną pokorą
wsłuchiwał się w uwagi kolejnych, opiekujących się nim szkoleniowców. Za takie podejście do sportu był zawsze wielbiony przez kibiców (nie tylko rodzimych) i lubiany przez
dziennikarzy.

pływackich, ale także o nagrody dla najlepszego pływaka w każdej kategorii wiekowej.
O wyniku decydowała suma punktów z dwóch najlepszych startów. Po zakończeniu zawodów
Wojciech obliczył (tego akurat program komputerowy nie robił), że zajął II. miejsce, bo wyprzedził go o 8 punktów zawodnik Orki Zamość - Michał Brzuś. Tymczasem spiker zawodów
ogłosił zwycięstwo W. Kaźmierczaka i to on został nagrodzony specjalnym pucharem i nagrodami rzeczowymi. Michał Brzuś zajął 2. miejsce. Po dekoracji, Wojciech Kaźmierczak nadal
był pewny, że to rywalowi należy się zwycięstwo. Wyniki i punkty sprawdzono raz jeszcze
i okazało się, że to on ma rację. Oddał już otrzymany puchar i nagrodę za zwycięstwo.
Świadkami tego zdarzenia byli pracujący na rzecz organizatorów zawodów informatycy,
Michał Brzuś i jego ojciec.

Wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie
po jej zakończeniu
• Edward Bugała – wybitny Polski lekkoatleta lat 50. i 60. Specjalizował się w biegach płotkarskich (od 110 do 400 m) – sięgał w nich w latach 1952-64 po 10 tytułów mistrza Polski;
zdobył także 6 srebrnych i 4 brązowe medale krajowych czempionatów. Był rekordzistą
Polski i wielokrotnym (37 razy) reprezentantem naszego kraju w międzypaństwowych meczach lekkoatletycznych. Jako zawodnik reprezentował barwy wrocławskich klubów: OWKS
i Kolejarz, katowickich – Kolejarza i Startu, a następnie – stołecznej Warszawianki. W tym
ostatnim klubie podjął także pracę szkoleniową, specjalizując się w treningu biegów krótkich
i płotkarskich. Mocno zaangażował się w rozwój lekkoatletyki w spółdzielczym Zrzeszeniu
„Start”. Jako wieloletni członek Komisji Sportu Kwalifikowanego Rady Głównej „Start” był
wytrwałym orędownikiem promowania zasad fair play wśród przedstawicieli wielu dyscyplin.
Pan Edward Bugała przez wiele lat był cenionym i szanowanym trenerem szkolenia centralnego w PZLA. Przygotowywał do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku /1968/ m.in.
Irenę Szewińską, Ewę Kłobukowską, Elżbietę Bednarek. W 2006 roku na Mistrzostwach
Europy w Goeteborgu, trenowana przez pana Edwarda Bugałę sztafeta kobiet na dystansie
4x400. Pracował m.in. z takimi zawodniczkami - reprezentantkami Polski - jak Grażyna
Prokopek, Anna Pacholak, Anna Jesień czy Monika Bednar. Był trenerem sprintera Piotra
Balcerzaka. To wieloletni propagator wartości uczciwej rywalizacji sportowej oraz godnych
zachowań w życiu codziennym, hołdujący ideom fair play podczas kilkunastu lat kariery zawodniczej i wpajający je podopiecznym w czasie trwającej już ponad 50 lat pracy trenerskiej.

• Wojciech Kaźmierczak - jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w pływaniu
w kategoriach od 10 do 13–latków, w których zdobył złoty medal na 200 m stylem
zmiennym, srebrny na 200 m stylem klasycznym, brązowe na 400 m stylem zmiennym
i 100 m stylem klasycznym. Zawodnicy rywalizowali w poszczególnych konkurencjach
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• Jerzy Skarżyński – były zawodnik lekkiej atletyki, trzykrotny medalista MP w maratonie
(brąz 1985 i 1986 i srebro 1988). Wyczynowo przebiegł 42 najbardziej prestiżowe
maratony świata. Absolwent podyplomowych studiów w AWF w Poznaniu, trener la. Karierę zawodniczą zakończył w 1993 r. Pracował jako trener w Budowlanych Szczecin,
dziennikarz, organizator biegowych imprez w Szczecinie. Został dyrektorem „Szczecińskiej Dwudziestki” (1995-2001), którą przekształcił w 2000 r. w „Szczeciński Półmaraton Gryfa” oraz „Olimpijskiej Mili Warty” (1997-1999) , z której w ciągu trzech lat
uczynił jedną z największych w Polsce imprez biegowych dla dzieci i młodzieży – już
w 1999 roku na starcie stanęło prawie 3,5 tysiąca uczniów szkół szczecińskich. Autor
czterech ciekawych – i zawsze błyskawicznie rozchwytywanych przez czytelników –
książek popularyzujących bieganie. W 2002 roku w Poczdamie wywalczył brązowy
medal mistrzostw Europy Weteranów na dystansie 10 000 m w kategorii „M 45”,
zaś w 2006 – jako 50 latek – został na tym dystansie wicemistrzem Europy. Aktywny
działacz wielu organizacji sportowych. Od 2007 roku Honorowy Ambasador Szczecina.

Wyróżnienia za promocję wartości fair play
• Małgorzata Banicka – nauczycielka dyplomowana, od 1987 r. zatrudniona w Szkole
Podstawowej nr 11 w Przemyślu. Mocno zaangażowana w pracę z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Współorganizatorka akcji „Dzieci Dzieciom”,
mającej na celu integrację uczniów SP 11 z wychowankami SOSW. Od wielu już lat
niezwykle aktywnie uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Od 2000 r.
organizatorka konkursu historycznego „Przemyśl - moja mała Ojczyzna”, a od 2002 ,
jego współorganizatorka. Propaguje zdrowy styl życia. W 2002 r. założyła w szkole koło
turystyczne. Współpracuje z przemyskim oddziałem PTTK. Od 2000 r. jest pomysłodawczynią i główną organizatorką Międzyświetlicowej Olimpiady Sportowej, której
celem jest zachęcanie do uprawiania sportu, szerzenie idei olimpijskiej, w tym zasad
fair play. Do współpracy pozyskała nauczycieli ze szkół Przemyśla i regionu. W swoje
działania z powodzeniem angażuje nauczycieli własnej szkoły oraz lokalnego środowiska. Inicjatorka i organizatorka wielu działań, imprez szkolnych i międzyszkolnych,
na których zawsze propaguje i krzewi zasady fair play nie tylko w sporcie, ale i w życiu
codziennym. Aktywnie działa w zakresie ich upowszechniania i wdrażania.

• Zespół Pracowni Wychowania Fizycznego I Zdrowotnego Wydziału Nauk
o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w składzie:
Dr Arkadiusz Kaźmierczak (kierownik)
dr Jolanta Kowalska
dr Paweł Ławniczak
dr Anna Makarczuk
dr Anna Maszorek–Szymala
dr Michał Siniarski–Czaplicki
dr Jadwiga Robacha
dr Wojciech Wieczorek
mgr Piotr Kędzia
mgr Katarzyna Król
mgr Anna Bartoszewska
Pracownia funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (dziekan - prof. dr hab. Grzegorz Michalski) i prowadzi działalność promującą
wartości olimpizmu i fair play w sporcie i edukacji młodzieży w szkołach łódzkich. Na mocy
porozumienia z MSWiA w latach 2009-2010 Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego realizowała program „Jestem Fair” (kierownik projektu, dr Jolanta Kowalska), którego
celem było propagowanie idei fair play w sporcie, na stadionie i w życiu, jako edukacyjnego
elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy
większego zrozumienia dla innych kultur i wyznań, a także większej tolerancji wśród dzieci
kończących łódzkie szkoły podstawowe. Realizacja projektu pilotażowego rozpoczęła ważną
współpracę między Uniwersytetem Łódzkim, jednostkami rządowymi i pozarządowymi oraz
Urzędem Miasta Łodzi w zakresie propagowania i wdrażania idei fair play w systemie wychowania, a to przełożyło się na rozszerzenie działań w ramach projektu na wszystkie gimnazja
w Łodzi (ponad 55 placówek) na kolejne lata. Idea fair play w sporcie jest szansą edukacyjną
w zapobieganiu negatywnym zachowaniom młodzieży, co laureaci wielokrotnie promowali
- wspierając się wynikami badań - podczas konferencji i spotkań o zasięgu ogólnopolskim i
europejskim, m.in.: w siedzibie PKOl podczas konferencji pt.„Kibicujemy fair”, organizowanej przez Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOl oraz konferencji „Nie – dla rasizmu w sporcie”,
organizowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, MSiT i MSWiA, a także
podczas spotkań Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.
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• Krzysztof Marszalik – nauczyciel WF w LO im. H. Kołłątaja w Pińczowie. W latach
1979-1980 pracownik Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Po ukończeniu krakowskiej AWF (1990) r. na stale związany z macierzystą uczelnią. W 2007
roku - dyplom studiów podyplomowych trenera II klasy z piłki siatkowej, a następnie
trenera pierwszej klasy. W 1993 r. założył Klub Olimpijczyka „Olimpionik” (z certyfikatem PKOl nr 13). Od 1997 r. – członek Federation International Cinema Television
Sportif (FICTS) w Mediolanie, a od 1999 r. - skarbnik tej organizacji. Współpracuje
z wieloma stacjami telewizyjnymi, reżyserami filmów o tematyce sportowej. W 2003
r. był członkiem delegacji FICTS, która wręczyła w Watykanie Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II najwyższe wyróżnienie Federacji, jakim jest Girlanda Honorowa. W 2010 r.
był scenarzystą do filmu „Ablacja arytmii”, który otrzymał wyróżnienie na 28 Międzynarodowym Festiwalu FICTS w Mediolanie. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Europejskiego Klubu Kolekcjonerów Pamiątek Olimpijskich. Stale
współpracuje z MKOl, PKOl, Muzeum Olimpijskim w Lozannie, klubami olimpijczyka,
otrzymując wielokrotnie podziękowania za działalność i organizację przedsięwzięć o
charakterze sportowym, promujących ideę olimpijską. Od 1993 r. jest organizatorem
Turnieju im. Złotej Drużyny Huberta Wagnera w siatkówce dziewcząt i chłopców szkół
średnich, któremu patronuje Polski Komitet Olimpijski oraz FICTS. Edukacja olimpijska realizowana jest przez Krzysztofa Marszalika przez cały okres pracy z młodzieżą.
Uczniowie uczestniczący w organizowanych przez niego turniejach sportowych uczulani są na czystość gry, przestrzeganie zasad współzawodnictwa sportowego. Na koniec
zawodów sędziowie wybierają „zawodnika fair play”. Dzięki staraniom K. Marszalika
LO w Pińczowie gościło wielu wybitnych polskich olimpijczyków. Od wielu też lat ściśle
współpracuje z Klubem Olimpijczyka „Fair Play”
w Częstochowie. Uczestniczy corocznie w Dniach Olimpijczyka i Międzynarodowych
Turniejach Klubów Olimpijczyka w Siatkówce i Tenisie Stołowym. W uznaniu zasług
pan Marszalik otrzymał złoty i srebrny medal „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, dyplom MKOl za wybitne przyczynianie się jako Wolontariusz do rozwoju
Sportu, a także – medal 25-lecia FICTS za wkład w rozwój filmu sportowego.

Listy gratulacyjne PKOl
• Karol Bielecki – zaliczany do czołówki polskich piłkarzy ręcznych, występował w barwach klubów Wisła Sandomierz (1997 – 1999), Vive Kielce (1999 – 2004), S.C. Magdeburg (2004 – 2007), Rhein – Neckar Löwen. W reprezentacji narodowej od 2002
roku z dorobkiem 159 meczów i 667 bramek. Błyskotliwa kariera sportowa (m.in. król
strzelców Młodzieżowych Mistrzostw Europy i Świata z lat 2002 i 2003; Medalista
Mistrzostw Świata 2007, 2009) pozwalała na coraz ambitniejsze plany i marzenia.
11 czerwca 2010 roku, podczas meczu sparingowego z Chorwacją w Kielcach, Karol
Bielecki doznał bardzo poważnego urazu oka. Kolejne operacje mające uratować oko

piłkarza zakończyły się niepowodzeniem. Te dramatyczne okoliczności sprawiły, że jeszcze w
czerwcu 2010 roku Bielecki ogłosił zakończenie kariery sportowej. Jednak niedługo potem,
mimo negatywnych opinii lekarzy, postanowił podjąć próbę powrotu do zawodowej gry w
piłkę ręczną. Ta brawurowa i heroiczna decyzja zrobiła wielkie wrażenie nie tylko na fanach
jego dyscypliny, ale także na ludziach nie zajmujących się sportem zawodowo. To powszechne, społeczne uznanie sprawiło, że Karol Bielecki został nominowany do nagrody tygodnika
„Wprost” zatytułowanej „Lew Rycerskości 2010”. Mianowano go do niej za siłę ducha.
Karol Bielecki swoją postawą i czynami wpisuje się też w narastającą dyskusję o udziale
sportowców niepełnosprawnych, chociaż może sam za takiego się nie uznaje, w sporcie
wyczynowym najwyższej próby.
• Teresa I Robert Skolimowscy. Rodzice zmarłej w lutym 2009 r. Kamili Skolimowskiej mistrzyni olimpijskiej /2000/ w rzucie młotem, założyciele Fundacji Kamili Skolimowskiej.
Bezinteresownie udzielają pomoc zawodnikom, którzy w wyniku kontuzji lub choroby znaleźli
się w trudnej sytuacji; stwarzają sportowcom szansę na realizowanie swoich kolejnych pasji
i marzeń. Państwo Teresa i Robert Skolimowscy (obydwoje również z ciekawą, sportową przeszłością w życiorysach) – wystawili na licytację złoty medal zdobyty przez Kamilę w Sydney.
Polski Komitet Olimpijski odkupił to trofeum za 200 tys. złotych i dzięki tej sumie powstała
specjalna fundacja. Jej celem jest finansowanie leczenia sportowców wyczynowych, którzy
w wyniku kontuzji lub choroby musieli przerwać karierę. Fundacja założona przez państwa
Skolimowskich pomogła już wielu polskim zawodnikom różnych dyscyplin sportu.

Laureaci 45. Konkursu Fair Play za rok 2011
(PKOl postanowił nie przyznać Trofeum Fair Play za rok 2011).

Dyplom Fair Play PKOl za czyn „czystej gry”
• Piotr Choduń – trener Budowlanych Lublin – rugby. Podczas półfinałowego spotkania
Mistrzostw Polski jeden z zawodników extraligowej drużyny Blachy Pruszyński Łódź uległ kontuzji, a limit zmian był już wyczerpany. Trener P. Choduń postanowił zdjąć jednego ze swoich
graczy w celu wyrównania szans obu drużyn. Mecz zakończył się wygraną drużyny Blachy
Pruszyński Łódź.
• Aleksandra Kogut – dwunastoletnia zawodniczka sekcji pływackiej AZS AGH Kraków. Ola
brała udział w całorocznych, prestiżowych zawodach „Sobota pływacka”, organizowanych
przez Małopolski Okręgowy Związek Pływacki (cztery rundy – początek - 5 marca 2011,
koniec - grudzień 2011). Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło 10 grudnia 2011, podczas
Mistrzostw Okręgu Małopolskiego w Pływaniu Młodzików w Zabierzowie. „Domowe liczenie
punktów” uplasowało Olę na pozycji czwartej. Obliczenia organizatorów wskazywały meda-
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lową pozycję trzecią. Po ogłoszeniu wyników Ola podeszła do podium, ale na nim nie
stanęła i przekazała puchar stojącej obok koleżance z MKS Jordan Kraków – Caroline
Ousley Naseman. Sprawdzono wyniki – Ola miała rację i została nagrodzona brawami.
• Nikola Petryka – 14-letnia zawodniczka sekcji pływackiej UKS Skalar Warszawa.
Podczas Mistrzostw Polski Juniorów (Gorzów Wielkopolski – 11-13.03.2011) Nikola
płynąc na dystansie 50 m stylem grzbietowym wykonała dodatkowy (niedozwolony)
ruch kraula przy nawrocie, co zostało zarejestrowane na filmie. Po tym zdarzeniu zawodniczka świadomie zwolniła, co ostatecznie i tak pozwoliło jej na zajęcie 3. miejsca.
Nie mogąc pogodzić się z błędem, który popełniła postanowiła oddać brązowy medal
zawodniczce, która zajęła 4. miejsce.

Wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie
• Marek Garmulewicz – czterokrotny olimpijczyk w zapasach w stylu wolnym. Wicemistrz (1998) i brązowy medalista (1999) mistrzostw świata. Trzykrotny mistrz i
dwukrotny wicemistrz Europy. Obecnie trener kadry narodowej seniorów i prezes
Zapaśniczego Klubu Sportowego Slavia Ruda Śląska. Jako zawodnik zawsze spełniał
kryteria wychowania ateńskiego, cieszył się zaufaniem i dużym szacunkiem trenerów
i zawodników. Cechują go: fachowość, pracowitość, honor, szacunek dla ludzi, kultura
osobista, koleżeńskość.
• Jerzy Kulej – dwukrotny złoty medalista olimpijski (Tokio 1964, Meksyk 1968) w
boksie. Po zakończeniu kariery sportowej nadal aktywnie działa na rzecz rozwoju i
popularyzacji boksu, jest komentatorem wielu walk bokserskich. Za wybitne zasługi
dla polskiego pięściarstwa otrzymał w 1995 roku nagrodę im. Aleksandra Rekszy. Dwa
lata później odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla ruchu olimpijskiego, działalność na rzecz rozwoju
i propagowania kultury fizycznej oraz za osiągnięcia sportowe.
• Władysław Żmuda – zawodnik w zespole prowadzonym przez Kazimierza Górskiego,
wicemistrz Olimpijski /1976/ uczestniczący w czterech finałach mistrzostw świata
1974 – 3. miejsce, 1978, 1982 – 3. miejsce i 1986. Swoją nieprzeciętną karierę
piłkarską kontynuował we Włoszech. Po zakończeniu kariery zawodniczej został
członkiem elitarnego Klubu Wybitnego Reprezentanta, którego teraz jest przewodniczącym. Jako szkoleniowiec, reprezentował Polskę w finałach piątych w jego karierze
mistrzostw świata (2002). Założył „Akademię Piłkarską Władysława Żmudy”. Jest
selekcjonerem reprezentacji Polski U-18.

List Gratulacyjny za całokształt kariery sportowej i powrót po przejściach do
aktywnego życia – w tym sportowego
• Jerzy Górski – legenda polskiego triathlonu. Po przezwyciężeniu uzależnienia od narkotyków
i alkoholu (terapia rehabilitacyjna we wrocławskim Monarze, gdzie dotychczasowe nałogi
zamienił na nałóg codziennego biegania) rozlicza się z narkotyczną przeszłością objeżdżając
na rowerze wszystkie monarowskie ośrodki na terenie Polski, pokazując pensjonariuszom,
że poprzez sport można pokonać własne słabości i wrócić do normalnego życia. W trakcie
tej wyprawy styka się po raz pierwszy z triathlonem i rozpoczyna treningi uwieńczone sukcesami. Triathlonowy mistrz świata w Double Ironman z Huntsville, Alabama z 1990 roku.
Członek Polskiego Związku Triathlonu, prezes Centrum Sportowego „Głogowski Triatlon” organizator wielu zawodów triathlonowych oraz biegów. Prowadzi firmę „Górski Sport”. Prezes
Klubu Olimpijczyka w Głogowie. Dyplomowany menadżer sportu. Odwiedza zakłady karne,
placówki wychowawcze, ośrodki dla uzależnionych, szkoły – inicjując tam imprezy sportowe
i przekonując zainteresowanych do aktywności ruchowej . Spowodował, że Głogów stał się
stolicą duathlonu. Z jego inicjatywy powstało Centrum Sportowe Głogowski Triathlon. Mistrz
Sportu Mistrz Życia (2005) – tytuł przyznany mu przez Komitet Krajowy Międzynarodowego
Roku Sportu i WF ogłoszonego przez ONZ. Powołany przez ten Komitet do Akademii Mistrzów
Sportu - Mistrzów Życia.

Wyróżnienia za promocję wartości fair play
• Piotr Małecki – nauczyciel sportu i trener piłki nożnej w Londynie. Założyciel Stowarzyszenia „Czerwona Karta Rasizmowi”, prowadzącego działalność promocyjno-edukacyjną na
terenie Polski i Anglii dot. problemu rasizmu i promowania wartości fair play. Współpracuje
z organizacjami sportowymi w Polsce. Z młodzieżą z Anglii bierze udział w łódzkim projekcie
„Jestem fair”, którego celem jest upowszechnianie idei fair play. Prelegent na konferencjach
organizowanych m.in. przez Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, MSiT i MSWiA.
• Antonii Pawłowski – dziennikarz sportowy, historyk sportu. Działacz sportowy – przez 20 lat
prezes Okręgowego Związku Koszykówki. Wychowawca i mentor kilkudziesięciu adeptów
dziennikarstwa sportowego. Autor i współautor 9 monografii sportowych w lokalnych mediach. Członek kapituły nagrody Wojewody Świętokrzyskiego Laur Świętokrzyski w kategorii
Fair Play. Autorytet dziennikarski w regionie, także sportowy, honorujący w swoich tekstach
wysiłek i osobowość uczestników rywalizacji. Antoni Pawłowski reprezentuje etos rzetelnego dziennikarstwa. Zawsze zainteresowany osobowościami sportowców, ich słabościami,
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człowieczeństwem, regułami i zasadami gry i wreszcie postawą i profesjonalizmem
arbitrów. Uwagę jego przykuwa zwycięzca, ale również pokonany i jego nadzieja na
rewanż. To cechy, którymi odznacza się jego kariera dziennikarska i sportowa przez
ponad 50 lat. Jako oficjel i komentator sportowy nigdy nie stawał ortodoksyjnie po
stronie zwycięzców. Opisywał zjawisko, wysiłek uczestników, wzajemny ich szacunek,
a wynik był końcową ciekawostką. Uczestnik kapituły lokalnej regionalnej nagrody Fair
Play.
• Grzegorz Woźniczko – trener sportowy, organizator zawodów sportowych. Zdobywca tytułu „Mistrz sportu, Mistrz życia” przyznawanego z inicjatywy Unii Europejskiej
w Polsce trenerom i animatorom sportu. W kwietniu 2011 r. zdobywca nagrody i
statuetki Laur Świętokrzyski w kategorii Fair Play za propagowanie zasad Fair Play w
działalności sportowej, społecznej, w karierze sportowej i życiu osobistym. Członek
Akademii Mistrzów Sportu. Inicjator powstania i prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Włoszczowice”, słynącego z najlepszych łuczników w kategorii dzieci
w województwie. Pomysłodawca i organizator niezliczonej ilości projektów, konkursów i
zawodów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.
• Reneusz Śmigielski – rozpoczął działalność jako wychowawca w Areszcie Śledczym
w Inowrocławiu. Inicjator powołania Koła Sportowego „Paragraf” (1990), założyciel
Klubu Olimpijczyka „Paragraf” (1995). Założyciel Kujawskiego Klubu Olimpijczyka przy
Młodzieżowym Domu Kultury „Pszczółka” (1999) – obecnie Inowrocławski Klub Olimpijczyka. Inicjator imprezy pt. „Polscy olimpijczycy dzieciom” (w latach 2005–2011
obyło się 6 edycji z udziałem ponad 20 olimpijczyków). Inicjatywa kontynuowana w
2012 r. pod egidą Klubu Olimpijczyka w Kruszwicy. Od 2008 pracuje w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt z upośledzeniem umysłowym w Kruszwicy.
Założyciel Klubu Olimpijczyka przy Centrum Kultury i Sportu w Kruszwicy (2008).
Pracuje z młodzieżą trudną, której przybliża wartości fair play, organizuje spotkania
z olimpijczykami, uczy lepszego postrzegania własnego życia. Od 2011 prezes Klubu
Piłkarskiego „Gopło” w Kruszwicy.

Laureaci 46. Konkursu Fair Play za rok 2012
Dyplomy Fair Play PKOl za czyn „czystej gry”
• Piotr Myszka - absolwent AWFiS w Gdańsku, zawodnik gdańskiego klubu AZS-AWFiS,
startujący w żeglarskiej olimpijskiej klasie RS:X., wielokrotny medalista mistrzostw świata
i Europy. Na rok przed IO w Londynie najlepszy zawodnik na świecie w olimpijskiej klasie
RS:X. Przegrał kwalifikacje krajowe na Igrzyska Olimpijskie z Przemysławem Miarczyńskim.
Zrezygnował z lukratywnej propozycji trenerskiej Kanadyjskiego Związku Żeglarskiego na
szkolenie juniorów oraz zmiany obywatelstwa i reprezentowanie innego kraju na Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie. Rozpoczął współpracę ze swoim konkurentem w charakterze
sparingpartnera, pozostając na warunkach stypendialnych zawodnika kadry narodowej. Do
samych Igrzysk Olimpijskich trenowali wspólnie, doskonalili trym sprzętu, technikę, taktykę i
strategię. W przeddzień rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich Piotr Myszka został oddelegowany
do Polski. Przemysław Miarczyński po zdobyciu brązowego medalu w uznaniu poświęcenia i
wyjątkowo sportowej postawy Piotra stwierdził, że „część tego medalu należy do Piotra”.
• Beata Stremler – członek kadry narodowej ujeżdżenia, zawodniczka klubu Lewada Zakrzów. W 2011 roku uczestniczyła w mistrzostwach Europy w ujeżdżeniu w Rotterdamie (12.
miejsce Grand Prix Free Style i 13. miejsce Grand Prix Special) oraz w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012 (36. miejsce), zajmując najwyższe lokaty z polskich zawodników.
Na początku 2012 roku, gdy stało się pewne, że Beata Stremler na wałachu Martini uzyska
kwalifikację olimpijską, zawodniczka otrzymała lukratywną ofertę sprzedaży swojego konia.
Beata Stremler uznała, że najwyższym honorem dla niej jako zawodniczki i człowieka, będzie
reprezentowanie na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie własnego kraju. Sprawa była szeroko relacjonowana w mediach lokalnych i ogólnopolskich (między innymi: „Gazeta Wyborcza”
Opole z 7 kwietnia 2012 „Jak odrzucić milion dolarów” i Fakt z 31 marca 2012 „Woli medal
niż milion euro”). Dzięki takiej postawie młodej i utalentowanej zawodniczki, po raz pierwszy
w historii ujeżdżenia w Polsce, mieliśmy na Igrzyskach Olimpijskich pełną drużynę składającą
się z trójki zawodników, która uplasowała się na ósmym miejscu.

Wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej
zakończeniu
• Jerzy Broniec – wioślarz i trener wioślarski. 3-krotny olimpijczyk 1968-1976, (finalista 1972
i dwukrotny uczestnik finału B); czołowy wioślarz świata z przełomu lat 60. i 70. w osadzie
dwójki bez sternika z Alfonsem Ślusarskim, srebrny medalista mistrzostw świata i brązowy
medalista mistrzostw Europy, zwycięzca regat w Henley (1972), 16-krotny mistrz Polski.
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Zasłużony Mistrz Sportu. Od 1976 r. trener w klubach sportowych „Skra”, AZS- AWF
w Warszawie i w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. Trener reprezentacyjnych osad w latach 1987-1990, na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie, a przede
wszystkim trener dwukrotnych złotych medalistów – Sycz – Kucharski 2000 i 2004
oraz kobiecej dwójki wagi lekkiej – Ilony Mokronowskiej i Katarzyny Dymianiuk, która
zdobyła tytuł wicemistrzyń świata. Zasłużony mistrz sportu, trener roku 2000 w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego”, członek honorowy PZTW, wyróżniony wieloma medalami sportowymi m.in. „Zasłużony dla wioślarstwa”, Medalem 80-lecia i 100-lecia PZTW.
Jako zawodnik i jako trener w pracy szkoleniowo-wychowawczej przestrzegał zasad fair
play – wzór zawodnika i trenera godny do naśladowania.
• Marian Kasprzyk – były pięściarz. Mistrz olimpijski w wadze półśredniej w Tokio
/1964/ – medal jako wotum - oddał w 2001 roku do skarbca Sanktuarium na Jasnej
Górze w Częstochowie. W walce finałowej w Tokio złamał kciuk w pierwszej rundzie,
ale mimo to dotrwał do końca, pokonując faworyta turnieju Ricardasa Tamulisa
(ZSRR). Brązowy medalista w kat. lekkopółśredniej podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie /1960/. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Meksyku /1968/. Brązowy medalista
mistrzostw Europy (Belgrad 1961) w wadze lekkopółśredniej. W reprezentacji Polski
wystąpił 9 razy, wygrywając 6 walk, 1 remisując i 2 przegrywając. Stoczył łącznie 270
walk, 232 wygrał, 10 zremisował i 28 przegrał. W latach 1961–1964 zdyskwalifikowany. Karę uchylono krótko przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio, na które Kasprzyk
zakwalifikował się po zaciętej rywalizacji z Leszkiem Drogoszem. W latach 1955-1976
był zawodnikiem Sparty Ziębice, Nysy Kłodzko, w czasie największych sukcesów walczył w BBTS Bielsko-Biała, a także Górnika Wesoła i Górnika Pszków. Laureat Nagrody
im. Aleksandra Rekszy (1999). Cyklicznie uczestniczy też w spotkaniach z młodzieżą
szkolną, propagując ideę fair play w sporcie i uczciwości w życiu.
• Zbigniew Pietrzykowski – wyróżnienie przyznane w 50-rocznicę przyznania tytułu
Dżentelmena Sportu (1963) w I Plebiscycie zorganizowanym przez Redakcję Sportową
„Sztandaru Młodych” przyznania mu tytułu DŻENTELMENA SPORTU.

Wyróżnienia za promocję wartości fair play
• Łukasz Jedlewski – dziennikarz sportowy; 1955–1971 w redakcji „Sportowca” (od
aplikanta do sekretarza redakcji); 1972–1975 doradca ds. sportu w Urzędzie Rady
Ministrów; od 1976 r. do 1990 r. redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego”, a później
zastępca redaktora naczelnego i kierownik działu publicystyki. W publicystyce podejmował głównie problematykę sportu młodzieżowego oraz społecznej i kulturowej roli

sportu, podkreślając wychowawczą funkcję sportu, jego walory i piękno. Promował zasady
fair play oraz uniwersalne wartości Olimpizmu. Komentator telewizyjny, przede wszystkim zawodów krajowych i międzynarodowych w koszykówce, m.in. obsługiwał 4 igrzyska olimpijskie,
8 mistrzostw świata i 35 mistrzostw Europy w tej dyscyplinie. Przez kilkanaście lat zamieszczał w „Przeglądzie Sportowym” co tydzień felieton „Nasze Sprawy,” poświęcony aktualnym
sprawom polskiego sportu. Laureat nagrody głównej „Złote Pióro”. Działacz sportowy i olimpijski – członek Zarządu PKOl i przewodniczący Komisji Kultury, wiceprezes PZKosz, członek
Komisji FIBA, wieloletni wiceprezes i prezes Klubu Dziennikarzy Sportowych. W swej ponad
50-letniej działalności dziennikarskiej i społecznej w sporcie kierował się zawsze dobrem
sportu i przestrzeganiem jego ustalonych reguł, w znaczny sposób przyczyniając się do upowszechnienia idei olimpijskiej i zasad fair play. W środowisku sportowym i dziennikarskim
cieszy się powszechnym uznaniem.
• Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi - jako oddział Muzeum Miasta Łodzi od 1981 roku
gromadzi, opracowuje i udostępnia bogate zbiory dotyczące tradycji i współczesności
sportu łódzkiego. Szczególne miejsce w ekspozycji stałej zajmuje Galeria Olimpijczyków z
regionu łódzkiego z wielkimi sławami - Marią Kwaśniewską-Maleszewską i Jadwigą Wajsówną. Muzeum poza ekspozycją stałą w hali sportowej przy ul. Skorupki organizuje również
wystawy czasowe w głównej siedzibie Muzeum w Pałacu I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej.
Muzeum posiada bogatą bibliotekę, którą udostępnia zarówno badaczom historii sportu,
która również służy celom edukacyjnym. Organizuje akcje upowszechniające ideę olimpijską
i zasady fair play. W czasie organizacji wystawy 100 lat Łódzkiego Klubu Sportowego w 2008
r. prowadzono specjalne prelekcje dla kibiców w zakresie zachowań fair play zawodników i
kibiców. Przez kilka miesięcy współpracowano z łódzkimi gimnazjami w ramach programu
społecznego „Szkoła bez przemocy”. Odbyło się szereg lekcji muzealnych, których rezultatem
był wspólnie stworzony przez uczniów kilku gimnazjów Kodeks Fair Play. Muzeum Sportu
spełnia ważną funkcję w życiu sportowym i społecznym miasta Łodzi i współdziała z Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie.

Listy Gratulacyjne za promocję wartości fair play
• Zofia Noceti–Klepacka – zawodniczka Klubu YKP Warszawa. Reprezentantka Polski
w windsurfingu. Trzykrotna olimpijka: Ateny /2004/, Pekin /2008/ i Londyn /2012/. Brązowa medalista olimpijska Londyn /2012/. Mistrzyni świata 2007 oraz wicemistrzyni świata
2011 i 2012. W 2006 roku założyła Fundację Hey Przygodo, która pomaga potrzebującym,
uzdolnionym dzieciom. Zofia Noceti-Klepacka podarowała swój medal olimpijski na aukcję, a
dochódy niej przekazała, zgodnie z wcześniejszymi planami, na leczenie chorej na mukowiscydozę małej sąsiadki – Zuzi. Medal wrócił do właścicielki. Wykupił go dr Jan Kulczyk
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i przekazał Zofii podczas Spotkania Noworocznego Rodziny Olimpijskiej 7 stycznia
2013 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II.
• Kibice Irlandii w piłce nożnej – podczas EURO 2012 Irlandczycy zaprezentowali w
Polsce rzadki na stadionach piłkarskich typ życzliwej spontaniczności. Pomimo przegranych meczów swojej drużyny kultura dopingu nie osłabła. Kibice z Zielonej Wyspy
wciągnęli w krąg swojej afirmacji życia i radości, jaką daje sport, także licznych Polaków, gości Euro oraz stróżów porządku, upowszechniając znakomite wzorce zachowań
na zawodach sportowych i po ich zakończeniu.

Laureaci 47. Konkursu Fair Play za rok 2013
Dyplom Fair Play PKOl
• Robert Pasternak – bilardzista – reprezentant klubu Idoslubu.pl Kielce.

Wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej
i godne życie po jej zakończeniu
• Barbara Grocholska–Kurkowiak – wybitna narciarka alpejska w latach 1948-1968.
Uczestniczka Powstania Warszawskiego w 1944. Szkoleniowiec narciarstwa. Poetka,
laureatka brązowego „Wawrzynu Olimpijskiego”(2000). W 2009 roku uhonorowana
medalem Kalos Kagathos.
• Lucjan Brychczy – od lat związany ze stołecznym klubem sportowym „Legia” (piłka
nożna). Członek olimpijskiej reprezentacji na IO w Rzymie /1960/. Szkoleniowiec
1999 – członek Honorowy PZPN, a od lutego 2013 cieszy się godnością Honorowego
Prezesa „Legii”. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
”Oj, strzelaj, prędzej, strzelaj…” – jego akcja w meczu Legia – Slovan Bratysława jest
opisywana głosem radiowego reportera w najstarszej polskiej radiofonii, a nadawanej
nadal audycji Programu I PR „Kronika sportowa”.

• Władysław Zieliński – kajakarz, mistrz świata, medalista mistrzostw Europy, olimpijczyk
z Rzymu /1960/, Tokio /1964/, Meksyku /1968/, brązowy medalista olimpijski z Tokio
/1960/, aktywny działacz Polskiego Związku Kajakowego i Polskiego komitetu Olimpijskiego.
Zasłużony Mistrz Sportu odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
• Kazimierz Zimny – lekkoatleta, olimpijczyk z Melbourne /1956/ i Rzymu /1960/, brązowy
medalista olimpijski z Rzymu, 4–krotny rekordzista kraju (3000, 5000, 10000 m) oraz w
reprezentacyjnej sztafecie 4 x 1500m. 7–krotny mistrz Polski. Dr nauk wychowania fizycznego, trener, dyrektor COS w Cetniewie w latach 1998–2001, współzałożyciel TOP, działacz
olimpijski, organizator „Maratonu Solidarności”. Zasłużony Mistrz Sportu (1962), odznaczony m.in. srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe i Krzyżem Kawalerskim OOP.

Wyróżnienia za promocję wartości fair play
(Dla osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania).
• Janusz Bukowski – Prezes Stowarzyszenia „Dać siebie innym”. Laureat konkursu Maraton Inspiracji oraz Programu Lider-Animator. Założyciel Stowarzyszenia „Dać siebie innym” (2011).
Organizator charytatywnych biegów Wybiegaj sprawność.
• Eligiusz Madejski – adiunkt w Zakładzie Teorii i Metodyki WF AWF w Krakowie, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, pracownik Instytutu Nauk Społecznych krakowskiej AWF,
rzeczoznawca ds. programów nauczania w MEN, członek Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia. Autor wielu publikacji naukowych. Pomysłodawca organizacji Gminnych Igrzysk
Sportowych w gminie podkrakowskiej Kocmyrzów – Luborzyca. W czerwcu 2014 Luborzyca
będzie gospodarzem 25. Gminnych Igrzysk Sportowych (25. rocznica Gminnych Igrzysk Sportowych).
• Krzysztof Piech – wieloletni pracownik Wydziału WFiS w Białej Podlaskiej. Doctor Honoris
Causa Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija w Rydze; Autor opracowania „Olimpiady Przedszkolaków z warsztatami dydaktycznymi dla nauczycielek przedszkoli, rodziców i dzieci”.

• Zbigniew Czajkowski – jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych trenerów
współczesnej szermierki na świecie – zawodnik, trener, wybitny teoretyk sportu, autor
największej liczby książek o tematyce szermierczej w Polsce (ponad 30), także autor
wielu fachowych artykułów. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym Medalem FIE, medalem Kalos Kagathos, tytułem Honorowego Członka Polskiego Związku Szermierczego i wielu innych związków. Uhonorowany tablicą
pamiątkową „Gloria Optimis” w Złotym Kręgu na warszawskiej Akademii Wychowania
Fizycznego.
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Laureaci 48. Konkursu Fair Play za rok 2014
Trofeum Fair Play PKOl
• Łukasz Kubot – tenisista, mistrz wielkoszlemowego Australian Open 2014, zwycięzca
dziewięciu turniejów deblowych ATP World Tour, finalista dwóch singlowych i siedmiu
deblowych turniejów ATP World Tour, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie Rio
de Janeiro. Nagrodzony za czyn – postawę fair play podczas meczu rozgrywanego w
ramach ćwierćfinału gry podwójnej Australian Open 22 stycznia 2014.

Dyplomy Fair Play PKOl
• Marta Bogucka – tenisistka, zawodniczka KT „Nasza Lechia Gdańsk”- dyplom przyznany za czyn-postawę fair play podczas turnieju OTK Kadetek w Łodzi.
• Grzegorz Bielejca, Marek Chmielarski, Mariusz Grudzień – himalaiści - uczestnicy akcji
ratunkowej członka wyprawy tajwańskiej na wys.7500 m.n.p.m.
• Jakub Przygoński – zawodnik sportu motocyklowego, specjalizujący się w rajdach długodystansowych typu Cross Country. Trzykrotny wicemistrz świata i trzykrotny brązowy
medalista mistrzostw świata. Najlepszy Polski zawodnik w kategorii motocykli w rajdzie Dakar – 6 lokata w 2014. Dyplom przyznany za czyn – postawę fair play podczas
rajdu Abu Dabi Desert Challenge 2014.

Wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie
po jej zakończeniu

• Sobiesław Zasada – wybitny sportowiec (lekka atletyka - członek kadry narodowej. W latach
1949–1951, sport samochodowy od 1952 roku), autor książek dotyczących automobilizmu,
biznesmen i działacz sportowy, laureat wielu nagród i odznaczeń. Trzykrotny złoty medalista
mistrzostw Europy w rajdach 1966, 1967, 1971 (obecne mistrzostwa świata), trzykrotny
srebrny medalista mistrzostw Europy w rajdach 1968.

Wyróżnienia za promocję wartości fair play
• Zbigniew Cendrowski – zasłużony działacz w promocji fair play i tworzeniu warunków dla
rozwoju moralnych wartości sportu w środowiskach szkolnych. Przez wiele lat kierował
sportem szkolnym w Polsce, stworzył i redagował czasopismo „Lider”, które przez długie lata
określało perspektywy i kierunki rozwoju kultury fizycznej, zwłaszcza młodzieży szkolnej.
Nieocenione zasługi położył w promocji zdrowia, przerzucając pomost pomiędzy środowiskiem lekarskim i nauk o kulturze fizycznej. Wolontariusz widzący sport jako ważny obszar
aktywności ruchowej ludzi trzeciego wieku. Wiarygodny i uczciwy, odważny w głoszeniu
i obronie uniwersalnych wartości sportu i olimpizmu.
• Ks. Mirosław Mikulski – nazywany przez dziennikarzy „kapelanem polskiego sportu”.
Od ponad dwudziestu lat organizator – na bardzo szeroką skalę – wielu imprez sportowych
dla dzieci oraz obozów wakacyjnych szczególnie dla dzieci pokrzywdzonych również dla dzieci z Białorusi, Ukrainy i Litwy). Organizator pielgrzymek sportowców na Jasną Górę. Inicjator
powstania w 1992 roku Katolickiego Stowarzyszenie Sportowe RP.

• Halina Aszkiełowicz–Wojno – piłka siatkowa 177 spotkań w reprezentacji Polski. Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Meksyku /1968/, srebrna na mistrzostwach
Europy (1967) i brązowa na mistrzostwach Europy (1971) – gdzie ponadto wybrana
została do pierwszej szóstki reprezentacji Europy. Jako wiceprezes Regionalnej Rady
Olimpijskiej we Wrocławiu promuje ideę olimpijską i poprzez liczne imprezy sportowe
integruje środowisko sportowe i olimpijskie Dolnego Śląska.

• Tadeusz Olszański – dziennikarz, publicysta, pisarz, tłumacz. Kierownik Działu Sportowego
w „Sztandarze Młodych” (1961–1971), potem w „Sportowcu” i „Dookoła Świata”, w Redakcji
Olimpijskiej „KAW”, współpracownik wielu pism („Perspektywy”, „Boks”, „Szpilki”), Redakcji
Sportowej TVP, korespondent Polskiego Radia i Telewizji na Węgrzech i w Jugosławii. Inicjator
dorocznej nagrody „Dżentelmen Sportu” (1963), która zapoczątkowała promocję zasad
fair play w Polsce. Założyciel WOPR. 1974–1981 przewodniczący Klubu Olimpijczyka PKOl,
współzałożyciel Polskiej Akademii Olimpijskiej (1984), Członek Honorowy Klubu Fair Play.

• Wiesław Ksawery Rudkowski – były pięściarz – dwukrotny olimpijczyk (Meksyk, Monachium - srebrny medalista w wadze lekkośredniej). Brązowy medalista mistrzostw
Europy – Madryt /1971/, srebrny – Belgrad /1973/, złoty – Katowice. Dziesięciokrotnymistrz Polski. Członek Zarządu PKOl. Członek Polskiego Klubu FP i Komisji Współpracy z olimpijczykami. Osobowość o wysokich walorach etycznych i moralnych.

• Muzeum Sportu I Turystyki W Karpaczu – oddział terenowy Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie (1974-2002), od 1 stycznia 2003 – samodzielna placówka finansowana przez
Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Jednostka systematycznie podejmująca problematykę fair play, wspierana w tym zakresie przez działający przy niej Karkonoski Klub Olimpijczyka.
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Laureaci 49. Konkursu Fair Play za rok 2015
Trofeum Fair Play PKOl
• Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran – zawodnicy – sporty samochodowe. Podczas rajdu Czech „Barum Rally Zlin 2015” – 7. rundy Rajdowych Mistrzostw Europy FIA 2015,
załoga zespołu LOTOS Rally Team w składzie Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran
szansę na zwycięstwo i tytuł mistrza Europy, na rzecz troski o zdrowie i życie członków
innej załogi.

Dyplom w kat. „Czyn czystej gry”
• Dawid Woźniak – zawodnik biathlonu – MKS „Karkonosze” Jelenia Góra. Podczas zawodów Pucharu Polski w biathlonie letnim – w Dusznikach Zdroju – poświęcił szansę
zajęcia 1. miejsca, usiłując pomóc koledze, który zasłabł podczas biegu. Ostatecznie
Dawid zajął miejsce 9.

Wyróżnienia w kategorii „Kariera sportowa i godne życie po jej
zakończeniu”
• Lech Koziejowski – szermierka. Trzykrotny olimpijczyk, Monachium /1972/ (złoty
medal w drużynie), Moskwa /1980/ (brązowy medal w drużynie), Montreal /1976/.
Wicemistrz świata juniorów (Genewa 1969), mistrz Polski we florecie (1980), 9-krotny
drużynowy mistrz Polski we florecie, 4-krotny medalista mistrzostw świata. Absolwent
warszawskiej AWF. Nauczyciel wychowania fizycznego i trener szermierki. Odznaczony
m.in. medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem
Kawalerskim OOP.
• Zygfryd Kuchta – piłka ręczna. Dwukrotny olimpijczyk – Monachium /1972/, Montreal
/1976/ - brązowy medal olimpijski. zespołu. Absolwent warszawskiej AWF (1968). Trener. Nauczyciel akademicki Lektor - wykładowca Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej
(EHF), wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Zasłużony Mistrz Sportu (1973), odznaczony m.in. Brązowym Medalem za Wybitne Osiągniecia Sportowe (1976) i Złotym
Krzyżem Zasługi.
• Prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk – koszykówka. Olimpijczyk – Rzym /1960/. Autor
trzytomowego podręcznika prawa morskiego, profesor prawa na Uniwersytecie Gdańskim, Prezydent Gdańska /1977-1981/. Od 2004 - rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Członek honorowy Polskiego
Związku Koszykówki. Zasłużony Mistrz Sportu, m.in. kawaler Medalu Kalos Kagathos
/1994/, odznaczony nagrodą im. Janusza Kusocińskiego (1980) i - jako jedyny Polak
- statuetką dyskobola im. dr Hansa-Heinricha Sieverta 1984, przyznawaną przez
Światowe Zrzeszenie Olimpijczyków.

• Tomasz Grzegorz Wójtowicz – piłka siatkowa. Dwukrotny olimpijczyk – Montreal /1976/
(złoty medal), Moskwa /1980/ . Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli „złotej ery”
polskiej siatkówki. Od 1990 przedsiębiorca w rodzinnym Lublinie. Zasłużony Mistrz Sportu,
odznaczony m.in. 2-krotnie złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Siatkarz roku
w klasyfikacji „PS” 1975 i 1983. Współpracuje z telewizją Polsat jako komentator meczów
siatkówki.

Wyróżnienia w kategorii „Promocja fair play”
• Doc. dr hab. prof. AWF Andrzej Dąbrowski – profesor AWF – związany z AWF od 1968 roku.
Wiceprzewodniczący Klubu Fair Play PKOl /1996-1999/, następnie członek tego Klubu. Profesor w AWF Warszawa - Filia w Białej Podlaskiej. Autor licznych publikacji i promotor wielu
prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich związanych z problematyką fair play.
• Ludwik Miętta–Mikołajewicz – koszykówka. Legenda „wiślackiego” sportu. Znakomity
trener, organizator sportu, dyrektor i wieloletni prezes T.S. „Wisła”. Funkcję trenera kadry
narodowej pełnił przez prawie ćwierć wieku. Z drużyną narodową 11-krotnie uczestniczył w
mistrzostwach Europy 2-krotnie zdobywając z nią srebrne medale. Członek Światowej Rady
Trenerów Koszykówki FIBA oraz komisji FIBA ds. koszykówki żeńskiej. Władze FIBA dwukrotnie powierzyły mu prowadzenie reprezentacji Europy. Odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Polski Związek Koszykówki przyznał mu tytuł Członka Honorowego, a TS.
„Wisła” - Prezesa Honorowego Klubu.
• Bożentyna Pałka-Koruba. W 2009 ustanowiła coroczną, wojewódzką nagrodę fair play „Laur
Świętokrzyski”, przyznawaną na zasadach zbliżonych do obowiązujących przy konkursie fair
play PKOl. Przez 8 lat była organizatorem Biegu Niepodległości, finansowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.
• Renata Susałko – dziennikarka sportowa z Polskim Radiem związana od 1977 r. Jako
radiowa reporterka uczestniczyła w dziennikarskiej obsłudze kilku igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Od lat aktywna w Polskim Stowarzyszeniu Sportu Kobiet oraz w strukturach
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Komisja Sportu Kobiet oraz Klub Fair Play – nieprzerwanie od 1996 roku). Problematyką fair play zajmuje się od ponad 20 lat.

Laureaci 50. Konkursu Fair Play za rok 2016
Dyplom Fair Play w kategorii „Czyn czystej gry”
• Daria Leba - SM Racing Toruń, PIT BIKE CROSS COUNTRY 2016 – kat. JUNIOR – sport
motorowy. Kajetan Kupiec /RKM Raptor Rzeszów/, który bezpośrednio przed zawodami
uległ wypadkowi. Mimo bólu przystępuje z pasją do rywalizacji sportowej. Po pierwszym dniu
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zajmuje III pozycję i aby utrzymać II miejsce w klasyfikacji generalnej musi w drugim
dniu Crossu przejechać chociaż jedno okrążenie. Niestety, sprzęt odmawia mu posłuszeństwa. Kajetan nie startuje, traci więc szansę na tytuł wicemistrza Ogólnopolskich
Mistrzostw Pomorza Zachodniego Cross Country, ale kibicuje swoim kolegom. W tej
sytuacji w klasyfikacji generalnej Kajetan Kupiec zajmuje III miejsce a Daria Leba /
lat 15/ miejsce II. Uroczystość wręczania nagród – 16.10.2016. – Miejski Dom Kultury
w Kaliszu Pomorskim. W chwili odebrania nagrody Daria oficjalnie przekazuje tytuł wicemistrzowski swojemu koledze Kajetanowi, zaznaczając wyraźnie, że w tym sezonie,
to nie ona lecz on zasłużył na ten tytuł. Sędziowie przychylili się do decyzji Darii, co
znalazło wyraz w zmianie protokołu zawodów.

Wyróżnienia indywidualne w kategorii „Całokształt kariery sportowej
i godne życie po jej zakończeniu”
• Andrzej Krzesiński - lekkoatletyka, skok o tyczce. Absolwent AWF Warszawa.
24–krotny reprezentant Polski w zawodach międzypaństwowych, mistrz Polski
/1957/ i 8-krotny wicemistrz Polski w skoku o tyczce oraz 10-boju /1950, 1951/. Halowy Mistrz Polski /1951/. Uczestnik IO – Rzym 1960 /12. miejsce/. Trener reprezentacji polskich tyczkarzy na IO – Montreal 1976 i Moskwa 1980. Jego wychowankowie
to m.in. W. Buciarski i T. Ślusarski. Trener Elżbiety Duńskiej-Krzesińskiej. Przygotowywał również do IO tyczkarzy Wielkiej Brytanii i USA. Zasłużony działacz kultury fizycznej,
odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim OOP.
Jeden z twórców polskiej szkoły tyczkarskiej. Wzór trenera i najwyższy autorytet dla
zawodników.
• Marian Więckowski – kolarstwo. Niemalże całą karierę sportową związany z klubem
Legia Warszawa. Debiutował w 1956 roku. Do historii przeszedł jako pierwszy kolarz,
który trzykrotnie z rzędu zwyciężył Tour de Pologne (1954-1956). Rekordzista Tour de
Pologne pod względem liczby etapów przejechanych w koszulce lidera – 20. Trener m.
in. Zenona Jaskuły, Marka Leśniewskiego, Zbigniewa Ludwiniaka, Marka Szerszyńskiego, Sławomira Krawczyka. W latach 1980-1981 wspólnie z Karolem Madajem szkolił
kadrę narodową w kolarstwie szosowym, przygotowując zawodników do mistrzostw
świata i Wyścigu Pokoju. Pod ich okiem trenowali: Czesław Lang, Tadeusz Mytnik,
Stanisław Szozda, Mieczysław Nowicki. Inicjator i koordynator kursów dla instruktorów
i trenerów kolarstwa oraz wsparciem i doradcą trenerów i zawodników. Uczestniczył
we wszystkich zawodach kolarskich. Pasjonat kolarstwa, któremu poświęcił całe swoje
życie. W 2000 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
• Antoni Zajkowski - judo. Absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
Srebrny medalista olimpijski w judo – Monachium /1972/. Pierwszy polski judoka,
który zdobył medal olimpijski. Wcześniej wywalczył srebrny medal w mistrzostwach

Europy w 1969 i w 1971 oraz brązowy medal w mistrzostwach świata – 1971. W latach
1971–1983 pracownik dydaktyczny w macierzystej uczelni. Pracę trenerską rozpoczął
również w 1971 roku w klubie AZS AWF w Warszawie i kontynuował ją do roku 2001, będąc
trenerem Pawła Nastuli i wielu medalistów mistrzostw Polski. W latach 1983–1986, w
trakcie urlopu bezpłatnego, szkolił zawodników Szwecji w następstwie czego zdobyli oni dwa
brązowe medale podczas mistrzostw Europy 1984. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP
oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
• Józef Zapędzki – strzelectwo sportowe. Ppłk. WP w st. sp. Absolwent AWF Wrocław. W latach
1960-1980 reprezentant Śląska Wrocław. Specjalista broni krótkiej. Jeden z najwybitniejszych strzelców w Polsce. Dwukrotny mistrz i rekordzista olimpijski /Meksyk 1968, Monachium 1972/. Pięciokrotny olimpijczyk /Tokio 1964, Montreal 1976, Moskwa 1980/. Medalista mistrzostw świata /srebrny, brązowy/ i Europy /złoty, dwa x srebrny i 4 x brązowy/.
23-krotny mistrz i wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Prezentował wszechstronność i
najwyższy poziom we wszystkich konkurencjach pistoletowych. Zawsze słynął z doskonałego
planowania treningów i skrupulatnego realizowania założonych celów. Stawiany jako wzór do
naśladowania młodym pokoleniom strzelców.
• Wiesław Ziemianin – biathlon. Czterokrotny olimpijczyk – Lillehammer /1994/, Nagano
/1998/, Salt Lake City /2002/, Turyn /2006/. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej,
żołnierz zawodowy /sierż. WP/. Trener biathlonistów BKS WP Kościelisko. Odznaczony m.in.
srebrnym medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. W 2004 roku podczas Mistrzostw
Świata w Oberhofie (Ger) oddał Tomaszowi Sikorze swoje – lepsze – narty, mówiąc „Tomek
weź moje narty, możesz dziś powalczyć o medal”. I tak się stało – Wiesław Ziemianin poświecił swoje szanse walki o wysoką pozycję i stypendium sportowe a Tomasz Sikora został wicemistrzem Świata. Po zakończeniu kariery sportowej Wiesław Ziemianin został pracownikiem
technicznym Polskiego Związku Biathlonu i przez wiele lat wspierał pierwszą reprezentację
Polski oraz reprezentacje juniorskie podczas Pucharów Świata i mistrzostw Świata.

Wyróżnienia w kategorii „Promocja wartości fair play”
(Dla osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania).
• Dr Jerzy Królicki – całe swoje zawodowe życie związał z Zakładem Pedagogiki Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zajmując się pracą dydaktyczną i naukową równocześnie przez wiele lat był zawodnikiem klubu AZS Warszawa i reprezentantem Polski w rugby.
Jako trener rugby, przekazywał młodym adeptom nie tylko wiedzę o sporcie, ale starał się
kształtować ich pro sportowe postawy w duchu fair play. W latach 1985–2013 był członkiem Klubu Fair Play, działając aktywnie na rzecz promocji uniwersalnych wartości fair play,
organizując liczne konkury, spotkania i konferencje poświęcone tej problematyce. Jest autorem licznych prac oraz promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich badających w
różnych środowiskach sportowych i poza sportowych postawy wobec sportu i zasad fair play.
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• Dr hab. prof. nadzw. Szymon Krasicki – narciarstwo. Studiował w AWF Warszawa
i Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie. W trakcie studiów uczestniczył
w Akademickich Mistrzostwach Świata w 1957 /złoty medal w biegu sztafetowym/
oraz trzech kolejnych Zimowych Uniwersjadach 1960, 1962, 1964 /brązowe medale
w biegu sztafetowym/. Trener biegów narciarskich w AZS Zakopane. Trener olimpijskiej reprezentacji polskich biegaczek narciarskich – udział w ZIO w Grenoble 1968
i w Sapporo 1972. Brał udział w przygotowaniach reprezentacji Bośni do igrzysk
olimpijskich w Sarajewie. Komentator TV podczas ZIO 1992, 2010. Autor i współautor
łącznie ponad 150 publikacji naukowych, podręcznikowych, popularnych, metodycznych. Promotor prac mgr i doktorskich o tematyce związanej z narciarstwem. Autorytet
w środowisku narciarskim, mentor narciarstwa biegowego w Polsce.

Laureaci 51. Konkursu Fair Play za rok 2017
Trofeum Fair Play 2017 w kategorii „Czyn czystej gry”
• Dariusz Bukowski – kajakarz, Podczas Mistrzostw Świata w maratonie kajakowym w
Pietermaritzburgu (RPA) w trakcie ostatniej „przenoski” w konkurencji K1, Dariusz
Bukowski, nie bacząc na obniżenie własnych szans medalowych, niosąc własny kajak,
pomógł przenieść (przez blisko 150 metrów) sprzęt kontuzjowanemu Michalelowi
Stuardowi (RPA). Po tym wydarzeniu partner Michaela – Gustaw Smook (RPA) poprosił
naszego zawodnika by popłynął z nim w konkurencji K2, zaznaczając, „że chce popłynąć tylko z Darkiem”. Po wyrażeniu zgody przez sędziego głównego zawodnicy ci w
K2, kat. 45-49 lat, w składzie POL/RPA zdobyli brązowy medal.

Listy Gratulacyjne Fair Play 2017 w kategorii „Czyn czystej gry”
• Drużyna Nożnej RKS „Radomiak” Radom, trener i sztab szkoleniowy. Podczas rozgrywanego 11 sierpnia 2017 w Radomiu meczu RKS „Radomiak” Radom - „Rozwój”
Katowice, gdy do zakończenia pozostało jeszcze 40 minut, doszło do niefortunnego
zdobycia bramki przez drużynę gospodarzy. Zauważywszy kontuzję gracza „Radomiaka”, zawodnik „Rozwoju” świadomie wybił piłkę poza pole gry, po stronie gospodarzy.
Po tym geście, zawodnik „Radomiaka” wrzucił piłkę z autu do Macieja Świdzikowskiego, a ten – chcąc natychmiast oddać piłkę rywalom, skierował ją w stronę bramki katowiczan. Piłka odbiła się od murawy i niefortunnie dla gości przelatując nad interweniującym bramkarzem „Rozwoju”, wpadła do bramki. Po natychmiastowej konsultacji
z trenerami radomianie „oddali” gościom możliwość zdobycia gola, odsuwając się od
piłki po wznowieniu gry od środka, rezygnując tym samym z prowadzenia 2:0 na rzecz
”kontaktowego” wyniku 2:1. We wspomnianym wyżej meczu w zespole „Radomiaka”

wystąpili następujący zawodnicy: Hubert Gostomski, Damian Jakubik, Maciej Świdzikowski,
Michał Grudniewski, Martin Klabnik, Peter Mazan, Matthieu Bemba, Simon Colina, Maciej
Filipowicz, Kamil Cupriak, Leandro Rossi, rezerwowi: Filip Adamczyk, Szymon Stanisławski,
Patryk Winsztal, Dawid Jabłoński, Jakub Rolinc, Chinonso Agu, Dariusz Brągiel. Sztab szkoleniowy tworzyli: Jerzy Cyrak - I trener, Sebastian Rybak - asystent trenera, Jakub Studziński trener bramkarzy, Zdzisław Radulski – masażysta, Cezary Romanowski – masażysta, Andrzej
Wilkowski – kierownik techniczny.
• Michał Kwiatkowski – kolarstwo. Podczas liczacego ponad 180 km 9. etapu kolarskiego
Tour de France (9 lipca 2017) – Rafał Majka (grupa Bora–Hansgrohe) uczestniczył w groźnej
kraksie na 70. kilometrze etapu. Mimo poważnych potłuczeń usiłował jazdę kontynuować.
Strata do czołówki powiększała się. W sytuacji kolegi zorientował się Michał Kwiatkowski
(Sky) i mimo, że był zawodnikiem innej zawodowej grupy kolarskiej, udzielił wsparcia koledze
z reprezentacji Polski, „doprowadzając” go do mety. Gest Michała Kwiatkowskiego został
nagłośniony w wielu europejskich mediach. Koledze za wsparcie dziękował również Majka,
który krótko po osiągnięciu mety trafił do szpitala, ale z udziału w wyścigu musiał się wycofać.
• Grzegorz Stareńczak – piłka siatkowa – trener zespołu MKS MOS Wieliczka. Podczas finałowego Turnieju „Kinder+Sport” w Zabrzu, po ataku zespołu MOSM Tychy i przyznaniu przez
sędziego punktu ekipie MKS MOS Wieliczka (punkt ten dawał przewagę w emocjonującej
końcówce 10:9 – w tie breaku – gra się do 11), trener Grzegorz Stareńczak, informując sędziego o dotknięciu piłki przez zawodniczkę z jego zespołu, poprosił o skorygowanie wyniku
i przyznanie punktu drużynie przeciwnej. Wynik został zmieniony i po kilku piłkach zespół z
Wieliczki spotkanie przegrał. Porażka, łzy zawodniczek, ale i wspaniała postawa Grzegorza
Stareńczaka uhonorowana przez organizatorów i ambasadorów turnieju nagrodą Fair Play.

Wyróżnienia indywidualne w kategorii „Całokształt kariery sportowej
i godne życie po jej zakończeniu”
• Ryszard Borek – badminton. Zawodnik, a następnie trener badmintona. Od początku związany z klubem w Głubczycach (najpierw Unia, a po zmianie nazwy – Polonia i Technik). W
trakcie wieloletniej pracy szkoleniowej przyczynił się do zdobycia przez podopiecznych 24
tytułów Drużynowego Mistrza Polski oraz ponad 450 medali na Indywidualnych Mistrzostw
Polski. W latach 1981-2004 pełnił funkcję trenera kadry narodowej Polskiego Związku
Badmintona. W tym czasie jego zawodnicy zdobyli trzy brązowe medale podczas Mistrzostw
Europy Seniorów oraz jeden srebrny i dwa brązowe na Mistrzostwach Europy Juniorów. Był
trenerem reprezentacji na igrzyskach olimpijskich w Atlancie /1996/, Sydney /2000/ i w
Atenach /2004/. Następnie, do 2009 roku, pracował z kadrą narodową Cypru, a potem
został trenerem klubu Morfotikos Nikozja. W 1977 roku był współzałożycielem Polskiego
Związku Badmintona. Całą energię poświęcał rozwojowi polskiego badmintona, zarówno
jako trener, jak i działacz sportowy. Jego działalność, zaangażowanie, ale przede wszystkim
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postawa moralna zostały docenione przez Kapitułę Kolegium Sędziów PZBad., poprzez
przyznanie mu w 2002 roku związkowej nagrody Fair Play.
• Boguchwał Fulara – piłka ręczna. Legenda krakowskiej piłki ręcznej. Osobowość
niezwykła, ciesząca się szacunkiem sympatyków i znawców tej dyscypliny. Wieloletni
zawodnik I-ligowego AZS Kraków, następnie trener juniorów tego klubu. Wychowawca
czterech olimpijczyków, w tym dwóch brązowych medalistów olimpijskich (Montreal
1976): Jana Gmyrka i Alfreda Kałuzińskiego. W latach 1975-1981 trzykrotny mistrz
kraju i zdobywca Pucharu Polski z drużyną „Hutnika” Kraków. Dwukrotny triumfator
Pucharu Polski (WKS Wawel-1974,KS „HUTNIK” Kraków-1977). W latach 1981-85
trener reprezentacji Egiptu i zdobywca Mistrzostwa Afryki drużyn młodzieżowych, a
następnie zdobywca Pucharu Austrii z drużyną U.H. STOCKERAU – 1989 r. Magister
wychowania fizycznego, przez 25 lat Kierownik Studium WF i Sportu na Uniwersytecie
Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadził sekcje piłki
ręcznej klubu uczelnianego , zdobywając Mistrzostwo Polski Szkół Pedagogicznych.
• Eugeniusz Kijewski – koszykówka. Jeden z najlepszych zawodników w historii polskiej
koszykówki. Olimpijczyk (Moskwa 1980 – 7. miejsce) i 236-krotny reprezentant Polski,
mający na koncie ponad 3000 zdobytych punktów. Trzy razy w karierze został „zawodnikiem roku”, pięć razy zdobył tytuł króla strzelców polskiej ligi koszykówki. Pomimo
wielu lukratywnych zagranicznych propozycji pozostał wierny przywiązaniu do Polski.
W walce sportowej na pierwszym miejscu stawiał zawsze przestrzeganie przepisów
sportowej rywalizacji i fair play. Po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął pracę
trenerską (Lech Poznań, Anwil Włocławek, Prokom Trefl Sopot, PBG Basket Poznań,
Polski Cukier Toruń). Trener polskiej reprezentacji koszykarzy w latach 1993-1998 (7.
miejsce na Mistrzostwach Europy – 1997). Dwukrotnie uznany za najlepszego trenera
ekstraklasy. Jego karierę trenerską przerwał udar. Po ciężkiej i mozolnej pracy, która
pozwoliła odzyskać sprawność i zdrowie, wrócił do sportu i krzewienia zasad czystej
gry, tym razem wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Nie zapomina też o najmłodszych – stoi na czele Fundacji Biofarm Basket Poznań, wspiera
utalentowanych sportowcówi zapewnia rozwój obecnym i przyszłym pokoleniom koszykarzy, wywodzącym się z Poznania i Wielkopolski.
• Antoni Piechniczek – piłka nożna. Karierę piłkarską rozpoczął w Zrywie Chorzów, następnie grał w Naprzodzie Lipiny (1960–1961), Legii Warszawa (1961–1965), Ruchu
Chorzów (1965–1972) i francuskim Chateauroux (1972–1973). W 1964 zdobył z
Legią Puchar Polski, a w 1968 Mistrzostwo Polski z Ruchem. Rozegrał trzy mecze w
reprezentacji Polski (1967–1969). Grał w pomocy i na prawej obronie. Po ukończeniu
studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie rozpoczął pracę trenerską w BKS Bielsko-Biała, którą kontynuował w Odrze Opole, Ruchu Chorzów, Górniku

Zabrze oraz w klubach zagranicznych: Al-Rayyan Doha w Katarze, Al-Shabbab, Al-Whda i
Al-Nasr w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Esperance Tunis w Tunezji. W 1987 zdobył Mistrzostwo Polski z Górnikiem Zabrze. Trener reprezentacji Polski, która zajęła trzecie
miejsce podczas finałów mistrzostw świata w Hiszpanii w 1982. Wywalczył również awans do
mistrzostw świata w Meksyku w 1986. Ponownie objął funkcję selekcjonera reprezentacji
w maju 1996. Nie udało mu się jednak doprowadzić do awansu na mistrzostwa świata we
Francji i 7 czerwca 1997 podał się do dymisji. Pracował również jako selekcjoner reprezentacji Tunezji (udział w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu – 1988) oraz Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Trzykrotnie uhonorowany tytułem „Trenera Roku” przez tygodnik „Piłka Nożna” w
1978 r. i „Przegląd Sportowy” w latach 1981 i 1982. Długoletni działacz Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Był dwukrotnie jego wiceprezesem. Wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kształcący kolejne pokolenia instruktorów i trenerów piłki nożnej. Za
swoją działalność uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi i sportowymi. W 2017
r. został laureatem medalu „Kalos Kagathos”, którym honorowani są ludzie sportu odnoszący sukcesy również „za metą”.

Wyróżnienia Fair Play 2017 im. prof. Zofii Żukowskiej w kategorii
„Za promocję wartości fair play”
• Ryszard Mikurda – sporty samochodowe. Sędzia ponad 1700 polskich i zagranicznych imprez sportowych – komisarz FIM klasy międzynarodowej sportów: samochodowego, motocyklowego i kartingu. Do 2002 roku członek władz ZG PZMot. oraz Głównych Komisji Sportów
Samochodowych i Motocyklowych. Ponad 300 razy komandor lub przewodniczący Komisji
Organizacji mistrzostw Polski, Europy i świata. Pomysłodawca i organizator Zlotów Motocykli
i Pojazdów Zabytkowych. Publicysta i dziennikarz. Członek Kapituły Fair Play przy wojewodzie
świętokrzyskim w latach 2008-2016.
• Elżbieta Wysocka – Współzałożycielka i prezes stowarzyszenia Akademia Mistrzów Sportu - Mistrzów Życia. Członkini grona ekspertów Rady Programowej niezwykle priorytetowo
traktowanego przez władze Opolszczyzny projektu: „Program zapobiegający chorobom
cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa
opolskiego”. Inicjatorka wielu akcji promujących - w różnych kręgach i grupach społecznych,
często w środowiskach osób dotkniętych przez los - aktywność sportową jako doskonały
sposób na rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych i zdrowotnych a także
propagujących wizerunek sportowca olimpijczyka jako wzór do naśladowania dla młodych
ludzi. Reaktywowała Łuczniczy Klub Sportowy SURMA i jako prezes tego klubu doprowadziła
go do czołówki łuczniczych klubów w Polsce.
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• Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej - Związek stowarzyszeń
sportowych, posiadający status organizacji pożytku publicznego, członek Polisportive
Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich. Organizacja powstała w 1992 roku z inicjatywy księży
salezjanów, sióstr salezjanek i osób świeckich. Przez blisko 100 stowarzyszeń lokalnych rozsianych na terenie całej Polski prowadzi działalność sportowo-wychowawczą
wśród około 30 tysięcy dzieci i młodzieży, głównie rodzin upośledzonych, niewydolnych
wychowawczo oraz nierzadko dewiacyjnych. SALOS jest organizatorem Ogólnopolskich
Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w
Futsalu oraz, Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej. Jest jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń kultury fizycznej w Polsce. Program organizacji opiera się na
głęboko humanistycznych założeniach olimpizmu i etyki olimpijskiej, u podstaw której
tkwią takie wartości jak pokój, dobro, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek, godność,
solidarność i fair play. Priorytetowe miejsce zajmuje działalność naukowa, sympozjalna
i wydawnicza. Organizacja poprzez swoich członków-księży sprawuje opiekę duszpasterską nad sportowcami naszego kraju. Za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą SALOS wyróżniona została dyplomami od Premiera
Rzeczypospolitej, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki.

Laureaci 52. Konkursu Fair Play za rok 2018
Trofeum Fair Play 2018 za „czyn czystej gry”
• Zespół Narodowej Zimowej Wyprawy Na K2 w składzie: Krzysztof Wielicki (kierownik),
Janusz Gołąb (kierownik sportowy), Maciej Bedrejczuk, Adam Bielecki, Jarosław Botor,
Marek Chmielarski, Rafał Fronia, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Piotr Snopczyński,
Piotr Tomala, Dariusz Załuski, Denis Urubko. 25 stycznia Tomasz Mackiewicz w towarzystwie Francuzki Elisabeth Revol osiągnął położony w zachodniej części Himalajów
szczyt Nanga Parbat (dziewiąty na świecie pod względem wysokości). Dotarli tam
północno-zachodnią stroną góry, co stanowiło wyczyn pionierski. Po zdobyciu szczytu
u polskiego himalaisty pojawiły się objawy choroby wysokościowej. Wkrótce okazało
się, że nie będzie w stanie zejść z góry. Jego partnerka pozostawiła więc go w lodowej
szczelinie i usiłowała wezwać pomoc. Z tą niezwłocznie pośpieszyli uczestnicy polskiej
wyprawy na K2. Przerywając własną próbę, spod tego szczytu śmigłowcem dotarli
do Nanga Parbat. Adam Bielecki i Denis Urubko podjęli próbę uratowania obojga.
Jarosław Botor i Piotr Tomala ubezpieczali akcję kolegów z wyprawy. Francuzkę udało
się sprowadzić do bazy na wysokości 4.850 m n.p.m., jednak ogromne zmęczenie
ratowników i ekstremalnie pogarszające się warunki pogodowe nie dały im szans na
dotarcie do przebywającego na wysokości ok. 7.200 m n.p.m. Tomasza Mackiewicza.
Akcję ratowniczą w wykonaniu Polaków w całym świecie oceniono jako brawurową
i przeprowadzoną perfekcyjnie. Ich wyczyn docenił m.in. Amerykański Klub Alpini-

styczny, przyznając Adamowi Bieleckiemu, Denisowi Urubko, Jarosławowi Botorowi i Piotrowi
Tomali nagrodę imienia Davida A. Sowlesa. To, ustanowione w roku 1981 wyróżnienie jest
przyznawane himalaistom, którzy wykazali się bezinteresownością i poświęcili własne cele
i ambicje, by – mimo ryzyka z jakim to się wiązało - pomóc innym. Wspomniana czwórka to
pierwsi Polacy uhonorowani w ten sposób.„Przegląd Sportowy” czwórce himalaistów – ratowników przyznał statuetki za „Wyczyn roku 2018”.

Dyplom okolicznościowy za „czyn czystej gry”
• Marcin Kamiński – żeglarstwo (UKS Navigo Sopot). Podczas rozgrywanych latem w Warnemünde mistrzostw Europy katamaranów klasy A dostrzegł przewrócony, szybko dryfujący
katamaran i znajdującego się w wodzie ok. 100 m od niego sternika holenderskiego jachtu,
który jednak miał spore problemy z dopłynięciem do swej łódki. W pobliżu nie było żadnej
jednostki, która mogłaby mu pomóc. W tej sytuacji Marcin, mimo iż zajmował wtedy, 15.
miejsce w stawce, zrezygnował z walki o dobrą lokatę i pośpieszył rywalowi z pomocą. Dopiero przy drugim podejściu udało mu się podjąć Holendra, podpłynąć do dryfującej jednostki i
wspólnie postawić ją na wodzie. Dzięki temu obaj żeglarze mogli kontynuować wyścig. Kosztowało to Marcina utratę wysokiej pozycji (zajął odległe 64. miejsce), jednak zyskał ogromne
uznanie komisji regatowej (przyznała mu zadośćuczynienie punktowe) oraz szczerą wdzięczność rywala, który długo dziękował naszemu reprezentantowi za tą bezinteresowną pomoc.

Wyróżnienia indywidualne za „całokształt kariery sportowej i godne życie po jej
zakończeniu”
• Henryk Rozmiarek – piłka ręczna. Jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki
ręcznej. To jedyny nasz szczypiornista, który uczestniczył w trzech igrzyskach olimpijskich
(1972, 1976 – brązowy medal, 1980). Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta ZPRP. W
narodowej reprezentacji rozegrał blisko 200 spotkań, zawsze będąc bardzo mocnym jej
punktem. „Od zawsze” również związany z Poznaniem i miejscowymi klubami – Grunwaldem
i Posnanią. W latach 80. przez pewien czas występował także w klubach niemieckich.
Po zakończeniu kariery zawodniczej oddał się pracy szkoleniowej – pracował w klubach polskich (m.in. w Stelmecie Zielona Góra , Piotrcovii i AZS Gorzów Wielkopolski) i zagranicznych
(w Grecji i Kanadzie). Był wieloletnim asystentem i konsultantem trenerów polskich kadr narodowych w różnych kategoriach wiekowych. Za osiągnięcia sportowe i działalność trenerską
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.
• Andrzej Zabawa – hokej na lodzie. Wybitny hokeista, wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik trzech igrzysk olimpijskich (1976, 1980 i 1984) i trzech turniejów mistrzostw świata.
Lider w tabeli najlepszych strzelców reprezentacji – zdobył dla niej 99 bramek. Występował
w barwach KTH w rodzinnej Krynicy, a potem – w Unii Oświęcim, Baildonie Katowice i Zagłębiu Sosnowiec. W tym ostatnim z Wiesławem Jobczykiem stworzył najlepszy duet w historii
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naszego hokeja. Przez pewien czas grał również w klubach niemieckich, jednak oferty
nadania mu niemieckiego obywatelstwa skutecznie odrzucał. Po zakończeniu kariery
zawodniczej blisko współpracował z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie (był kierownikiem kadr narodowych – seniorskiej i juniorów) oraz Szkołą Mistrzostwa Sportowego
PZHL w Katowicach. Obecnie jest kierownikiem kadry młodzieżowej (U-23) PZHL i
drużyny katowickiej SMS PZHL.
• Wojciech Mikołaj Zabłocki – jeden z najlepszych zawodników w historii polskiej szermierki. Szablista, który czterokrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich (1952,
1956, 1960, 1964), zdobywając na nich dwa srebrne i brązowy medal. 9-krotnie
stawał na podium szermierczych mistrzostw świata (w tym 4 razy na jego najwyższym
stopniu). Reprezentował barwy: MKS Katowice, Budowlanych Kraków, Krakowskiego
Klubu Szermierczego i stołecznego Marymontu. Intensywną karierę zawodniczą umiejętnie łączył ze studiami – ukończył Wydział Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Jest autorem wielu projektów architektonicznych, w tym – obiektów sportowych. Są wśród nich: sala gier bielańskiej AWF, hale sportowe w Zgorzelcu, Koninie,
Puławach, kryty tor kolarski w Pruszkowie czy kompleks sportowy w syryjskim Aleppo.
Za osiągnięcia sportowe i pracę zawodową wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Jest
autorem kilkunastu pozycji książkowych na temat szermierki i architektury oraz wielu
prac malarskich i rysunków. Jest członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej i przewodniczącym Rady Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Wyróżnienia im. prof. Zofii Żukowskiej za „promocję wartości Fair Play”
• Jarosław Andziak – kajakarstwo. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w różnych
konkurencjach, a potem - szkoleniowiec w warszawskich klubach sportowych. Spopularyzował w Polsce i rozwinął od podstaw kajak – polo. Był prekursorem wyczynowego
uprawiania maratonu kajakowego jako konkurencji przygotowującej do startu w konkurencjach olimpijskich. Wieloletni pracownik Polskiego Związku Kajakowego, m.in.
na stanowisku kierownika wyszkolenia i dyrektora sportowego. Aktywny promotor
zasad fair play. Jako trener kajakarstwa przekazywał młodym adeptom tej dyscypliny
nie tylko wiedzę o sporcie, ale starał się kształtować u nich postawy czystej gry. Organizował m.in. liczne konkursy, spotkania i konferencje poświęcone tej problematyce.
Jest autorem licznych związkowych opracowań nt. fair play.
• Witold Bańka – lekkoatletyka. Sprinter, specjalizujący się w biegu na 400 m (rekord
życiowy – 46,11 w 2007 r.), były zawodnik klubów: Budomark Mysłowice, GLKS
Świdnica, GKS Tychy i SPLA Tychy. Uczestnik mistrzostw świata w Osace (2007) – w
sztafecie 4x400 m, która na tej imprezie wywalczyła brązowy medal. Minister sportu i turystyki. Od maja 2017 – członek Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji
Antydopingowej WADA – Przewodniczący Agencji. Był inicjatorem Ustawy o zwalczaniu

dopingu w sporcie i utworzenia Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA. Jako szef resortu
sportu zainicjował szereg istotnych programów zmierzających do umasowienia sportu wśród
dzieci i młodzieży, dofinansowujących przygotowania wybitnie uzdolnionych zawodników do
igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy.
• Jakub Błaszczykowski – piłka nożna. Wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej (rozegrał
w kadrze narodowej ponad 100 spotkań), były kapitan drużyny. Zawsze był wzorem sportowego zachowania na boisku i poza nim. Seniorską przygodę z futbolem rozpoczął w KS
Częstochowa, ale potem trafił do krakowskiej Wisły. Kiedy w roku 2007 rozstawał się z tym
klubem, rozpoczynając trwającą 12 lat grę w renomowanych klubach niemieckich (Borussia
Dortmund i VfL Wolfsburg) i włoskiej Fiorentinie, zapowiedział, że właśnie w Wiśle chciałby
kiedyś zakończyć karierę. Słowa dotrzymał, bowiem wrócił do Krakowa i podpisał umowę ze
znajdującym się w organizacyjnych i finansowych kłopotach klubem. Udzielił mu pożyczki, a
sam postanowił, że jego miesięczne wynagrodzenie wyniesie 500 złotych, które zdecydował
się przeznaczać na zakup biletów na mecze Wisły dla podopiecznych domu dziecka. Od lat
angażuje się w rozmaite akcje charytatywne, spośród których na szczególną uwagę zasługuje powołana przez niego fundacja „Ludzki gest”, gromadząca środki na pomoc w nauce i
sporcie szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych
• Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor, Piotr Tomala – himalaizm. Kapituła, złożona z
dziennikarzy – przedstawicieli czołowych polskich mediów, postanowiła tym wyróżnieniem
uhonorować głównych bohaterów przeprowadzonej pod koniec stycznia 2018 r. niezwykłej
akcji ratowniczej na Nanga Parbat (jej szczegóły opisano wyżej – w Kategorii I) - uznając,
iż ich działania, pełne solidarności z uwięzionymi na górze, a jednocześnie niebezpieczne i
wielce ryzykowne dla samych ratowników, zasługują na najwyższe uznanie.

Honorowa Statuetka Fair Play
• Włodzimierz Szaranowicz – TVP Sport. Kapituła Dziennikarzy Sportowych zaproponowała
(a Prezydium Zarządu PKOl zatwierdziło) uhonorowanie tego wieloletniego dziennikarza
Polskiego Radia, a następnie Telewizji Polskiej. Włodzimierz Szaranowicz to nie tylko wybitny
sprawozdawca i komentator sportowy, ale także dziennikarz, który podczas swojej pracy
antenowej zawsze dostrzegał w sporcie znacznie więcej niż tylko „suchy” wynik. Starał się
zgłębić myśli i psychikę zawodnika, podkreślał znaczenie czystej gry. Tak czynił nie tylko
w programach sportowych, ale i w innych – m.in. w dedykowanych dzieciom i młodzieży, a
nawet – rozrywkowych. Z ukochanego, uprawianego przez ponad 40 lat, zawodu zrezygnował
ze względów zdrowotnych.
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LAUREACI KONKURSÓW FAIR PLAY PKOl
Wyróżnienie
• Tomasz Gollob – sport żużlowy. Klub Fair Play wyraża w ten sposób swój szacunek
i podziw dla ogromnej determinacji Tomasza Golloba – przez wiele lat naszego najlepszego żużlowca. W roku 2010 został indywidualnym mistrzem świata. W rywalizacji o
ten tytuł dwukrotnie zajmował jeszcze drugie, a czterokrotnie – trzecie miejsce.
W 2016 r. podczas motocrossowego treningu w Chełmnie uległ wypadkowi, w wyniku
którego doznał poważnego urazu kręgosłupa. Przeszedł skomplikowaną operację
i różne zabiegi rehabilitacyjne (niebawem czeka go kolejna próba usprawnienia), jednak wciąż uparcie walczy o powrót do sportu – być może w roli trenera lub działacza.
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