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LEKCJA 
SPORTU 
Za nami bogate 
w wydarzenia sportowe 
lato. Najwięcej radości 
w ostatnich miesiącach 
dostarczyli nam siatkarze 
(broniąc złotych medali 

w mistrzostwach świata) i lekkoatleci (sięgając aż po 
12 krążków czempionatu kontynentalnego). Piszemy 
o tym na następnych stronach naszego „Magazynu”. 
Ale przecież całkiem niedawno w Buenos Aires, 
z udziałem 206 reprezentacji narodowych, roze- 
grano trzecie już Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie  
– imprezę dla „olimpijczyków jutra”, dziś liczących 
sobie po 15–18 lat. Polska do udziału w niej wystawiła 
niemałą, bo liczącą 69 sportowców ekipę – większą 
od tych, które reprezentowały nas najpierw  
w Singapurze, a potem w Nankinie. Niestety, 
liczba zawodników nie przełożyła się w stolicy 
Argentyny na lepszy wynik. Biało-czerwoni zdobyli 
jako reprezentacja tylko 6 medali: srebrny i trzy 
brązowe oraz uczestnicząc w międzynarodowych 
zespołach – złoty i brązowy. To niewiele, gdy spojrzy 
się na osiągnięcia nie tych państw, które dominują 
w światowym sporcie, jak Rosja, Japonia czy Chiny, 
lecz na medalowe zdobycze nieznacznie większych 
od naszej ekip Włoch (32 medale) i Węgier (24).
To fakt, że w aż 14 przypadkach nasi zawodnicy 
byli blisko czołówki, zajmując lokaty 4–6, co tylko 
potwierdza, że w niektórych sportach jesteśmy 
krajem liczącym się w świecie, ale też w innych 
mocno od najlepszych odstajemy. Nie piszącemu 
te słowa wyciągać wnioski, to rola związków 
sportowych i resortu. Ważne, aby – po zakończeniu 
wieku juniorskiego – talenty (a przecież takie 
w Buenos Aires startowały) nam nie zginęły. Jedno 
jest pewne, nikomu z dziewcząt i chłopców nie 
można odmówić ambicji i waleczności, a to też jest 
wartość niebagatelna. Równie ważne było ich „otarcie 
się” o świat wielkiego sportu, poznanie warunków  
i zasad zbliżonych do tych z „prawdziwych”  
igrzysk. To również może im się kiedyś przydać. 
Argentyńczycy (czego potwierdzenie mieliśmy, 
obserwując tysiące ludzi nie tylko kibicujących,  
ale i uprawiających różne formy rekreacji), którzy sport 
lubią i rozumieją, z roli gospodarzy – poza drobnymi 
wpadkami – wywiązali się  bardzo dobrze. Na tyle,  
że szef MKOl Thomas Bach w ostatnim dniu imprezy 
zasugerował, by ich stolica przystąpiła do walki 
o możliwość goszczenia uczestników „dorosłych” 
igrzysk w 2032 roku. Pożyjemy, zobaczymy… 
 Henryk Urbaś

ZAMIAST WSTĘPU
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W DNIACH 6–18 PAŹDZIERNIKA STOLICĄ SPORTU MŁODZIEŻOWEGO BYŁO BUENOS AIRES. GOŚCIŁO BOWIEM  
BLISKO 4000 DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W WIEKU 15–18 LAT, UCZESTNICZĄCYCH W III MŁODZIEŻOWYCH IGRZYSKACH 
OLIMPIJSKICH. W GRONIE STARTUJĄCYCH BYŁA 69-OSOBOWA GRUPA ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW Z POLSKI

MŁODZIEŻOWE – DZIEŃ PO DNIU

FOTO:  SZYMON SIKORA/PKOl, TOMASZ PIECHAL/PKOl

WYDARZENIA

Słowa 
przyrzeczenia 

odczytali: 
pływaczka 

Aleksandra Knop 
i trener hokeistów 

na trawie  
Mateusz Grochal

DO UDZIAŁU W IGRZYSKACH zawodnicy 

kwalifikowali się w zawodach eliminacyj-

nych, trwających niemal półtora roku. Poni-

żej – syntetyczny zapis najważniejszych  

argentyńskich wydarzeń z udziałem  

naszych reprezentantów. 

WSZYSTKO ROZPOCZĘŁO SIĘ jeszcze 

w kraju. W poniedziałek, 1 października  

do Centrum Olimpijskiego w Warszawie  

zjechali młodzi sportowcy i ich trenerzy.  

Na miejscu – pobieranie reprezentacyjnych 

ubiorów, przymiarki, a potem – obiad  

i krótkie spotkanie organizacyjne. 

O 17.00 – ceremonia, która pewnie na dłu-

go pozostanie w pamięci jej uczestników. 

To wręczenie nominacji do reprezentacji, 

złożenie przyrzeczenia o godnym reprezen-

towaniu barw narodowych, podpisywanie 

się na fladze PKOl i… wiele fotografii. Słowa 

przyrzeczenia odczytali: pływaczka Alek-

sandra Knop i trener hokeistów na trawie 

Mateusz Grochal, a nominacje wręczali: 

wiceminister sportu Jan Widera, przedstawi-

cielka PKN Orlen – sponsora strategiczne-

go PKOl Bogusława Skiba oraz prezes  

Andrzej Kraśnicki i sekretarz generalny 

PKOl Adam Krzesiński. Po uroczystości,  

na której nie zabrakło rodziców zawodni-

ków oraz prezesów związków sportowych 

mających swych reprezentantów w ekipie, 

był przejazd do hotelu i wypoczynek przed 

TEKST: HENRYK URBAŚ



czekającą wszystkich następnego dnia  

długą podróżą. Biało-czerwoni dotarli  

do Buenos Aires w dwóch grupach.  

Jedna przez Amsterdam, druga z między- 

lądowaniem w Paryżu. Podróż, choć  

długa, minęła spokojnie. 

3 PAŹDZIERNIKA cała ekipa była na miej-

scu. Przejazd z lotniska do wioski zawod-

niczej to pierwsza okazja, by rzucić okiem 

na Buenos Aires. Co dało się z okien auto-

karu zauważyć? Ogromny ruch pojazdów 

i – niemało kontrastów. Obok strzelających 

w niebo wieżowców – sporo niskiej i lichej 

zabudowy, chwilami przypominającej nawet 

brazylijskie fawele. Za to po drodze sporo 

terenów zielonych i miejsc do uprawiania 

sportu – ścieżki biegowe, trasy rowerowe, 

liczne boiska piłkarskie… 

W WIOSCE ZAWODNICZEJ (to zupełnie 

nowe osiedle) na ekipę czekały przybyłe na 

miejsce kilka dni wcześniej – szefowa Misji 

Ewelina Wawrynkiewicz-Binda i wspomaga-

jąca ją Dorota Goś. Zawczasu zadbały,  

aby przygotować pokoje i gdzie trzeba, uzu-

pełnić ich wyposażenie. Skromne, ale na ta-

kich imprezach nikt nie wymaga standardów 

czterogwiazdkowego hotelu. 4 i 5 paździer-

nika to dni, w których zawodnicy pod okiem 

trenerów zapoznawali się z arenami igrzysk, 

testowali olimpijski transport autobusowy 

(sprawdzając choćby niekrótkie czasy prze-

jazdu na rozrzucone po mieście obiekty) 

i odbywali pierwsze treningi. 

Biało-czerwoni 
dotarli do Buenos 

Aires w dwóch 
grupach. Jedna 

przez Amsterdam, 
druga z między- 

lądowaniem  
w Paryżu 

POWYŻEJ:
Już po ślubowaniu. 
Polska ekipa gotowa 
do drogi na igrzyska...

PONIŻEJ:
Powitanie  
sportowców  
w wiosce  
zawodniczej

OBOK:
Podpis na fladze PKOl 
składa Iga Świątek. 
Obok trener  
Mikołaj Weymann
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W PIĄTEK PRZED POŁUDNIEM grupka  

lekkoatletów pod wodzą Katarzyny  

Deberny z Polskiego Komitetu Olim- 

pijskiego wzięła udział w obradach  

MKOl-owskiego forum „Olimpizm  

w działaniu”, a wieczorem w wiosce  

odbyło się powitanie 206 ekip narodo- 

wych uczestniczących w igrzyskach.  

Kilka kurtuazyjnych słów, nasycona  

muzyką i tańcem, ale bez „fajerwerków” 

część artystyczna i… po wszystkim. 

NA SOBOTĘ, 6 PAŹDZIERNIKA wyznaczo-

no uroczyste otwarcie igrzysk. Jednak nie 

na stadionie, lecz w centrum miasta, w po-

bliżu słynnego „El Obelisco”. To pod tym, 

prawie 70-metrowym pomnikiem odbywają 

się ważne dla miasta i kraju wydarzenia 

kulturalne, czasem także sportowe. Tak było 

i tym razem, a ceremonię otwarcia oglądały 

tłumy mieszkańców i gości Buenos Aires. 

Ich liczbę szacowano nawet na 200–220 

tysięcy. Blisko dwugodzinna uroczystość 

była efektowna i dynamiczna. Oprócz ele-

mentów olimpijskiego ceremoniału (np. 

przemarszu chorążych z flagami [polską 

niosła tenisistka Iga Świątek], ślubowań 

uczestników, wciągnięcia na maszty flag 

MKOl i gospodarzy, oficjalnych przemówień 

i zapalenia znicza) było sporo muzyki i tań-

ca. To mogło się podobać. 

NAZAJUTRZ ROZPOCZĘŁA SIĘ WALKA 

O MEDALE, a z polskiej ekipy najwcześniej, 

już o 9.00 rano do boju ruszyły siostry  

Aleksandra i Natalia Kałuckie, specjalizujące 

się we wspinaczce sportowej. Na początku 

narobiły nam niemało apetytu na dobry  

wynik, bo w pierwszej konkurencji  

(szybkościowej) zdecydowanie dominowały  

nad konkurentkami i zajmowały dwa czoło-

we miejsca. Niestety, w dwóch następnych 

Polkom powiodło się gorzej i nie zdołały 

awansować do finałowej szóstki. 

Tym, co tego dnia od razu zwróciło szcze- 

gólną uwagę, była wysoka frekwencja  

widzów na trybunach wszystkich aren. 



6 MAGAZYN OLIMPIJSKI

WYDARZENIA

Do niektórych stały gigantyczne kolejki,  

bo na widowni brakowało miejsc. Nic dziw-

nego – niedziela, ładna pogoda, a i wstęp 

bezpłatny, ale to tylko początek, bo kolej-

nego dnia okazało się, że i w dni powsze-

dnie z igrzyskową widownią nie będzie 

źle. Na obiekty ciągnęły tłumy dzieci i mło-

dzieży. Pod opieką nauczycieli dziewczęta 

i chłopcy oglądali zawody, ale też korzy-

stali z atrakcji przygotowanych przez  

organizatorów wokół obiektów igrzysk. 

Były tam boiska, maty, ministrzelnice. 

Atmosfera na nich przypominała tę, jaka 

panuje u nas podczas Pikników Olimpij-

skich. Tyle tylko, że to gigapikniki, do tego 

rozrzucone po całym mieście, a każdy 

4–5 razy większy od warszawskiego.

A W HOTELU HILTON obradowała  

133. sesja MKOl. Jej uczestnicy chwilą  

ciszy uczczili pamięć zmarłej w końcu 

czerwca Irenie Szewińskiej, a mąż zmarłej 

odebrał przyznany pośmiertnie najwybit-

niejszej polskiej sportsmence Order Olim-

pijski. Na tej samej sesji z wyścigu o prawo 

organizowania Zimowych Igrzysk Olim-

pijskich w 2026 roku wypadło tureckie 

Erzurum. Pozostają: Calgary, Sztokholm 

i Mediolan z Cortiną d’Ampezzo. Rolę go-

spodarza następnych letnich Młodzieżo-

wych Igrzysk Olimpijskich MKOl powierzył 

stolicy Senegalu – Dakarowi.

TYMCZASEM, NIEWIELE BRAKOWAŁO,  

by właśnie tego dnia na koncie polskiej 

ekipy pojawiły się pierwsze medale. 

O krok od nich byli – pływak Jakub Kraska 

w wyścigu na 200 m st. dow. i Piotr „Axel” 

Winiarski w breakingu (tak określano 

w Buenos Aires breakdance). W obu przy-

padkach zawody kończyli na czwartym 

miejscu. À propos breakingu – to niezwy-

kle widowiskowa dyscyplina, która na tej 

imprezie cieszyła się wielkim zaintere-

sowaniem – obiecujemy, że za jakiś czas 

przybliżymy ją naszym Czytelnikom. 

NASTĘPNEGO DNIA znów dotknęła 

polską ekipę „klątwa czwartych lokat”. 

Do tych z dnia poprzedniego doszła taka 

sama pozycja Macieja Bema w turnieju 

floretu. Medal znów był o krok, jednak 

rozgrywka o brązowe trofeum zakończyła 

się nie po myśli Polaka, ale trener Tomasz 

Ciepły przypomniał, że Maciek w br. zdobył 

już sporo – trzy medale mistrzostw Europy 

– dwa w kategorii kadetów i jeden junior-

ski, brąz na mistrzostwach świata. Brako-

wało mu tylko krążka z młodzieżowych 

igrzysk, które mają przecież w nazwie 

słowo „olimpijskie”. 

10 PAŹDZIERNIKA pech biało-czerwo-

nych chyba się już wyczerpał, bo wzboga-

cili się oni de facto o trzy medale. Najpierw 

tenisistka Iga Świątek zapewniła polskiej 

ekipie co najmniej srebrny, bo w półfinale 

gry podwójnej, z Kają Juvan ze Słowenii 

pokonała duet argentyńsko-kolumbijski 

i mogła myśleć już o sobotnim finale.  

To – na razie – medal „w pamięci”,  

Ceremonię  
otwarcia 

oglądały tłumy 
mieszkańców  
i gości Buenos 

Aires. Ich liczbę 
szacowano nawet 

na 200–220 tys.

OBOK:
Młodzieżowe  
igrzyska czas  
zacząć...

PONIŻEJ:
We florecie o krok  
od medalu był  
Maciej Bem 

OBOK:
Breaking okazał się 
bardzo widowiskową 
dyscypliną. A Piotr 
„Axel” Winiarski 
uplasował się  
na 4. miejscu

OBOK:
Tenisistka Iga Świątek 
niesie polską flagę 
podczas ceremonii 
rozpoczęcia igrzysk
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12 października, 
dzień, w którym 

99. urodziny 
obchodził 

PKOl, przyniósł 
reprezentacji trzeci 

medal – srebrny, 
pływaka  

Jakuba Kraski 

ale o te najprawdziwsze postarali się pły-

wacy. Jan Kałusowski zajął trzecie miejsce 

w wyścigu na 200 m st. klasycznym, a nie-

co ponad pół godziny później wraz z z Ja-

kubem Kraską, Jakubem Majerskim i Bar-

tłomiejem Koziejką wywalczył także brąz 

w sztafecie 4x100 m zmiennym. Radość 

chłopaków była ogromna: – Ciężko na ten 

medal pracowaliśmy i opłaciło się. Fajne 

jest to, że sukces osiągnęliśmy w składzie, 

którego nie ustawiano pod sztafetę w stylu 

zmiennym, ale się udało. Ten medal jest 

sukcesem całej naszej czwórki, co poka-

zuje że nikt z nas nie znalazł się na tej im-

prezie przypadkiem. Na takich zawodach, 

kiedy szmat drogi pokonuje czterech fa-

cetów i każdy z nich wróci do domu z me-

dalem… – nic, tylko jak najwięcej takich 

zawodów – mówili po wyjściu z basenu. 

O CZWARTKU, a dokładniej – o poprze-

dzającej go nocy, najchętniej zapomnia-

łaby Iga Świątek. Zawodniczkę i trenera 

Mikołaja Weymanna dopadło zatrucie, 

w efekcie którego nie przespali ani godzi-

ny, a Igę czekały przecież już przed połu-

dniem dwa mecze – w singlu i w mikście. 

Niewyspana i osłabiona stanęła do poje-

dynku o półfinał z Francuzką Burel, ale nie 

mogła nawiązać z nią walki. Dolegliwości 

zmusiły też Igę do oddania walkowerem 

parze japońskiej meczu gry mieszanej, 

w którym jej partnerem miał być Daniel 

Michalski. Tak pechowo straciliśmy w teni-

sie szanse na przynajmniej jeden, a może 

nawet na dwa medale.

12 PAŹDZIERNIKA, dzień, w którym  

99. urodziny obchodził Polski Komitet 

Olimpijski, przyniósł reprezentacji trzeci 

medal – srebrny, pływaka Jakuba Kraski. 

Bardzo dobrze spisał się on w finałowym 

wyścigu na 100 m stylem dowolnym,  

przegrywając tylko (o zaledwie 0,03 s) 

z Rosjaninem Andrejem Minakowem.  

– Mierzyłem w złoto, bo stać mnie  

było na zwycięstwo, ale nie wyszło.  

Zadecydowało zmęczenie intensywnym 

sezonem i kilka drobnych błędów już  

w basenie – tłumaczył. Podobnie jak pły-

wacy – tego samego dnia zawody zakoń-

czyli żeglarze klasy windsurfing. Wstydu 

nie było, bo Lidia Sulikowska zajęła  

ostatecznie 9., a Kamil Manowiecki  

10. miejsce. Przyjemny akcent również na 

pomoście ciężarowym, bo Paulina Rutkow-

ska w wadze 63 zajęło dobrą piątą lokatę. 

Nam wszystkim tymczasem nadal impo-

nowały tłumy oblegające igrzyskowe  

areny. Stać w kolejce najpierw godzinę,  

by dostać się na teren olimpijskiego parku, 

a potem jeszcze drugie tyle przed drzwia-

mi którejś z hal lub pływalni? Nie chce się 

wierzyć, ale tak było dzień w dzień. 

W SOBOTĘ (dobrze, że nie w piątek…), 

13 października oczy całej reprezentacji 

PONIŻEJ:
Prezes PKOl  
Andrzej Kraśnicki  
ze „złotymi 
tenisistkami”:  
Igą Świątek (z lewej)  
i Kają Juvan

OBOK:
Nasza pływacka 

sztafeta  4x100 m 
stylem zmiennym 

wywalczyła brązowe 
medale

OBOK:
W wyścigu na 100 m 

st. dowolnym  
Jakub Kraska  
zdobył srebro

OBOK:
Żeglarze nie przynieśli 

nam wstydu...
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były skierowane na kompleks kortów 

tenisowych w „Green parku”. Tam wraz 

z Kają Juvan finałowy mecz debla z Japon-

kami Yuki Naito i Naho Sato rozgrywała 

Iga Świątek. Na trybunach – niemało 

biało-czerwonych flag, które przynieśli 

m.in. członkowie naszej olimpijskiej misji 

i prezes PKOl. Dwie godziny zaciętej walki, 

na szczęście zakończonej 3-setowym 

zwycięstwem duetu polsko-słoweńskiego. 

Potem podium, hymn olimpijski, gratula-

cje, wywiady i fotografie. Było z czego się 

cieszyć! Tego samego dnia przypomniało 

się nam (który to już raz?) „przekleństwo 

czwartego miejsca”. Dotknęło kajakarza 

Wojciecha Pilarza, któremu nie udało się 

pokonać zawodnika gospodarzy w poje-

dynku o brązowy krążek.

NIEDZIELA. Do zakończenia igrzysk cza-

su coraz mniej, a nasza medalowa zdobycz 

nie jest zbyt pokaźna. Może więc lekko-

atleci, a może kolarze lub kolarki? Z na-

dzieją na sukcesy pilnie śledzimy ich wy-

stępy. I oto miła niespodzianka. Mało kto 

spodziewał się, że dyskobol Gracjan Kozak 

zdoła poprawić czwartą lokatę z pierwszej, 

czwartkowej fazy rywalizacji i sięgnie po 

medal. Oryginalny i dość dziwny regulamin 

igrzyskowy przewidywał… sumowanie 

wyników z obu etapów konkursu i – dzięki 

rezultatowi o ponad 4 metry lepszemu niż 

ten sprzed trzech dni Gracjan zajął w zawo-

dach trzecie miejsce. Do srebra zabrakło 

mu 14 centymetrów... Odnotujmy jeszcze 

siódme miejsce Oliwii Hłobuczek w koń-

cowej klasyfikacji kitesurferek, a także 

piątą lokatę chłopców i siódmą dziewcząt 

w turniejach hokejowych.

PONIEDZIAŁEK był dziewiątym dniem 

walki na obiektach sportowych argentyń-

skiej stolicy. Część zawodników już  

starty zakończyło, ale nie oznacza to,  

że oddają się lenistwu. Jedni nadal trenu-

ją; inni wypuszczają się w miasto, jeszcze 

inni korzystają z atrakcji, jakie w wiosce 

sportowej przygotowali dla nich gospo-

darze i…PKOl. Nasi sportowcy rozmawiają 

z rówieśnikami z innych państw, ale też 

uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, 

zapoznając się z ideą olimpijską, historią 

igrzysk i omawiając bieżące tematy ze 

sportowego życia. Startów tego dnia nie 

było zbyt wiele. Niezłe, choć niemedalowe 

(bo piąte) lokaty zajęli nasi miotacze  

– Piotr Goździewicz w pchnięciu kulą  

i Tomasz Ratajczyk w rzucie młotem.  

Lekkoatleci igrzyskowe występy kończyli  

16 października, ale medalowych zdo-

byczy w ich wykonaniu już się nie do-

czekaliśmy. Miłą dla nas niespodzianką 

zakończyła się za to rywalizacja między-

narodowych sztafet w pięcioboju nowo-

czesnym. Kamil Kasperczak wspólnie 

z Hiszpanką Laurą Heredią walczył do 

końca i para ta zdobyła brązowy medal. 

Wieczorem zawodników i trenerów odwie-

dził w wiosce prezes Andrzej Kraśnicki. 

Podziękował za godne reprezentowanie 

kraju i walkę o jak najlepsze wyniki.  

Wręczył sportowcom pamiątkowe  

Oceny występu 
sportowców  

w igrzyskach 
zapewne dokonają 

poszczególne 
związki sportowe

PONIŻEJ:
W rywalizacji 
międzynarodowej 
w pięcioboju 
nowoczesnym para 
Kamil Kasperczak 
– Laura Heredia 
sięgnęła po brąz

OBOK:
Dyskobolowi 
Gracjanowi Kozakowi 
do srebra w dwóch 
etapach zawodów 
zabrakło 14 cm...

OBOK:
7. miejsce Oliwii 
Hłobuczek ucieszyło 
polskich fanów 
kitesurfingu.  
Są nadzieje  
na przyszłość...

OBOK:
Nasi hokeiści  
zajęli 5. miejsce



dyplomy uczestnictwa w igrzyskach,  

życzył sukcesów w kategoriach młodzie- 

żowych i powiedział:  – Do zobaczenia  

na „dorosłych” igrzyskach olimpijskich!

17 PAŹDZIERNIKA kończyła się sportowa 

rywalizacja – z naszej ekipy walczyły tego 

dnia kolarki i kolarze, ale już wcześniej po-

grzebali swoje szanse na wysokie miejsca. 

Niestety, dorobek polskiej reprezentacji 

już się nie powiększył. Szczerze mówiąc, 

liczyliśmy na pokaźniejszą zdobycz…

DZIEŃ PÓŹNIEJ – WIECZOREM krótka 

(tym razem w wiosce zawodniczej) cere-

monia zamknięcia igrzysk (w roli naszego 

chorążego tym razem Jakub Kraska), a na-

zajutrz pakowanie się i przygotowywanie 

do zaplanowanego na sobotę wylotu do 

kraju. W obawie przed tłokiem na lotnisku 

wyjazd z wioski już 5 (!) godzin wcześniej. 

W NIEDZIELĘ, 21 PAŹDZIERNIKA  

cała ekipa (ponownie w dwóch grupach) 

szczęśliwie dotarła do kraju. Nie ulega 

wątpliwości, że dziewczęta i chłopcy  

oraz ich opiekunowie szkoleniowi  

przeżyli w Argentynie wspaniałą  

– nie tylko sportową – przygodę.  

Oceny występu naszych sportowców  

w igrzyskach zapewne dokonają  

poszczególne związki sportowe.  

Jedno jest pewne – w kilku sportach  

blisko nam do czołówki, lecz jest  

jeszcze zbyt wiele takich, w których 

mocno od niej odstajemy. Ale to już  

chyba temat na inną okazję. 

PONIŻEJ:
Prezes Andrzej 

Kraśnicki podziękował 
zawodnikom, życząc 

dalszych sukcesów

JESTESMY_JEDNA_DRUZNA_120x270.indd   1 13/03/2018   10:01
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BUENOS AIRES NIE NA ŻARTY ŻYJĄCE  
IMPREZĄ, TŁUMY LUDZI NA ULICACH, 
WSZECHOBECNE POKAZY TANGA,  
KILOMETROWE KOLEJKI DO PARKÓW 
SPORTOWYCH I NA POSZCZEGÓLNE OBIEKTY, 
WSPANIALE BAWIĄCY SIĘ ROZEŚMIANI 
MŁODZI LUDZIE... TO ZALEDWIE NIEKTÓRE 
OBRAZKI ZE STOLICY ARGENTYNY W DNIACH 
III MŁODZIEŻOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH. 
NIEKTÓRE Z NICH UWIECZNIŁ NASZ 
FOTOREPORTER…

ZA KULISAMI 
IGRZYSK

WYDARZENIA

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl
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OBRONA PRZEZ POLSKICH SIATKARZY TYTUŁU MISTRZÓW ŚWIATA BYŁA BARDZIEJ ZASKAKUJĄCA NIŻ ICH TRIUMF  
W KATOWICACH W 2014 ROKU. OD PUCHARU ŚWIATA 2015 BIAŁO-CZERWONI GRALI PRZECIEŻ ZUPEŁNIE BEZ BŁYSKU. 
A OPTYMIZM ZOSTAŁ ZGUBIONY PRZED ROKIEM, PODCZAS ROZGRYWANYCH W POLSCE MISTRZOSTW EUROPY

POWTÓRKA ZE ZŁOTA

FOTO:  MARTYNA SZYDŁOWSKA

WYDARZENIA

SZEFOWIE POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI 

SIATKOWEJ nowemu trenerowi reprezen-

tacji Vitalowi Heynenowi wyznaczyli cel, 

którym miał być awans do pierwszej szóstki 

mistrzostw świata rozgrywanych w br. na 

parkietach Bułgarii i Włoch. Mówiło się o bu-

dowaniu zespołu na igrzyska olimpijskie 

w Tokio, a kołem napędowym do przyszłych 

sukcesów miał być rok 2019, gdy w narodo-

wej drużynie będzie mógł zagrać wreszcie 

mający już polskie obywatelstwo były re-

prezentant Kuby – Wilfredo Leon. Niektórzy 

twierdzili, że awans do grona 6 najlepszych 

POWYŻEJ:
Biało-czerwoni  
nie kryli radości  
z obrony tytułu

zespołów globu jest nierealny, a to mogło 

oznaczać… kolejną zmianę trenera. Wydaje 

się jednak, że ten brak wiary powoli rozbu-

dzał sportową złość wśród siatkarzy, którzy 

u boku zachowującego się w niekonwen-

cjonalny sposób szkoleniowca zyskiwali 

luz i pewność siebie. Heynen niemal ciągle 

mówi, tryska energią, ma głowę pełną pomy-

słów. Czasem potrafi zamęczyć nadpobu-

dliwością, ale na pewno nie można się przy 

nim nudzić. Na treningach, oprócz mozolnej 

pracy, było dużo zabawy jak choćby… odbi-

janie piłki koszami na zakupy lub rollerami 

do masowania ciała. Pochodzący z Belgii 

szkoleniowiec do samych MŚ nie wskazał 

pierwszej reprezentacyjnej szóstki. Korzy-

stał z usług całej czternastki, a wcześniej 

podczas spotkań Ligi Narodów sprawdził 

niemal wszystkie zasoby polskiej siatkówki. 

Ta selekcja pokazała, że mamy wielu uzdol-

nionych graczy.

POLACY NA MISTRZOSTWA ŚWIATA  

pojechali po dobrej grze i wygranym  

w Krakowie Memoriale Huberta Wagnera. 

Mistrzowski turniej rozpoczęli od pewnej 

i skutecznej gry w Warnie, w pierwszej 

rundzie turnieju pokonując kolejno: Kubę, 

Portoryko, Finlandię, Iran i Bułgarię. Jednak 

nadchodziły trudne chwile. Kontuzji kręgo-

słupa doznał rozgrywający Fabian Drzyzga 

i pogarszał się stan zdrowia walczącego 

z chorobą niemal od początku turnieju  

kapitana drużyny Michała Kubiaka.

TEKST: CEZARY GURJEW Polskie Radio



W DRUGIEJ FAZIE TURNIEJU (także w Warnie) 

biało-czerwoni najpierw spotkali się z Argen-

tyną. Rywale nie mieli już szans na awans 

do następnej rundy. Mecz został rozegrany 

21 września, a więc w dniu, w którym cztery lata 

wcześniej polska drużyna zdobyła złote me-

dale. Tym razem wieczór nie był tak radosny. 

Polacy zagrali bez Kubiaka, który spotkanie 

oglądał z gorączką w hotelowym łóżku. Gra 

bez kapitana okazała się drogą przez mękę. 

Obrońcy tytułu na boisku szamotali się z wła-

snymi słabościami. Zgubili pewność siebie 

i mimo trzech meczboli w tie-breaku przegrali 

ten mecz 2:3. Następnego dnia zagrali z Fran-

cją, która szanse na awans miała niewielkie. 

Dziennikarzy zaskoczyła prośba trenera Hey-

nena, który przed meczem poprosił ich o spo-

tkanie. Podczas kilkunastominutowej prze-

mowy tłumaczył się ze swoich decyzji i prosił 

o zrozumienie. Było to zaskakujące, przed tak 

ważnym spotkaniem trener niejako asekuro-

wał się przed ewentualną kolejną porażką? 

Tak też się stało i jego podopieczni przegrali 

1:3. O awansie do następnej rundy miał zade-

cydować mecz z wymagającą i potężnie za-

grywającą Serbią. Polacy nie byli faworytami, 

ale zagrali wręcz koncertowo i pewnie wygrali 

bez straty seta. Vital Heynen zachowywał się 

mniej ekspresyjnie niż zwykle, a jego pod-

opieczni imponowali koncentracją i spokojem. 

Michał Kubiak, mimo wyraźnego osłabienia, 

ponownie świetnie dyrygował kolegami. 

Było widać, że zespół zawsze pójdzie za nim 

w ogień. Była radość ze zwycięstwa, choć mal-

kontenci twierdzili, że Serbia, która miała już 

zapewniony awans do następnej rundy, walki 

z Polakami nie podjęła.

DECYDUJĄCE MECZE mistrzostw świata 

rozegrano w hali Pala Alpitour w Turynie. Biało-

-czerwoni potwierdzili wysoką dyspozycję, 

ponownie bez straty seta pokonując Serbów. 

Robiło to wrażenie tym bardziej, że dzień 

wcześniej rywale niemal rozbili reprezentację 

Włoch. Naszym do awansu do strefy meda-

lowej wystarczała w konfrontacji z gospo-

darzami już jedna zwycięska partia. Zadanie 

zrealizowali już na początku meczu. Potem 

wykonali taniec radości, a spotkanie dokoń-

czyli gracze rezerwowi, którzy po zaciętej wal-

ce ostatecznie przegrali 2:3. Oszczędzanie sił 

miało sens, bo organizatorzy przed półfinałami 

nie przewidzieli ani dnia przerwy. 

Niektórzy 
twierdzili,  

że awans do grona 
6 najlepszych 

zespołów globu 
jest nierealny

OBOK:
Skuteczne  

bloki to jedna  
ze składowych  
sukcesu biało- 

-czerwonych

OBOK:
Bartosz Kurek  

siał popłoch  
w szeregach rywali

PONIŻEJ:
Podopieczni  
Vitala Heynena  
w trudnych chwilach 
wzajemnie  
się wspierali
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POWYŻEJ:
Wydawało się,  
że Amerykanie 
kontrolują sytuację. 
Nie dali jednak rady 
Polakom

OBOK:
Tak jak 4 lata temu, 

w finale pokonaliśmy  
Brazylię!

OBOK:
Po wszystkim Vital 

Heynen dał upust 
swojej radości

PONIŻEJ:
Michał Kubiak wznosi 
w górę wywalczone 
przez drużynę trofeum

W PÓŁFINALE PRZYSZŁO NAM GRAĆ  

ze Stanami Zjednoczonymi, więc można  

było mówić o braku szczęścia. Tym bardziej  

że jedynej porażki w czasie MŚ w 2014 roku  

doznaliśmy właśnie z Amerykanami,  

a jeszcze bardziej dotkliwa była przegrana 

w ćwierćfinale igrzysk w Rio de Janeiro.

W Turynie Polska podjęła walkę, choć rywale 

tradycyjnie bombardowali z zagrywki. Trwała 

wymiana siatkarskich ciosów, ale po trzech 

setach gdy było 1:2, wydawało się, że przeciw-

nik cały czas kontroluje sytuację. Amerykanie 

zaczęli mieć jednak coraz większe trudności 

z odbiorem serwisu flot, a biało-czerwoni 

zaczęli także posyłać bomby z zagrywki. Pod-

opieczni Vitala Heynena grali bez presji. Kon-

centrowali się na każdej akcji i tym spokojem 

złamali reprezentację USA. Popisowo zagrał 

Bartosz Kurek, który zdobył 29 punktów. 

Amerykanie wiedzieli, że Polacy po przyjęciu 

zagrywki zwykle kierują piłkę na prawą stronę, 

ale nie byli w stanie powstrzymać rozgrywają-

cego turniej życia atakującego.

PO CZTERECH LATACH znów finał z Brazylią. 

Mistrzowie olimpijscy zagrali w finale piąty 

raz z rzędu i po raz trzeci z nami. W 2006 roku 

w Tokio finał przeszedł niemal bez walki,  

bo „kanarkowi”, dowodzeni byli przez  

słynnego Gibę, a i nasi siatkarze chyba  

nie wierzyli w końcowy triumf. Cztery lata 

temu, po przegraniu pierwszego seta, pod-

opiecznych Stéphane’a Antigi poniosła 

cudowna atmosfera stworzona przez kibiców 

w katowickim Spodku. Teraz mecz przypomi-

nał finał z 2006 roku, lecz warunki dyktowali 

Polacy. Chłopcy Heynena grali, jakby rywala 

nie było. Ze spokojem realizowali swój plan. 

Na wszystko mieli odpowiedź. Kibice odnosili 

wrażenie, że oglądają wszystko w zwolnionym 

tempie, bo Polacy grali z niezwykłą wręcz 

łatwością. Jednak rywale odbierali to inaczej. 

W rzeczywistości Brazylia zmierzyła się z siłą 

i precyzją. Polacy walczyli w finale bez cienia 

emocji, jakby wierząc, że tytuł mistrzowski  

po prostu im się należy. Po niespełna 100 mi-

nutach wygrali 3:0 (28-26, 25-20, 25-23).

BARTOSZ KUREK, nazywany przez niektó-

rych killerem, otrzymał tytuł MVP, a więc na-

grodę dla najbardziej wartościowego zawod-

nika turnieju. „Generał” Michał Kubiak został 

uznany za gracza najlepiej przyjmującego. 

Nagrody indywidualne otrzymali też: środ-

kowy bloku Piotr Nowakowski i libero Paweł 

Zatorski. Na uznanie zasłużyli wszyscy,  

bo każdy dołożył cegiełkę do sukcesu, a więc: 

Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz, Dawid 

Konarski, Damian Schulz, Artur Szalpuk, 

Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek, Jakub 

Kochanowski, Mateusz Bieniek i Damian 

Wojtaszek. W drużynie chyba nigdy nie było 

tak dobrej atmosfery jak obecnie. Wielkie 

uznanie dla Vitala Heynena, który bezgra-

nicznie wierzył w Bartosza Kurka. Z zawodni-

ka, któremu wielu wróżyło rychłe zakończe-

nie kariery, uczynił najlepszego zawodnika 

świata. Szkoleniowiec reprezentacji, mimo 

głosów krytycznych, osiągniętym wynikiem 

wszystkim zamknął usta. 

Polacy walczyli  
w finale  

bez cienia emocji, 
jakby wierząc,  
że mistrzowski 
tytuł po prostu  

im się należy
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W 2009 ROKU W BERLINIE ODBYŁY SIĘ LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA  
ŚWIATA. POLACY ZDOBYLI NA NICH AŻ 9 MEDALI I TO WŁAŚNIE OD TEJ  
IMPREZY KRÓLUJĄ NA EUROPEJSKICH I ŚWIATOWYCH STADIONACH.  
NIC WIĘC DZIWNEGO, ŻE W TYM SAMYM MIEŚCIE ZDOMINOWALI RÓWNIEŻ  
TEGOROCZNE SIERPNIOWE MISTRZOSTWA STAREGO KONTYNENTU

BERLIN SPIĘTY 
ZŁOTĄ KLAMRĄ

TEKST: RAFAŁ BAŁA/POLSKIE RADIO

FOTO: MAREK BICZYK/PZLA

WYDARZENIA

POWYŻEJ:
Justyna Święty- 
-Ersetic złote medale 
zdobyła najpierw 
indywidualnie,  
a potem w sztafecie 

KILKA DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM  

berlińskich mistrzostw Polski Związek Lek-

kiej Atletyki opublikował listę reprezentan-

tów naszego kraju. Wiadomo było już wtedy,  

że będzie to start wyjątkowy, bo jeszcze ni-

gdy wcześniej biało-czerwona ekipa na eu-

ropejski czempionat nie liczyła aż 86 osób! 

Zastanawiano się tylko, czy „ilość przejdzie 

w jakość“ i czy uda się powtórzyć sukces 

sprzed dwóch lat, z Amsterdamu. Tam Pola-

cy wywalczyli 12 krążków, w tym 6 złotych. 

A przecież mistrzostwa Europy w latach  

nieolimpijskich uważane są za trudniejsze,  

bo żadna z gwiazd nie rezygnuje ze startu 

z racji przygotowań do igrzysk. Dlatego  

nasza drużyna jechała do Berlina pełna  

nadziei, choć nie bez obaw.

MEDALOWYCH SZANS było kilkanaście, 

a z takich szacunków zazwyczaj sprawdza 

się połowa, może nieco więcej. Liczyliśmy 

m.in. na podium trójskoczka Karola Hoff-

manna, który w Amsterdamie miał srebro, 

a w lipcu bieżącego roku w Londynie wygrał 

zawody o Puchar Świata. Niestety, przed 

startem Karol narzekał na ból nogi, a w trak-

cie konkursu w Niemczech, już przy pierw-

szym skoku... zerwał ścięgno Achillesa. 

To ogromny dramat tego utalentowanego 

lekkoatlety, syna mistrza świata z 1983 roku, 

Zdzisława Hoffmanna. 

W BERLINIE nie powiodło się Piotrowi  

Małachowskiemu (broniący mistrzowskiego 

tytułu dyskobol nie zakwalifikował się do 

finału), Annie Jagaciak-Michalskiej (finalistka 

MŚ w trójskoku odpadła w eliminacjach), Syl-

westrowi Bednarkowi (halowy mistrz Europy 

był dopiero siódmy) czy Angelice Cichockiej 

(wracająca po kontuzji milerka nie obroniła 

złota na 1500 m, zajmując w finale ostatnie 

miejsce). Robert Sobera nie powtórzył suk-

cesu sprzed dwóch lat, kiedy to sensacyjnie 

wywalczył złoto w skoku o tyczce. Tym ra-

zem nie znalazł się nawet w gronie finalistów. 

Trudno natomiast mówić o rozczarowaniu 

Piotra Liska czy Pawła Wojciechowskiego. 

Co prawda obaj wrócili zza naszej zachodniej 

granicy bez medalu, ale wzięli udział w kon-

kursie stojącym na niesamowitym poziomie. 

Mistrz, 17-letni Szwed Armand Duplantis, 

skoczył 6,05 m, a drugi w konkursie  

– Rosjanin Timur Morgunow – równe 6 m. 



5,90 uzyskane w pierwszej próbie dało  

Liskowi dopiero 4. (!) miejsce, zaś Paweł  

Wojciechowski był tuż za nim (5,85).

JEDNAK W POLSKIEJ EKIPIE zdecydowanie 

przeważały pozytywne nastroje. Nie ma co 

ukrywać, mieliśmy w składzie pewniaków. 

Gdyby Anita Włodarczyk, Michał Haratyk, 

czy Wojciech Nowicki wrócili z Berlina bez 

złota, można by mówić o sporej sensacji. 

W sezonie 2018 numerem jeden w świato-

wym młocie był Nowicki. Wygrywał z Fajd-

kiem i bił rekordy życiowe. Swoją dominację 

potwierdził w Berlinie, jako jedyny (i to dwu-

W polskiej ekipie 
zdecydowanie 

przeważały 
pozytywne 

nastroje. Nie 
ma co ukrywać, 

mieliśmy 
w składzie 

pewniaków
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krotnie) przekraczając granicę 80 m. Złoto 

wywalczył wynikiem 80,12 m, a srebrnego 

Pawła Fajdka wyprzedził o metr i 43 centy-

metry. – Mogło być trochę lepiej technicznie. 

Cieszę się, że jest stabilizacja formy – jak 

zwykle kręcił głową Haratyk.  

– Jest złoto i srebro dla Polski. Wojtek udo-

wodnił, że jest najlepszy, a ja dałem z siebie 

wszystko i cieszę się z drugiego miejsca  

– przyznał broniący tytułu Paweł.

TO BYŁY PIERWSZE MEDALE dla naszego 

kraju w berlińskich mistrzostwach, ale wcale 

nie jedyne wywalczone we wtorek, 7 sierpnia. 

Wieczorem do finałowej rywalizacji przystą-

pili kulomioci, a wśród nich Michał Haratyk 

i Konrad Bukowiecki. Ten ostatni w tym roku 

borykał się z licznymi kontuzjami, a tuż przed 

wyjazdem do stolicy Niemiec… podkręcił 

kostkę. Niewiele brakowało, by podzielił 

los Jakuba Szyszkowskiego, który odpadł 

w eliminacjach. Jednak finał okazał się w jego 

wykonaniu rewelacyjny, podobnie jak występ 

Haratyka. Michał pchnął 21,72 m, zdobywając 

złoto. Konrad był tuż za nim z rezultatem 

21,66, oznaczającym rekord Polski do lat 23. 

– Miałem dobrą pozycję, bo pchałem ostatni 

i mogłem odpowiedzieć rywalom. Udało się 

wygrać w bardzo fajnym konkursie – mówił, 

jak zwykle skromny, Michał. – Miałem coś  

do udowodnienia za Amsterdam, bo już tam 

OBOK:
Konrad Bukowiecki  
w Berlinie zdobył 
srebrny medal

OBOK:
Kulomiot Michał 
Haratyk udowodnił 
sobie i innym,  
że należy do  
absolutnej  
światowej  
czołówki

POWYŻEJ:
Młociarze Wojciech 
Nowicki i Paweł Fajdek 
wywalczyli na ME  
złoto i srebro



18 MAGAZYN OLIMPIJSKI

WYDARZENIA

Już po pierwszym dniu  
mistrzostw Europy Polska prowadziła  

w klasyfikacji medalowej
powinienem mieć medal. Teraz wiedziałem,  

na co mnie stać, ale po eliminacjach byłem 

przekonany, że nie wystąpię w finale. Okaza-

ło się inaczej, jestem wicemistrzem Europy 

i to jest piękne! – cieszył się Konrad.

PO PIERWSZYM DNIU FINAŁÓW  

Polska zdecydowanie prowadziła  

w klasyfikacji medalowej, z dwoma  

roku uporała się z granicą 19 m. Tymczasem 

w decydującej o tytule rozgrywce więcej 

zimniej krwi zachowała Paulina. W ostatniej 

kolejce uzyskała wynik 19,33 m, wyprze-

dzając Schwanitz. – Widziałam, że Christina 

była zdenerwowana, a ja nie miałam nic 

do stracenia. Dobrze, że na ostatnie próby 

stadion wreszcie się obudził. To dodało mi 

energii i mam złoty medal – tak na gorąco 

opowiadała o swoim sukcesie podopieczna 

trenera Edmunda Antczaka. Bardzo dobrze 

zaprezentowała się też Klaudia Kardasz,  

która zajęła 4. miejsce i wynikiem 18,48 

ustanowiła rekord Polski U23.

KOLEJNE POLSKIE PODIUM mieliśmy 

w Berlinie w piątkowy wieczór. Dopiero  

tuż przed rozpoczęciem mistrzostw Marcin  

Lewandowski zdecydował, na którym dy-

stansie wystartuje. Mógł wybierać między  

800 a 1500 m. Choć większe sukcesy osią-

gał do tej pory w tej pierwszej konkurencji,  

to nie ukrywa, że przyszłość wiąże z biega-

niem na dłuższym dystansie. Rywali w mi-

strzostwach Europy miał bardzo mocnych.  

To przede wszystkim trzej bracia Ingebrigt-

senowie: Jakob, Filip i Henrik. Norwegowie 

rozprowadzili bieg idealnie pod siebie, jed-

nak Lewandowski trzymał się w czołówce, 

a na ostatniej prostej wykonał wspaniały 

sprint. Zdobył srebro, przegrywając  

złotymi i dwoma srebrnymi krążkami. To był 

jednak dopiero początek marszu po sukce-

sy. Serię zwycięstw polskich miotaczy kon-

tynuowała Paulina Guba. Do Berlina jechała 

jako kandydatka do medalu, jednak niewielu 

dawało jej szanse na zwycięstwo. Faworytką 

była reprezentantka gospodarzy, Christina 

Schwanitz. Niemka już wielokrotnie w karie-

rze pchała ponad 20 m, Polka dopiero w tym 

OBOK:
W biegu na 1500 m 
lepszy od Marcina 
Lewandowskiego 
był tylko Jakob 
Ingebrigtsen… 

PONIŻEJ:
Paulinie Gubie dawano 
szanse na medal, ale 
nie złoty. Tymczasem 
ona zachowała zimną 
krew i zwyciężyła!



Organizatorzy 
wstawili do 

programu tego 
samego dnia  
finał 400 m  

i finał sztafety
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z Jakobem tylko o 0,04 sekundy. – Nie 

czułem zmęczenia i cisnąłem do przodu. 

Moje doświadczenie i szybkość odegrały 

kluczową rolę. Przyjechałem do Berlina zbie-

rać doświadczenie i dałem radę. To chyba 

najcenniejszy medal w mojej karierze, ze 

względu na to, że na trybunach zasiadła ro-

dzina i przyjaciele – mówił wicemistrz Europy, 

który zapoczątkował w Berlinie kolejną serię 

sukcesów. Po miotaczach przyszła bowiem 

pora na biegaczy. 

WIADOMO BYŁO, ŻE MAMY mocną żeńską 

sztafetę 4x400 m (męska, która kilka miesię-

cy temu w Birmingham zdobyła złoto HMŚ, 

borykała się z problemami i bez kontuzjo-

wanego Jakuba Krzewiny zajęła 5. miejsce). 

W tym składzie Polki biegają od lat, zdobywa-

jąc m.in. medale mistrzostw świata. Jednak 

w Berlinie pojawił się problem, bo organizato-

rzy wstawili do programu tego samego dnia 

finał 400 m i finał sztafety! To oznaczało, że 

Justyna Święty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan 

miały na odpoczynek po indywidualnym suk-

cesie (złoto Justyny z czasem 50,41 i 5. miej-

sce Igi z rekordem życiowym 51,24) niespełna 

półtorej godziny. – Dziewczyny leżały w na-

miocie na stadionie rozgrzewkowym i nie wy-

glądały najlepiej – wspomina tamten czas tre-

ner Aleksander Matusiński. Jednak w finale 

znów pokazały hart ducha. Zespół w składzie: 

Małgorzata Hołub-Kowalik, Baumgart-Witan, 

Patrycja Wyciszkiewicz i Justyna Święty- 

-Ersetic przez cały dystans kontrolował sytu-

ację na bieżni, a na finiszu Justyna Święty- 

-Ersetic nie dała szans Francuzkom i Bry-

tyjkom. Dwa złote medale w ciągu półtorej 

godziny, w tak trudnej konkurencji! To musi 

budzić wielki szacunek. – Trener powtarzał, 

że dam radę. Psycholog reprezentacji Jan 

Blecharz też przekonywał mnie, że jest to 

możliwe i na pewno ta euforia mnie poniesie. 

Dzięki temu udało mi się „dowieźć” sztafetę 

na pierwszej pozycji – mówiła zmęczona,  

ale szczęśliwa liderka polskiej drużyny. 

SOBOTA BYŁA DLA BIAŁO-CZERWONYCH 

dniem „złotym”. Po raz trzeci mistrzem Sta-

rego Kontynentu w biegu na 800 metrów 

został Adam Kszczot. I znów, jak w 2014 ro- 

ku, w finale tej konkurencji mieliśmy trzech 

Polaków. Kszczot nie miał sobie równych, 

triumfując z wynikiem 1,44,59. Ale niedaleko 

OBOK:
To był nie lada wyczyn! 
Po raz trzeci mistrzem 
Europy w biegu  
na 800 m został  
Adam Kszczot

POWYŻEJ:
Żeńska szafeta  
4x400 m nie dała 
szans swoim 
koleżankom z Francji  
i Wielkiej Brytanii 
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WYDARZENIA

To były wspaniałe mistrzostwa 
Europy, które zapamiętamy  

nie tylko dzięki naprawdę udanemu 
występowi biało-czerwonych

OBOK:
Anita Włodarczyk 
sprawdza kruszec 
najcenniejszy dla 

każdego sportowca 

POWYŻEJ:
Mimo niedawnego 
zatrucia 
pokarmowego,  
w Berlinie Sofia 
Ennaoui pokazała,  
na co ją stać

za nim bieg ukończyli: Michał Rozmys (4.) oraz 

Mateusz Borkowski (5.). – Mam nadzieję,  

że wciąż będą się tak rozwijać. Świetny sezon 

w wykonaniu ich obu. Ciężka praca popłaca 

i mam nadzieję, że takich talentów będziemy 

mieć jeszcze więcej – chwalił kolegów Adam. 

JEŚLI CHODZI O POLSKIE BIEGI ŚREDNIE, 

dzieła dopełniła w Berlinie Sofia Ennaoui.  

Sezon halowy miała nieudany, ale uspoka-

jała kibiców, że myśli tylko o mistrzostwach 

Europy na otwartym stadionie. I nie zawiodła. 

W finałowej rywalizacji na 1500 m uległa  

tylko zdecydowanej faworytce, Brytyjce  

Laurze Muir, uzyskując rezultat 4,03,08.  

– Jeszcze dwa tygodnie temu byłam chora, 

miałam zatrucie pokarmowe. To wyłączyło 

mnie z treningów na cały tydzień. Dlatego  

nie zapowiadałam medalu, choć czułam,  

że jestem dobrze przygotowana. Miałam 

pecha, ale w takich sytuacjach często pech 

zamienia się w szczęście. I teraz jestem  

bardzo szczęśliwa – mówiła, ściskając w ręku 

srebrny medal.

WSPANIAŁY WYSTĘP POLSKICH LEKKO-

ATLETÓW na berlińskim stadionie rozpoczął 

się od popisu młociarzy, a skończył histo-

rycznym wyczynem młociarek. Aż trzy panie 

startujące w biało-czerwonych barwach miały 

szanse na podium. Stanęły na nim dwie. Anita 

Włodarczyk zdobyła złoto wynikiem 78,94 m, 

a Joanna Fiodorow brąz – rezultatem 74,00 m. 

Tym samym obie powtórzyły swój wyczyn 

sprzed 4 lat z Zurychu. Czwarte miejsce zajęła 

w Berlinie medalistka mistrzostw świata, Mal-

wina Kopron. – Pozostał niedosyt, bo zabrakło 

wyniku 80 m. Ale mam motywację, by tre-

nować dalej i znów dążyć do rekordu świata. 

Cieszę się, że przez tyle lat jestem liderką mło-

ciarek na świecie – powiedziała Anita Włodar-

czyk, dla której był to czwarty w karierze  

tytuł mistrzyni Europy. – Ten medal sma- 

kuje lepiej niż w Zurychu, bo po igrzyskach  

w Rio de Janeiro chciałam już zakończyć ka-

rierę, jednak wróciłam i pokazałam, że jestem 

w stanie walczyć – dodała Joanna Fiodorow.

TO BYŁY WSPANIAŁE MISTRZOSTWA  

EUROPY, które zapamiętamy nie tylko dzięki 

naprawdę udanemu występowi biało-czer-

wonych. Złota nastolatków – Ingebrigtsena 

i Duplantisa, sprinterski triplet Brytyjki Diny 

Asher-Smith, czy grecka dominacja w skokach 

to głośne akcenty berlińskiego czempionatu. 

Ale najważniejsze jest przesłanie płynące  

ze stolicy Niemiec do miasta-organizatora 

najbliższych igrzysk: „Uwaga! Podczas olim-

pijskich zmagań na stadionie w Tokio Europa 

znów będzie bardzo mocna!”. 
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TO TEMAT… DELIKATNY (O TYM JESZCZE NA KOŃCU). OTO SZEFOWIE SIEDMIU EUROPEJSKICH FEDERACJI JUŻ KILKA LAT 
TEMU UZGODNILI (NIE BEZ POMOCY Z ZEWNĄTRZ), ŻE W 2018 ROKU PRZEPROWADZĄ W TYM SAMYM MIEJSCU I CZASIE 
WSPÓLNE MISTRZOSTWA EUROPEJSKIE. PONIEWAŻ JEDNAK LEKKOATLETYKA JUŻ WCZEŚNIEJ JAKO GOSPODARZA 
SWOJEGO CZEMPIONATU WSKAZAŁA BERLIN, ZDECYDOWANO, ŻE BĘDZIE TO JEDYNA DYSCYPLINA Z INNĄ LOKALIZACJĄ 
(OBSZERNIE PISZEMY O TYCH ME NA STR. 16). NA GOSPODARZA MISTRZOSTW W INNYCH SPORTACH WYBRANO GLASGOW

MULTIMISTRZOSTWA  
W… SZKOCKĄ KRATKĘ

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO:  PAP/EPA, PAP/BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI, TOMASZ PIECHAL/PKOl,  
GLASGOW 2018 VIA GETTY IMAGES

WYDARZENIA

W całkiem sporej polskiej ekipie 
kolarskiej na najwyższe noty  

zasłużyli torowcy, którzy zdobyli  
w Glasgow aż trzy medale!

NAJWIĘKSZE MIASTO SZKOCJI  

w pierwszych dwunastu dniach sierpnia  

gościło więc kolarzy, golfistów, gimnastyków, 

wioślarzy, pływaków i triathlonistów. Jak spi-

sali się nasi reprezentanci? Wiodło im się… 

w kratkę. Ponieważ jednak najbardziej okazały 

był występ wioślarskiej ekipy, piszemy o nim 

oddzielnie na str. 28.

Kolarstwo 

TYLKO TOR 
W CAŁKIEM SPOREJ POLSKIEJ EKIPIE 

KOLARSKIEJ na najwyższe noty zasłużyli 

torowcy, którzy zdobyli aż 3 medale! Naj-

pierw po brąz sięgnęła Justyna Kaczkowska 

w indywidualnym wyścigu na dochodzenie 

na dystansie 3 km. W walce o to trofeum 

Polka, pędząc z prędkością ponad 50 km/h, 

wygrała z Białorusinką Iną Savenką. 

Już następnego dnia ze złota cieszył się  

Wojciech Pszczolarski, który wyraźnie  

triumfował w wyścigu punktowym  

na 40 km. Zawodnik ten powtórzył  

więc swój sukces sprzed 3 lat. 

– Powrót na mistrzowski tron naprawdę 

uskrzydla. Ten sukces ogromnie sobie cenię, 

bo w poprzednim sezonie przez kontuzje 

nie mogłem zrealizować zakładanych celów 

– mówił po powrocie do kraju. 

Do zdobyczy Justyny i Wojtka jeszcze  

jeden medal (brązowy) dorzucił – w wyści-

gu eliminacyjnym – Szymon Krawczyk,  

4. w omnium był Szymon Sajnok, identycz-

ne lokaty zajęły drużyny sprinterów oraz 

kobieca na 4 km i torowcy mogli wracać  

do domu z podniesionymi głowami. 

Nie zawiodła również liderka kolarstwa 

MTB – Maja Włoszczowska. Medalu  

co prawda nie zdobyła, ale czwartym  

miejscem udowodniła, że wciąż jest za-

wodniczką ścisłej światowej czołówki, 

a i w kraju nadal nie ma sobie równych.

Uczucie wstydu towarzyszyło zapewne 

w Szkocji szosowcom. O ile w jeździe  

indywidualnej na czas było jeszcze jako 

tako (najwyższe to 15. lokata Marcina  

Białobłockiego i 16. Anny Plichty), o tyle  

jazdę ze startu wspólnego można określić  



jedynie słowem „klęska”. Żadna z sześciu 

naszych pań nie ukończyła bowiem wyści-

gu, a z grona mężczyzn do mety dotarł  

tylko (na 21. miejscu) Michał Gołaś. 

Pływanie 

DWIE ZDOBYCZE 
POLSKA REPREZENTACJA PŁYWACKA 

zdobyła w Glasgow dwa medale. Już po-

czątek mistrzostw wróżył sukcesy, bo brąz 

wywalczyła męska sztafeta 4x100 m stylem 

dowolnym. Jan Świtkowski, Konrad Czerniak, 

Jakub Kraska i Kacper Majchrzak przegrali 

tylko z zespołami Rosji i Włoch. Wydawało się, 

że kolejne krążki będą kwestią dni. A jednak 

nie. Tylko Radosławowi Kawęckiemu, który 

złoto na 200 stylem grzbietowym zdobywał 

na trzech poprzednich mistrzostwach, udało 

się jeszcze stanąć na drugim stopniu podium 

w tej konkurencji (przegrał jedynie z Rosjani-

nem Ryłowem), a w kilku pozostałych finałach, 

w których, owszem, byli nasi zawodnicy, 

przyszło nam się obejść smakiem podobnych 

zdobyczy. Najbliżej sukcesu była Alicja Tchórz 

(czwarta na 50 m grzbietem), której do podium 

zabrakło 0,04 sekundy. A przecież wysta-

wiliśmy do tej imprezy prawie wszystkich 

najlepszych pływaków. Kiedy jednak zajrzymy 

w metryki niektórych – okaże się, że latka  

im lecą, a następcy niezbyt pewnie atakują  

W gimnastyce 
sportowej  

od co najmniej  
10 lat (złoty medal 

Leszka Blanika  
na IO w Pekinie 

w 2008 roku) 
czekamy  

na spektakularny 
sukces 

 MAGAZYN OLIMPIJSKI 23

w gronie 38 zawodników miejsce 33., tracąc  

do najlepszego 3,5 minuty. 

W skokach do wody – właściwie niedaleko 

czołówki. Andrzej Rzeszutek z Kacprem Le-

siakiem na 6. miejscu w skokach synchronicz-

nych z trampoliny 3-metrowej. Ponadto – Kaja 

Skrzek – 7. w skokach z trampoliny 1-metrowej, 

8. z 3-metrowej i z taką samą lokatą z Kac-

prem Lesiakiem w skokach synchronicznych 

par mieszanych. Andrzej Rzeszutek poza tym 

był dwukrotnie 8. indywidualnie – w skokach 

z trampoliny 1- i 3-metrowej. Nie są to wyniki 

złe, choć przydałyby się lokaty jeszcze wyższe. 

Gimnastyka 

DRUGA DZIESIĄTKA
W GIMNASTYCE SPORTOWEJ od co najmniej 

10 lat (złoto Leszka Blanika na IO w Pekinie 

w 2008) czekamy na spektakularny sukces, 

ale jak na razie bezskutecznie. Panów w Glas-

gow zabrakło na starcie, drużyna naszych 

seniorek została sklasyfikowana dopiero na 

13. miejscu, a indywidualnie najlepiej wypadła 

Gabriela Janik, zajmując 15. lokatę w skoku. 

Słabiej spisały się: Katarzyna Jurkowska, Wik-

toria Łopuszańska i Marta Pihan-Kulesza, któ-

ra po urodzeniu dziecka postanowiła jeszcze 

wrócić do sportu. Czuła się do tego zobligo-

wana, bowiem w przyszłym roku jej rodzinny 

Szczecin będzie miejscem następnych  

POWYŻEJ:
Na szkockim torze  

Justyna Kaczkowska 
(pierwsza z prawej) była 3.  

w indywidualnym wyścigu 
na dochodzenie na 

dystansie 3 km

PONIŻEJ:
Wojciech Pszczolarski, 
triumfował w wyścigu 
punktowym na 40 km 

ich pozycje. Nie najciekawiej to wszystko 

wygląda, choćby z perspektywy najbliższych 

igrzysk olimpijskich. 

Konkurencje pływackie to nie tylko te, „kla-

syczne”, rozgrywane w basenie, ale również 

wody otwarte i skoki do wody, przez lata chyba 

zbyt mocno u nas zapomniane. W pływaniu 

długodystansowym (10 km) reprezentował 

nas w Glasgow Krzysztof Pielowski – zajął 
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mistrzostw Europy. Dobrze byłoby wykorzy-

stać tę okazję do większej niż dotąd promocji 

tej dyscypliny w naszym kraju i – być może 

– zachęcenia do jej uprawiania nowych zastę-

pów dziewcząt i chłopców. 

Triathlon 

DALEKO…
TAKŻE W TYM SPORCIE daleko nam do świa-

towej czy choćby europejskiej czołówki. Starty 

w Szkocji właściwie to potwierdziły i można by 

potraktować je w kategoriach… olimpijskich, 

tzn., że biało-czerwoni brali w mistrzostwach 

udział. Trochę to smutne w sytuacji, gdy triath-

lon w Polsce się rozwija – przybywa zawodni-

ków i imprez, ale – przynajmniej na razie  

– nie przekłada się to na wymierne wyniki. 

Honoru polskich barw usiłowała bronić 

w Glasgow Maria Cześnik, ale zajęła dopiero 

26. miejsce (na 44 startujące zawodniczki), 

tracąc do zwyciężczyni ponad 8 minut. Strata 

sztafety (Maria Cześnik, Tomasz Marcinek, 

Marta Łagownik, Kacper Stępniak) była co 

prawda skromniejsza (trochę ponad 5 minut), 

ale z jej 13. lokaty w gronie 17 ekip, które sta-

nęły do walki, też trudno być zadowolonym. 

Może następnym razem? 

Golf 

JESTEŚMY I GRAMY 

NA POLU GOLFOWYM w Gleneagles  

pod Glasgow wystąpił dwuosobowy polski 

zespół w składzie Adrian Meronk i Mateusz 

Grodecki. Nasi zawodnicy najpierw poko- 

nali rywali z Danii, ale potem nie dali rady  

ani Hiszpanom, ani Portugalczykom.  

Ostatecznie zostali sklasyfikowani  

na 10. miejscu (mistrzami zostali Hiszpanie). 

Niestety, golf przez wielu (dodajmy – niesłusz-

nie) wciąż jest u nas postrzegany jako sport 

elitarny, trudno dostępny dla „przeciętnego 

Polaka”, więc krajowa federacja robi sporo, 

aby ten stereotyp złamać. Stąd rozmaite akcje 

popularyzujące dyscyplinę, np. Ogólnopolski 

Dzień Golfa, podczas którego wszystkim chęt-

nym udostępnia się pola golfowe i zaznajamia 

ich z tajnikami dyscypliny. Na większe sukce-

sy trzeba będzie jednak trochę poczekać, choć 

takie rodzynki, jak gracze startujący w mistrzo-

stwach Europy, przecież już mamy. Olimpijski 

start w Tokio? Kto wie…

* * *

JESZCZE NA ETAPIE PRZYGOTOWAŃ 

 do „mistrzostw europejskich” pojawiły się gło-

sy, że inicjatywa imprezy wspólnej dla siedmiu 

dyscyplin to konkurencja dla organizowanych 

od roku 2015 pod auspicjami Europejskich 

Komitetów Olimpijskich (EOC) Igrzysk Euro-

pejskich (IE). Pomysł biznesmenów ze szwaj-

carskiej spółki, którzy wcześniej wymyślili 

piłkarską Ligę Mistrzów, oparty został na 

pozyskaniu do współpracy telewizji, bo tylko 

jej obecność na zawodach każdej dyscyplinie 

gwarantuje sukces. Rzuconą jej rękawicę 

podjęła Europejska Unia Nadawców (EBU) 

i zapewniła obszerne transmisje zawodów  

we wszystkich sportach. Niestety, takim suk-

cesem nie mogło trzy lata wcześniej pochwalić 

się Baku, a są obawy, że i przyszłoroczny  

gospodarz IE – Mińsk może mieć kłopoty 

z pozyskaniem poważnego międzynaro- 

dowego partnera telewizyjnego. 

Obserwatorzy tej sytuacji zwracają uwagę  

na jeszcze jedną rzecz – program IE obejmuje 

więcej dyscyplin niż wspomniane siedem 

z „mistrzostw europejskich”. Kilka konty-

nentalnych federacji postanowiło przy tym 

uczynić z IE imprezę, na której można zdobyć 

kwalifikację olimpijską na Tokio 2020. 

Problem w tym, że jedna i druga inicjatywa 

może mieć… kłopot. Kto zorganizuje następne 

takie imprezy? Przypomnę, że pierwotnie II IE 

mieli w roku 2019 organizować Holendrzy,  

ale z tego pomysłu się wycofali. EOC już zapo-

wiedział, że (do końca lutego) oczekuje zgło-

szeń kandydatów do przyjęcia sportowców 

w roku 2023, zaś szwajcarscy biznesmeni  

tuż po zakończeniu premierowej imprezy 

w Berlinie i Glasgow rozpoczęli swoje poszuki-

wania na rok 2022. Nie ulega wątpliwości,  

że na jedną i drugą imprezę może pozwolić 

Czy obie imprezy przetrwają? Szef Europejskich 
Komitetów Olimpijskich Janez Kocijancic 

stwierdził niedawno w wywiadzie, że Igrzyska 
Europejskie nie chcą się ścigać z mistrzostwami

POWYŻEJ:
Indywidualnie  
w polskiej ekipie 
gimnastycznej 
najlepiej wypadła 
Gabriela Janik, 
zajmując  
15. miejsce  
w skoku



sobie miasto już dysponujące odpowiednią 

bazą sportową (stadiony, hale, baseny). Nawia-

sem mówiąc – swego czasu zainteresowanie 

zorganizowaniem „mistrzostw europejskich” 

wyrażała nawet – może nieco na wyrost  

– Polska, ale poziom związanych z tą imprezą 

wydatków (w tym kwota, którą należałoby 

„odpalić” pomysłodawcom przedsięwzięcia) 

przerażał, zresztą nie tylko nas. 

CZY OBIE IMPREZY PRZETRWAJĄ?  

Szef Europejskich Komitetów Olimpijskich  

Janez Kocijančič stwierdził niedawno w wywia-

dzie dla portalu „insidethegames”, że Igrzyska  

Europejskie nie chcą się ścigać z mistrzostwa-

mi. Wolą współpracę i porozumienie. – W spor- 

towym kalendarzu jest miejsce dla wszystkich 

– powiedział. – Igrzyska Europejskie są inne, 

bo sportowcy mieszkają nie w hotelach, lecz 

w wiosce zawodniczej, a w niej panuje inna niż 

na każdych innych zawodach atmosfera. Po-

nadto dajemy zawodnikom szansę nie tylko 

zdobycia (w 6 dyscyplinach) tytułów mistrzów 

kontynentu, ale i wywalczenia kwalifikacji 

olimpijskiej. Nikogo do naszej imprezy zmu-

szać nie chcemy. Po doświadczeniach z Baku 

z europejską lekkoatletyką już uzgodniliśmy 

nową formułę zawodów, a pływanie w ogóle 

z programu IE wypadło. Wróci, jak zapewni 

start najlepszych zawodników kontynentu. 

Myślę więc, że obie imprezy się obronią  

– podkreślił Janez Kocijančič. 

OBOK:
Radosław Kawęcki 

wywalczył w Glasgow 
srebrny medal



26 MAGAZYN OLIMPIJSKI

OSTATNIE MIESIĄCE OBFITOWAŁY W MISTRZOSTWA ŚWIATA 
W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH. NA STRONACH TEGO WYDANIA 
„MAGAZYNU OLIMPIJSKIEGO” CZYTELNICY ZNAJDĄ SZERSZE  
OPISY STARTÓW WIOŚLARZY (STR. 28) I KAJAKARZY (STR. 30).  
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SYNTETYCZNY ZAPIS NAJWAŻNIEJSZYCH 
WYSTĘPÓW PRZEDSTAWICIELI INNYCH DYSCYPLIN

NA ARENACH 
MISTRZOSTW ŚWIATA

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO:  PZSS, PAP/EPA, PAP/BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

WYDARZENIA

WYPRAWA DO CHANGWON 
UDAŁ SIĘ POLSKIM STRZELCOM wyjazd 

na mistrzostwa świata w Korei Południowej. 

Z imprezy tej biało-czerwoni wrócili do kraju 

z 4 medalami. Ten najcenniejszy, złoty, zdo-

był Tomasz Bartnik w strzelaniu z karabinu 

z trzech postaw 3x40 strzałów z odległości 

50 m. W fazie zasadniczej nasz zawodnik wy-

równał swój rekord kraju, a w finale do rekordu 

zabrakło mu tylko 0,1 pkt. To życiowy sukces 

trenowanego przez Eulalię Rolińską strzelca, 

oznaczający jednocześnie wywalczenie olim-

pijskiej kwalifikacji na igrzyska w Tokio. 

Aż dwa medale zdobył w Changwon Łukasz 

Czapla, specjalizujący się w strzelaniach  

do ruchomej tarczy. Najpierw zdobył srebro 

POWYŻEJ:
Tomasz Bartnik  
w Korei Południowej 
wywalczył złoty 
medal i... kwalifikację 
olimpijską na igrzyska 
w Tokio

OBOK:
Kibiców cieszy  
5. miejsce Małgorzaty 
Jasińskiej w wyścigu 
kobiet ze startu 
wspólnego

OBOK:  
W strzelaniu  

z 10 m Łukasz Czapla 
(pierwszy z lewej)  

był drugi. Srebro 
zdobył też wcześniej, 

strzelając z 50 m

w strzelaniu z 50 m, uzyskując identyczny  

wynik jak zwycięzca – Rosjanin Azarenka. 

Potem takie samo trofeum odebrał po mikście 

z 10 m. I jeszcze Daniel Romańczyk – także 

na drugim stopniu podium w strzelaniu leżąc 

z 300 metrów. Tylko gratulować! 

SPORY ZAWÓD 
NIE TAK WYOBRAŻALIŚMY SOBIE UDZIAŁ 

polskich kolarzy w szosowych mistrzostwach 

świata w Innsbrucku. W najbardziej prestiżo-

wym wyścigu ze startu wspólnego liczyliśmy 

przede wszystkim na Michała Kwiatkowskie- 

go (wcześniej 4. w jeździe indywidualnej  

na czas), ale ten zawiódł. Nie czuł się dobrze 

przed rozpoczęciem rywalizacji, a potem  

nie zdołał jej ukończyć. – Byłem do nicze- 

go – powiedział później. 

Rafała Majkę, którego dobrej jazdy też mie-

liśmy prawo oczekiwać, musiało tym razem 

zadowolić dopiero 35. miejsce na mecie  

(i tak najlepsze z całej ekipy) – jakże dalekie  

od oczekiwań samego zawodnika. – Jecha- 

łem na rzęsach i niczego więcej nie byłem  

w stanie zrobić – to jego komentarz. 

Na tym tle musi cieszyć wysoka 5. lokata  

Małgorzaty Jasińskiej w wyścigu kobiet  

ze startu wspólnego. To na pewno życiowe 



osiągnięcie tej doświadczonej, ścigającej się 

już 20 lat zawodniczki. Młodsza o 10 lat  

Katarzyna Niewiadoma była na mecie  

dwunasta. Tę krótką sekwencję kolarską  

musimy uzupełnić o informację, że 5. miejscem 

na mistrzostwach świata w Lenzerheide  

Maja Włoszczowska znów potwierdziła,  

iż wciąż jest zawodniczką, z którą muszą  

liczyć się najlepsze kolarki MTB globu.  

A i my zawsze możemy liczyć na jej dzielną 

postawę w każdych zawodach. 

BEZ MEDALU 

JUDOCY NA MIEJSCE swych tegorocznych 

mistrzostw świata wybrali Baku. Polacy me-

dalu nie zdołali zdobyć, najbliższy sukcesu 

Damian Szwarnowiecki (kat. 81 kg) poko- 

nał 4 z 6 rywali, w tym aktualnego mistrza  

olimpijskiego, Chasana Chałmurzajewa 

z Rosji. Dało mu to 5. miejsce.  

Czworo biało-czerwonych odpadło z walki 

w 1/8 finału, a inni nawet wcześniej. Łącznie 

nasi reprezentanci zwycięsko rozstrzygnęli 

połowę z 34 pojedynków, które stoczyli  

OBOK:
Judoka Damian 
Szwarnowiecki   

w Changwon  
zajął 5. miejsce

na tatami. Okazało się, że to zbyt mało, 

by wrócić z mistrzostw z jednym choćby 

krążkiem. Może innym razem? Pod warun-

kiem, że – jak twierdzi prezes PZJudo Jacek 

Zawadka – nasza czołówka bezwzględnie 

podporządkuje się trenerowi kadry 

Mirosławowi Błachnio, a przypadki  

pokrętnego tłumaczenia przyczyn absencji 

na niektórych zgrupowaniach przejdą  

już na zawsze do historii. 

PLTP_5007_PKOL_VI_2018_240x136.indd   1 20.06.2018   09:54
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POLSCY WIOŚLARZE MAJĄ JUŻ ZA SOBĄ ZARÓWNO MISTRZOSTWA KONTYNENTU, JAK I CZEMPIONAT  
ŚWIATOWY. Z OBYDWU IMPREZ NIE WRÓCILI DO KRAJU Z PUSTYMI RĘKAMI, POTWIERDZAJĄC, ŻE MOŻEMY  
LICZYĆ NA NICH (A CZĘŚCIEJ – NA NIE) TAKŻE W KONTEKŚCIE NAJBLIŻSZYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

DOBRY RYTM POLSKICH WIOSEŁ

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: JULIA KOWACIC/PZTW

WYDARZENIA

stopniu podium. Dla naszych zawodniczek 

właśnie ten wyścig miał jeszcze dodatkowy 

smaczek. W przeciwieństwie bowiem do 

startu w Szkocji, w Bułgarii w gronie rywalek 

pojawiły się nieobecne w Glasgow wioślar-

ki niemieckie, prowadzone przez byłego 

współtwórcę polskich sukcesów w tej dys-

cyplinie – Marcina Witkowskiego. Z tej pre-

stiżowej rywalizacji zwycięsko wyszły nasze 

panie i ich obecny trener. A było to zwycię-

stwo odniesione w prawdziwie pięknym 

stylu, bo Polki prowadziły w tym wyścigu od 

startu do mety. To, że są od Niemek lepsze, 

POWYŻEJ:
Nasza kobieca 
czwórka podwójna 
w tym roku pokazała 
wielką moc!

PLON STARTU W ME W GLASGOW był efek-

towny: 4 medale, w tym złoty, srebrny i 2 brą-

zowe. Bezkonkurencyjna okazała się zwłasz-

cza kobieca czwórka podwójna w składzie: 

Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, 

Maria Springwald i Katarzyna Zillmann. W po-

łowie (Kobus-Zawojska, Springwald) złożona 

z naszych brązowych medalistek olimpijskich 

z Rio, do których w ubiegłym roku trener 

Jakub Urban dołączył dwie inne zawodniczki 

i ten ruch okazał się posunięciem doskona-

łym. Przed rokiem przyniósł biało-czerwonym 

srebro mistrzostw świata w Sarasocie, a w te-

gorocznej rywalizacji o prymat na Starym 

Kontynencie Polki w sierpniu zdołały już się-

gnąć po medale złote. 

NA TYM WCALE NIE KONIEC, bo niewiele 

ponad miesiąc później na mistrzostwach 

świata w Płowdiwie polska osada swój fina-

łowy wyścig ukończyła także na pierwszym 

miejscu i stanęła po nim na najwyższym 



Plon startu  
w mistrzostwach 

Europy  
w Glasgow  
był bardzo 
efektowny:  

4 medale, w tym 
złoty, srebrny  

i 2 brązowe
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pokazały już w półfinale, kiedy to metę osią-

gnęły przed nimi. W tym samym półfinale 

płynęły Holenderki, które też stanęły potem 

(z brązem) na podium. 

SUKCES W PŁOWDIWIE ogromnie urado-

wał działaczy Polskiego Związku Towa-

rzystw Wioślarskich. Jego wiceprezes Adam 

Korol w jednej z medialnych wypowiedzi 

stwierdził, że oczami wyobraźni już widzi 

naszą czwórkę na podium olimpijskim 

w Tokio. Jednocześnie podkreślił, jak ważny 

dla dyscypliny będzie rok 2019, w którym 

rozgrywane będą kwalifikacje do igrzysk 

w Japonii. Jego zdaniem szczególnie solid-

nie czas poprzedzający kwalifikacje będą 

musieli przepracować ci zawodnicy, którzy 

dość pechowo kończyli wyścigi półfinałowe 

– często z minimalnymi stratami – na czwar-

tych miejscach i tracili szanse na walkę 

o medale. Taki los spotkał dwójki podwójne: 

kobiecą (Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak 

z Martyną Mikołajczak) i męską (Mirosław 

Ziętarski i Mateusz Biskup). W Bułgarii mie-

liśmy 12 polskich osad, ale tylko trzy z nich 

wiosłowały w finałach A. Kobieca czwórka 

bez sterniczki była na mecie piąta, a męska 

czwórka podwójna zajęła miejsce szóste. 

WRÓĆMY JEDNAK jeszcze do bardziej  

udanych mistrzostw Europy. Oprócz wspo-

mnianej złotej czwórki podwójnej kobiet 

srebrne medale zdobyły tam Weronika  

Deresz i Joanna Dorociak w dwójce podwój-

nej wagi lekkiej (przegrały tylko z Holender-

kami), a krążki brązowe – Szymon Pośnik, 

Maciej Zawojski, Dominik Czaja i Wiktor 

Chabel w czwórce podwójnej oraz Olga  

Michałkiewicz, Joanna Dittmann, Monika 

Chabel i Maria Wierzbowska w czwórce  

bez sterniczki. Nic dziwnego, że apetyty  

na medale w czempionacie światowym  

były większe i po bułgarskich regatach  

dało się odczuć uczucie pewnego zawodu.  

Rok wcześniej w dorobku ekipy były  

wszak trzy medale – wszystkie ze srebrnego 

kruszcu. Inna sprawa, że teraz na przeszko-

dzie lepszym startom biało-czerwonych 

stanął niespodziewany wirus, który na po-

czątku mistrzostw w Płowdiwie zaata- 

kował kilkoro naszych reprezentantów. 

Szczęśliwie nie dotknął naszych „złotek” 

z czwórki podwójnej. 

OBOK:
Nasza męska czwórka  
podwójna wywalczyła 

w Glasgow brązowe 
medale

OBOK:
Weronika Deresz 
i Joanna Dorociak 

przegrały tylko  
z Holenderkami!

OBOK:
W Płowdiwie 

podczas  mistrzostw 
świata Polki były 

bezkonkurencyjne...

OBOK:
...tak  jak  ponad 

miesiąc wcześniej  
na mistrzostwach 

Europy w Glasgow
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W POPRZEDNIM „MAGAZYNIE OLIMPIJSKIM” PISALIŚMY O WYSTĘPIE POLSKICH 
KAJAKARZY NA MISTRZOSTWACH EUROPY W BELGRADZIE . BIAŁO-CZERWONI  
ZDOBYLI TAM 7 (2-1-4) MEDALI. NIECO PONAD 2 MIESIĄCE PÓŹNIEJ, NA MISTRZOSTWACH 
ŚWIATA W PORTUGALSKIM MONTEMOR-O-VELHO, SPISALI SIĘ RÓWNIE DOBRZE,  
BO WYWALCZYLI 6 KRĄŻKÓW: 3 SREBRNE I 3 BRĄZOWE. ZABRAKŁO JEDYNIE ZŁOTA

KAJAKI NA FALI

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: PZKAJ.

WYDARZENIA

PONIŻEJ:
Brązowe medale  
w Portugalii zdobyły  
w K4 500 m 
Katarzyna 
Kołodziejczyk,  
Helena Wiśniewska, 
Anna Puławska  
i Karolina Naja

TADEUSZ WRÓBLEWSKI, prezes Polskiego 

Związku Kajakowego, już po czerwcowym 

czempionacie w Serbii zapowiadał, że osią-

gnięte wyniki to dobry prognostyk na Por-

tugalię. I się nie mylił. Reprezentanci Polski 

wystąpili na MŚ w Portugalii  w 12 finałach A, 

w tym aż w 8 (na 12 objętych programem 

MŚ) w konkurencjach olimpijskich. W nich 

zdobyły 2 krążki brązowe – Doroty Borow-

skiej w C1 200 metrów oraz Karoliny Nai, 

Heleny Wiśniewskiej, Anny Puławskiej i Ka-

tarzyny Kołodziejczyk w K4 500 m. Do tego 

doszły 3 lokaty czwarte i po jednej – piątej, 

szóstej i siódmej. 

MEDALOWĄ ZDOBYCZ uzupełniły 

3 „nieolimpijskie” medale srebrne (Arsen 

Śliwiński i Michal Łubniewski w C2 200 m, 

Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek w K2 

1000 m oraz Dorota Borowska z Sylwią 

Szczerbińską w C2 200 m) i brązowy (Ar-

sen Śliwiński i Michał Łubniewski w C2 

500 m). I jak się tu nie cieszyć? Zwłaszcza, 

że w kilku sytuacjach trener kadry Tomasz 

Kryk po ME w Belgradzie dokonał pewnych 

zmian w składach osad i wyszły chyba im 

one na korzyść. 

W PORTUGALII furorę (jak określił to pre-

zes Wróblewski) zrobiła przede wszystkim 

Dorota Borowska. To jeszcze bardzo młoda 

(22 lata) kanadyjkarka, pod okiem trenera 

Mariusza Szałkowskiego czyniąca szybkie 

postępy. W tym roku zdobyła już przecież nie 

tylko srebro ME w Belgradzie, ale także wi-

cemistrzostwo świata młodzieżowców. Ster-

nika związku cieszyła też postawa brązowej 

czwórki „dowodzonej” przez doświadczoną 

Karolinę Naję oraz czwartej w K1 na 500 m 

Anny Puławskiej (także kajakarki 22-letniej). 

Generalnie – korzystniej na tych mistrzo-

stwach zaprezentowali się zawodniczki  

i zawodnicy ścigający się w kanadyjkach. 

NIEKTÓRZY MOGĄ SIĘ CZUĆ ZAWIEDZE-

NI brakiem medalu Marty Walczykiewicz, 

która zdążyła przecież wcześniej przyzwy-

czaić nas do triumfów w K1 na sprinterskich 

200 m. Tym razem była 4., i jak mówiła po-

tem w rozmowie z dziennikarzami, sama  

nie była ze swego startu zadowolona. Naj-

pierw w półfinale miała falstart, a w finało-

wym wyścigu z wiosła „uciekła” jej ręka i być 

może to zadecydowało, że walkę o miejsce 

na podium przegrała ze Szwedką Linneą 

Stensils o zaledwie 0,1 s. 

Reprezentanci 
Polski wystąpili  

na MŚ  
w Portugalii  

w 12 finałach A,  
w tym aż w 8  

w konkurencjach 
olimpijskich 



OBOK:
Złote medale  
w mikście C2 zdobyte 
na MŚ w Rio de Janeiro  
prezentują Aleksandra 
Stach i Marcin 
Pochwała

OBOK:
Srebrne K1x3 w Rio, 
czyli Michał Pasiut, 
Mateusz Polaczyk  

i Dariusz Popiela

Z PORTUGALII POLSKA EKIPA wróciła 

więc z podniesioną głową. Wyniki dobrze 

rokują przed kolejnym sezonem, w którym 

kluczową imprezą też będzie światowy 

czempionat, tym razem rozgrywany  

w Szegedzie na Węgrzech. Będzie on  

główną imprezą kwalifikacyjną przed  

igrzyskami w Tokio. 

UDANE STARTY KAJAKAREK I KAJAKA-

RZY w sprintach miesiąc później uzupełnili 

specjaliści kajakarstwa slalomowego,  

lub jak wolą inni, górskiego. Z MŚ w Rio  

de Janeiro przywieźli złoty medal w mikście 

C2 (Aleksandra Stach i Marcin Pochwała) 

i srebrny w męskiej sztafecie K1x3 (Dariusz 

Popiela, Mateusz Polaczyk i Michał Pasiut). 

Wiceprezes związku Bogusław Popiela  

tak ocenił start biało-czerwonych:  

– To udany występ, choć pewien niedosyt 

pozostał. Gdyby jednak taki wynik udało  

się powtórzyć za rok w La Seu d’Urgell  

pod Barceloną, na MŚ będących też olimpij-

ską kwalifikacją, dałyby nam 3 z 4 kwa- 

lifikacji olimpijskich. Nie jest zatem źle, 

choć apetyty były większe. 
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ŻEGLARZE SWÓJ WYŚCIG O IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W TOKIO ROZPOCZĘLI NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA  
W DUŃSKIM AARHUS. PRAWO STARTU NA AKWENIE W ENOSHIMIE WYWALCZYLIŚMY NA RAZIE  
TYLKO W TRZECH KLASACH: W RS:X KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ W LASERZE RADIALU KOBIET.  
O KOLEJNE PRZEPUSTKI DO JAPONII TRZEBA JESZCZE BĘDZIE OSTRO SIĘ ZMAGAĆ

KURS NA ENOSHIMĘ

MISTRZOSTWA ŚWIATA WSZYSTKICH 

KLAS OLIMPIJSKICH rozgrywane są  

co 4 lata i obok igrzysk olimpijskich stanowią  

dla żeglarzy najważniejszą imprezą czte-

rolecia. Podczas tych regat rozpoczyna się 

proces zdobywania kwalifikacji olimpijskich 

dla poszczególnych krajów. Nie są to zawody 

łatwe, ponieważ znaczna część z puli miejsc 

na igrzyskach zostaje zajęta właśnie podczas 

tej rywalizacji. Dopiero później zawodnicy 

zdobywają punkty, które decydują o tym, kto 

konkretnie z danego państwa będzie miał 

szansę walczyć o medal na igrzyskach.  

Rangę imprezy organizowanej od 2003 roku 

WYDARZENIA

podnosi liczba uczestników. Na starcie staje 

bowiem prawie półtora tysiąca żeglarek i że-

glarzy z 90 krajów. Do tego dochodzą trene-

rzy, sędziowie, działacze i dziennikarze. Wielki 

tłok, jeszcze większe ambicje i oczekiwania. 

POLSKA REPREZENTACJA do Aarhus także 

ruszyła silną grupą. Z 38 żeglarzy tylko jeden 

nie miał szansy wywalczenia olimpijskiej 

nominacji. Maks Żakowski startował bowiem 

w konkurencji Formuła Kite, która po raz 

pierwszy pojawiła się na światowym czempio-

nacie wszystkich klas olimpijskich. W Tokio 

w 2020 roku deskarze z latawcem o medale 

olimpijskie nie będą jeszcze walczyć. Planuje 

się jednak, że kiteboarding zadebiutuje na 

igrzyskach w Paryżu w 2024 roku i powoli 

zadomawia się już w rodzinie konkurencji 

żeglarskich. Żakowski systematycznie dobija 

się do światowej czołówki. W Aarhus był 13. 

W DANII NIE UDAŁO SIĘ BIAŁO-CZER-

WONYM zdobyć żadnego medalu. Najbliżej 

szczęścia byli nasi reprezentanci w klasie 

RS:X. Zofia Klepacka rozpoczęła zmagania  

od wygrania inauguracyjnego wyścigu.  

Szybko cieszyła się też z pozycji liderki. Paweł 

Tarnowski początek także miał bardzo dobry 

i do fazy finałowej przystępował, będąc na 

czele rankingu. Polacy przez większą część 

regat utrzymywali się w ścisłej czołówce.  

Gorzej było w końcówce mistrzostw, chociaż 

do wyścigów medalowych nasi reprezen- 

tanci ruszali jeszcze z szansami na medal.  

Paweł Tarnowski przed ostatnią batalią mi-

strzostw był 4., a Zofia Klepacka 5. Niestety, 

TEKST: PAWEŁ PATEREK/TVP SPORT, MAGAZYN „ŻAGLE”

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, WORLD SAILING



w podwójnie punktowanym wyścigu Polak 

zajął 10. miejsce i skończył zawody na 5. pozy-

cji. Piotr Myszka został sklasyfikowany na  

10. miejscu. Zofia Klepacka wyścig medalowy 

ukończyła 7., co dało jej 5. miejsce na koniec 

regat. Dobra informacja była jednak taka,  

że w tej klasie mamy już pewne dwa bilety 

do Japonii. Jeszcze przed wyścigami medalo-

wym wiadomo było, że zarówna kobieta, jak 

i mężczyzna z Polski w klasie RS:X wystąpią 

na igrzyskach w Tokio. Osiągnęliśmy to dzięki 

dobremu występowi Zofii Klepackiej i Pawła 

Tarnowskiego. Silny sygnał ostrzegawczy dla 

żeglarskiego świata dali w Danii Holendrzy, 

którzy niemal w każdej konkurencji zdobywali 

medal. W windsurfingu wywalczyli trzy! Tytuł 

mistrza i wicemistrza świata wśród panów 

uzyskali Dorian van Rijsselberghe i Kiran 

Badloe, a ze złota cieszyła się Lilian de Deus. 

Brak medalu w Aarhus Zofia Klepacka powe-

towała sobie na polskich wodach. Niedługo 

po MŚ w Sopocie zorganizowano mistrzostwa 

Europy w klasie RS:X. Brązowa medalistka 

olimpijska z Londynu wywalczyła tytuł najlep-

szej w Europie, broniąc złota sprzed roku. 

TRZECIĄ NOMINACJĘ OLIMPIJSKĄ  

dla Polski zdobyły nasze panie w klasie Laser 

Radial. Na koniec duńskich mistrzostw Mag-

dalena Kwaśna zajęła 12. miejsce, a Agata 

Barwińska 20. Obie te pozycje gwarantowały 

bilet do Tokio dla reprezentantki Polski. W ten 

sposób nasze zawodniczki zdobyły także 

indywidualne punkty w krajowym wyścigu 

o igrzyska. Magdalena – 9., a Agata – 1. Dodat-

kową satysfakcją w tym sezonie dla Magdy 

było wywalczenie złotego medalu ME junio-

rów U-21 w Laserze Radialu. W klasie Laser 

Standard po złoto sięgnął Jakub Rodziewicz. 

NIE UDAŁA SIĘ MISJA OBRONY TYTUŁU  

mistrzyni świata w klasie 470 Agnieszce 

Skrzypulec, która w zeszłym sezonie wywal-

czyła to trofeum z Irminą Mrózek Gliszczyn-

ską, a w Aarhus żeglowała z Jolantą Ogar. 

Polki ukończyły regaty na 18. miejscu, nie zdo-

bywając obecnie nominacji olimpijskiej. Smu-

ci też na razie brak olimpijskiego paszportu 

w klasie Finn, Laser Standard i 49erFX. 

NAJWIĘCEJ ŻALU POZOSTAŁO jednak  

po występie naszych reprezentantów w kla-

sie 49er. Załogi Łukasz Przybytek i Paweł 

W Danii  
nie udało się 

biało-czerwonym 
zdobyć żadnego 

medalu. Najbliżej 
szczęścia byli nasi 

reprezentanci  
w klasie RS:X 
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Kołodziński oraz Dominik Buksak i Szymon 

Wierzbicki dobrze spisywały się w pierwszej 

części regat, ale nie wyszła im końcówka za-

wodów. Trochę pecha i wywrotki na koniec 

rywalizacji sprawiły, że nasze duety zajęły 

lokaty poniżej ich możliwości. Łukasz z Paw-

łem uplasowali się na 22. miejscu, a Dominik 

z Szymonem na 23. Najgorszą informacją 

był jednak brak nominacji olimpijskiej. 

A przecież obie polskie załogi miały za sobą 

udany sezon. Duet Buksak/Wierzbicki  

wywalczył w Gdyni srebrny medal  

Mistrzostw Europy. Z kolei podczas  

Pucharu Świata w Enoshimie, który roze-

grano już po regatach w Aarhus, Łukasz 

Przybytek z Pawłem Kołodzińskim stanęli 

na trzecim stopniu podium. 
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MISTRZOSTWA ŚWIATA W AARHUS 

zdecydowanie ocenili szefowie Polskiego 

Związku Żeglarskiego. Mateusz Kuszniere-

wicz, wiceprezes ds. sportu, napisał krótko: 

„Słabo oceniam nasz występ. Dlaczego? 

Bo nie zdobyliśmy żadnego medalu. Przed 

regatami uważałem, że stać nas na to. Wra-

camy z trzema kwalifikacjami dla Polski. 

Gratuluję deskarzom i zawodniczkom Laser 

Radial… Uważam, że te mistrzostwa były dla 

nas bardzo ważną lekcją, z której musimy 

i wyciągniemy wnioski. Przed nami analiza 

oraz decyzje. Wprowadzimy zmiany. Zasto-

sujemy też nowe rozwiązania, o których już 

od jakiegoś czasu myślimy. Nie chcemy i nie 

możemy w przyszłości powtórzyć takich 

regat jak te w Aarhus!”.

Prezes Tomasz Chamera również nie owi-

jał w bawełnę. Mówił: – Przed nami czas 

gruntownych podsumowań i uderzenia się 

w piersi. Jeśli chcemy liczyć się w Tokio,  

czeka nas znacząca zmiana podejścia  

do naszego sportu. Kibice zasługują na suk-

cesy, których od nas oczekują. Z każdych  

regat mamy wracać z tarczą!. 

NA IGRZYSKACH W 2020 ROKU polscy 

żeglarze chcą wywalczyć przynajmniej 

jeden medal. W tym celu znacznie zmody-

fikowano zasady krajowych kwalifikacji. 

Najważniejszym elementem tych zmian 

było powołanie przez PZŻ tzw. Zespołu De-

cyzyjnego, składającego się z pięciu człon-

ków dla danej konkurencji. Jest tu miejsce 

dla trenera głównego klasy, przedstawiciela 

Zespołu Wsparcia Sportowego (Performan-

ce Team), przedstawiciela Zespołu Wsparcia 

Medycznego, prezesa PZŻ i wiceprezesa 

PZŻ ds. sportu. Celem Zespołu jest wysłanie 

na igrzyska zawodniczki czy zawodnika da-

jących największe szanse na sukces. Do tej 

pory krajowe kwalifikacje olimpijskie opie-

rały się jedynie na punktach zdobywanych 

przez zawodników podczas wskazanych 

regat. „Jednak doświadczenia i wnioski 

wskazały na konieczność usprawnienia 

dotychczasowego, wyłącznie punktowego, 

systemu krajowych kwalifikacji do igrzysk” 

– napisano w dokumencie, który stworzono 

po regatach w Rio de Janeiro, gdzie żeglarze 

nie zdobyli żadnego medalu. 

„Zespół Decyzyjny może wskazać na po-

trzebę przeprowadzenia dla danej konku-

rencji dodatkowych regat kwalifikacyjnych, 

tzw. trials, jako imprezy obserwowanej, która 

ma za zadanie ułatwić Zespołowi podjęcie 

decyzji dotyczącej rekomendacji reprezen-

tanta w danej konkurencji” – napisano w re-

gulaminie przygotowanym już w 2017 roku. 

Przy ostatecznym wskazywaniu olimpijczy-

ków Zespół Decyzyjny w pierwszej kolejności 

będzie kierował się zdobyczami punktowymi 

poszczególnych zawodników. Równie ważne 

będą jednak inne parametry, takie jak aktual-

ny stan zdrowia czy „ocena psychologiczna 

(m.in. ocena umiejętności skutecznego dzia-

łania pod presją)”. 

OSTATECZNE DECYZJE dotyczące składu 

naszej reprezentacji będą podejmowane 

najpóźniej do końca czerwca 2020 roku. 

Do tego czasu jednak trzeba skupić się  

na zdobywaniu kolejnych nominacji.  

W przyszłym roku odbędzie się większość 

imprez, na których będzie można to zrobić. 

Aby dopłynąć do Enoshimy, trzeba się  

jeszcze mocno napracować. 

MIEJSCE NA MŚ W AARHUS NASZA MISTRZYNI POWETOWAŁA SOBIE W SOPOCIE...

Zofia Klepacka  zdobyła złoty medal mistrzostw Europy w klasie RS:X

5.

Na igrzyskach w 2020 roku 
polscy żeglarze chcą wywalczyć 

przynajmniej jeden medal
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TAKIEGO WYNIKU W HISTORII POLSKIEGO 
KOBIECEGO TENISA STOŁOWEGO JESZCZE  
NIE BYŁO. PODCZAS ROZEGRANYCH  
W DRUGIEJ POŁOWIE WRZEŚNIA W ALICANTE  
MISTRZOSTW EUROPY ZŁOTY MEDAL 
WYWALCZYŁA LI QIAN, A BRĄZOWY  
KATARZYNA GRZYBOWSKA-FRANC

SPEŁNIONE 
MARZENIA

TEKST: HENRYK URBAŚ
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– POWIADAJĄ, ŻE PO RAZ DRUGI do tej 

samej rzeki już się nie wchodzi, a co dopiero 

po raz trzeci… – mówi Zbigniew Nęcek, który 

niespełna miesiąc wcześniej został (właśnie 

po raz trzeci w swej karierze szkoleniowej) 

trenerem kadry narodowej kobiet. Na ten fotel 

wrócił 3 września po 9-letniej przerwie. Powrót 

wypadł wręcz znakomicie, ale pan Zbigniew 

kierowane do niego gratulacje tonuje. – Wy-

nik z Alicante nie jest na pewno tylko moją 

zasługą, choć przyznaję, że ostro wziąłem się 

do pracy, bo… inaczej nie potrafię. To, że dziew-

częta zagrały w ME tak dobrze, to wypadkowa 

pracy ich i ich trenerów klubowych, także 

mojego poprzednika na trenerskim stołku, 

Michała Dziubańskiego, z którym przecież 

współpracowałem – podkreśla. 

ZBIGNIEW NĘCEK, o którym w ubiegłym 

roku pisaliśmy w „Magazynie Olimpijskim”  

(nr 2/2017) ma – jak się to mówi – dobrą rękę 

do żeńskiego ping-ponga. W rozgrywkach 

klubowych jego podopieczne z Tarnobrzega 

po mistrzostwo kraju sięgnęły już 27 razy, gra-

ły, a nawet zwyciężały w Pucharze ETTU i Li-

dze Mistrzyń. To także on ściągnął do Polski 

w 2001 roku niespełna 15-letnią filigranową  

Li Qian. Po kilku latach niezbędnej aklimaty-

zacji w naszym kraju uzyskała polskie oby-

watelstwo i choć specjalnie nie urosła (mierzy 

160 cm), szybko stała się zawodniczką wy- 

bitną. Chętna do pracy, waleczna, dzielna  
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w defensywie – to cechy zawodniczki, którymi 

jak z rękawa sypie trener Nęcek. Trener, który 

nie tak dawno dał „Małej”, jak ją wszyscy 

nazywają, kolejną szansę na grę w reprezen-

tacyjnej ekipie. Ona tę szansę wykorzystała, 

a na konferencji prasowej po powrocie z Hisz-

panii dziękowała za nią ze łzami w oczach. 

Ocierała je także wtedy, gdy wzruszona mó-

wiła o swojej „siostrze” – Kindze Stefańskiej, 

dziś asystentce trenera, bo to ona właśnie 

– obok doskonalenia umiejętności sporto-

wych – uczyła „Małą” dosłownie wszystkiego: 

języka, zwyczajów, prania, sprzątania, „pichce-

nia”. Dziewczyna rodem z Kraju Środka wciąż 

uwielbia… nasze naleśniki, które potrafi już 

robić sama. Zresztą – jak mówi – obowiązuje 

u niej kuchnia w połowie chińska, a w połowie 

polska i z obydwiema radzi już sobie ponoć 

całkiem dobrze. W końcu jest panią domu  

– ma męża i ponad 4-letniego synka.

ROZPISAŁEM SIĘ TYLE O „MAŁEJ”, bo to  

pod wieloma względami osoba interesująca. 

Ma za sobą trzy średnio udane starty  

OBOK:
Li Qian – szczęśliwa  

mistrzyni Europy. 
.W Alicante byla 

rewelacyjna! 



w igrzyskach olimpijskich (Pekin, Londyn, Rio),  

ale największy sukces, który sama okre-

śla jako spełnienie najskrytszych marzeń, 

osiągnęła dopiero na tegorocznych mistrzo-

stwach Europy. Wcześniej miała już w dorob-

ku 5 medali z imprez tej rangi – drużynowe 

srebro i dwa brązy, brąz w grze podwójnej 

i tego samego koloru medal w singlu,  

ale złoto wywalczyła dopiero teraz. 

W ALICANTE LI QIAN najpierw w 1/32 fina-

łu wygrała 4:0 z Lisą Lung z Belgii. Potem 

w identyczny sposób poradziła sobie z Au-

striaczką Amelie Solją. W 1/8 finału 4:2 zwy-

ciężyła groźną Rosjankę Polinę Michajłową, 

a w 1/3 – po chyba najtrudniejszym dla niej 

pojedynku – Bernadette Szőcs z Rumunii 4:1. 

Półfinał był polsko-polskim starciem Li Qian 

z Katarzyną Grzybowską-Franc (która we 

wcześniejszych grach wygrywała z: Rosjan-

ką Walerią Szczerbatych 4:1, Jia Liu z Austrii 

4:2, Rumunką Danielą Monteiro Dodean 

4:2 i Niemką Sabine Winter 4:0). Nasze re-

prezentantki rozegrały zacięty i wyrównany 

mecz, ale lepsza okazała się w nim „Mała”, 

która pokonała „Grzybcię” 4:1. Powie ktoś,  

że stało się niedobrze, iż Polki trafiły na sie-

bie w półfinale, ale – z drugiej strony – to wła-

śnie sprawiło, że nasza ekipa już przed ich 

starciem miała zapewnione dwa medale. 

SPOTKANIE O ZŁOTO z Ukrainką Marga-

rytą Pesocką Li Qian rozstrzygnęła po mi-

strzowsku. Początkowo lepiej spisywała się 

jej rywalka, w drugiej partii Li Qian miała kilka 
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piłek setowych, ale sędziowie zdecydowali 

o zastosowaniu reguły gry na czas. Oznacza 

to, że zawodniczki musiały zagrywać na 

przemian, mając tylko 12 uderzeń, by wymia-

nę rozstrzygnąć na swoją korzyść, a w prze-

ciwnym razie punkt zdobywała konkurentka. 

To sprawiło „Małej” nieco kłopotu i ten set 

10:12 przegrała, ale potem podobne kłopoty 

miała Pesocka i Li Qian po dwóch setach po 

11:6 wyrównała stan meczu na 2:2. Ostatnie 

dwie partie to już jednostronna gra, bo Ukra-

inka nie potrafiła dorównać Polce i przegrała 

je po 2:11. Cały mecz 4:2 dla Li Qian i… wybuch 

wielkiej radości w całej polskiej ekipie. Mamy 

złoto, a do tego jeszcze brąz Kasi Grzybow-

skiej-Franc! A potem podium z dwiema  

Polkami i „Mała” śpiewająca (podobno cał-

kiem nieźle) „Jeszcze Polska…”. Do tego łzy 

szczerego wzruszenia nie tylko u medalistek,  

ale i u pozostałych naszych reprezentantek  

– Natalii Partyki i Natalii Bajor, które jak oce-

nia trener Nęcek, w Alicante także spisywały 

się bardzo dzielnie. 

PS Podczas mistrzostw Europy w Hiszpanii 

zapadła decyzja, że w 2020 roku gospoda-

rzem europejskiego czempionatu będzie 

Polska. Impreza w dniach 15–20 września 

(a więc już po igrzyskach w Tokio) ma się  

odbyć w hali stołecznego Torwaru. 

OBOK:
Katarzyna 
Grzybowska-Franc 
na MŚ w Hiszpanii 
wywalczyła  
brązowy medal

OBOK:
Trener Zbigniew  
Nęcek gratuluje  
swojej podopiecznej

PONIŻEJ:
Li Qian i Katarzyna 
Grzybowska- 
-Franc prezentują 
mistrzowskie 
trofea. Tenisistkom 
towarzyszą trener 
Zbigniew Nęcek  
i jego asystentka 
Kinga Stefańska
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TEN ROK W PCHNIĘCIU KULĄ NA STARYM 
KONTYNENCIE NALEŻAŁ DO MICHAŁA HARATYKA. 
W CZERWCU ZAWODNIK SPRINTU BIELSKO-BIAŁA 
USTANOWIŁ NOWY REKORD POLSKI (22,08 M),  
A UKORONOWANIEM WIELKIEJ FORMY 26-LATKA 
BYŁ ZŁOTY MEDAL NA MISTRZOSTWACH EUROPY 
W BERLINIE, ZDOBYTY WYNIKIEM 21,72 M.  
CO SPRAWIŁO, ŻE TEN, Z WYKSZTAŁCENIA 
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII, WRESZCIE 
ZACZĄŁ UWALNIAĆ SWÓJ POTENCJAŁ?

OGIEŃ 
ZACZYNA SIĘ 
NA PODŁODZE

ARTUR GAC: Długo nosił Pan w sobie emocje 

po tym największym sukcesie w karierze?

MICHAŁ HARATYK: Muszę powiedzieć,  

że szybko one opadły, bo nie byłem jakoś  

wybitnie podekscytowany tym zwycięstwem.

A to dlaczego?

Zadanie, jakie miałem do zrobienia, po prostu 

wykonałem. Wszystko fajnie, ale trzeba  

patrzeć w przyszłość. 

Wielu na Pana miejscu nie potrafiłoby znaleźć 

słów na wyrażenie radości, a Pan mówi  

o złocie ME z takim spokojem w głosie,  

jakby zaliczył minimum.

Właśnie tak to potraktowałem. Po prostu  

nie poczułem euforii ani czegoś wyjątkowego 

po tej wygranej.

Jest Pan w stanie racjonalnie to wytłumaczyć?

Być może wzięło się to stąd, że nie nasta-

wiałem się na tę imprezę, jak na mistrzostwa 

Europy. Czasami człowiek nakręca się na wy-

jątkowe zawody, a później nic dobrego z tego 

nie wychodzi. Dlatego myślałem o starcie 

w Berlinie jak o normalnym mityngu.

Im dłużej Pana słucham, tym bardziej Pana sło-

wa wydają się nieprawdopodobne. Pamiętam 

naszą rozmowę sprzed ponad dwóch lat,  

gdy Pana psychika i mentalność były na prze-

ciwległym biegunie. „Raczej jestem osobą,  

która za bardzo nie wierzy w swoje możliwo-

ści” – otwarcie Pan wtedy wyznał. Czyżby do-

konała się wielka przemiana w psychice?

Pewnie tak, bo za mną już masa mityngów 

i zawodów przeróżnej rangi. Zebrałem na tyle 

dużo doświadczenia, że dzisiaj jest mi coraz 

łatwiej właściwie podchodzić do startów. Teraz 

już mam tak, że wchodzę do koła i wiem,  

co mam robić. A że częściej się udaje, to nabie-

ram pewności siebie.

To mało powiedziane. W tym roku regularnie 

zaczął Pan pchać pod 22 metry.

Wyniki są, bo wiem, co mam zrobić. Wia-

domo, że nie uda się 6 razy dobrze pchnąć, 

choć już miałem takie konkursy bez choćby 

jednej zepsutej próby, ale doszedłem  

do tego, że przynajmniej 4 razy mogę być 

z siebie technicznie zadowolony.

FOTO: MAREK BICZYK/PZLA

ROZMAWIAŁ: ARTUR GAC
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Co sprawiło, że wzniósł się Pan na ten poziom, 

osiągając powtarzalność i stabilizację? 

To trudne pytanie. Ciekawe jest to, że w ubie-

głym roku byłem trochę mocniejszy siłowo, 

a pchałem nieco krócej i udane starty przepla-

tałem mniej udanymi. Natomiast w tym roku 

rzeczywiście nastąpiła ewidentna stabilizacja. 

Myślę, że kluczem do niej było odnalezienie 

dla siebie odpowiednio zestrojonego treningu.

Wróćmy do mistrzostw Europy. Jakie czynniki 

spowodowały, że po eliminacjach, w których 

wystarczył Panu jeden rzut, pojawiło się  

przekonanie, że stać Pana na pokonanie  

całej stawki rywali?

Nie bez powodu kwalifikacje są nazywane naj-

cięższymi zawodami, bo tu gra toczy się o to, 

by w ogóle nie przepaść. Mnie też udzielił się 

stres, który trochę „obciął” mi odległość  

(20,59 m – przyp. red.), bo normalnie w rzutach 

próbnych i na rozgrzewce pchałem ponad  

21 m. Za to w finale, mając za sobą wiele  

startów z najlepszymi na świecie, już nie  

stresuję się, gdy widzę w kole Davida Storla  

lub Konrada Bukowieckiego.

Jak w Pana przypadku przejawia się stres,  

który pojawił się w eliminacjach?

Czuję go w mięśniach, a najbardziej w nogach. 

Towarzyszy mi dziwne uczucie, coś jakby  

Czasami człowiek 
nakręca się 

na wyjątkowe 
zawody, a później 
nic dobrego z tego 

nie wychodzi. 
Dlatego myślałem 
o starcie w Berlinie 

jak o normalnym 
mityngu

Nie lubię 
egzaminów. Dla 

mnie to nawet 
większy stres 

niż mistrzostwa 
świata
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Teraz w telefonie „odpalam” gierkę  

na kwadrans i na tym kończę.

Po berlińskim sukcesie zaskoczyły mnie  

Pana słowa pod adresem trenera Piotra  

Galona. W jednym z wywiadów miał Pan  

powiedzieć, że właściwie nie potrzebuje już 

opieki tego szkoleniowca, sprowadzając jego 

rolę do bycia asystentem od udzielania rad, 

który nie przeszkadza, a czasem pomaga.  

Naprawdę tak Pan powiedział?

problem z napięciem mięśni, które „nie odda-

ją” wypracowanej siły.

A jak Pan nastraja się i relaksuje przed  

startem?

Po prostu kładę się na plecach na podłodze, za-

mykam oczy i staram się nie myśleć o niczym.

Bez wizualizowania sobie startu? 

Tak, tylko odcinam się od wszystkiego. Później 

wstaję i wykonuję techniczne ćwiczenia, jakie 

robię na treningu, typu przechodzenie przez 

lewą nogę. W ten sposób się dogrzewam  

i to wszystko powoduje, że schodzi ze mnie 

stres, a pojawia się ogień.

W Berlinie w grę też Pan zagrał?

W autobusie jadącym na zawody zafundowa-

łem sobie na telefonie ostatnią gierkę.

Przecież miał Pan się od tego odciąć… 

Mam nie grać, ale tylko na komputerze 

(śmiech). Tamtą zabawę odrzuciłem,  

bo tak mnie wciągała, że czasem potrafiłem 

przepaść nawet na kilkanaście godzin.  



40 MAGAZYN OLIMPIJSKI

Przede wszystkim wypowiedziałem te słowa 

pół żartem, pół serio. W innym wypadku  

byłyby mocno kontrowersyjne, żeby nie po-

wiedzieć aroganckie. To jest dalej normalna 

relacja zawodnik – szkoleniowiec, lecz teraz 

może już bardziej partnerska. Obaj uzupeł-

niamy swoją wiedzę. Jako zawodnik też mam 

pewne odczucia i wiem, czego potrzebuję, sta-

rając się słuchać swojego organizmu. Przecież 

w tym roku, od maja, przebywałem w ośrodku 

w Spale, a trener tylko czasami był przy mnie, 

więc siłą rzeczy musiałem sobie sam radzić 

na zajęciach. Natomiast nadal z trenerem 

Galonem współpracujemy, a ja wiele mu za-

wdzięczam. Przecież to dzięki niemu jestem 

tu, dokąd doszedłem. Generalnie chodziło mi 

o to, że współpraca nie wygląda już tak, jak na 

początku, gdy szedłem na trening i miałem do-

kładnie rozpisany plan. Obecnie mam wpływ 

na trening i, gdy coś się dzieje, to odpuszczam 

lub aplikuję sobie mocniejsze zajęcia.

Jaki jest limit Pana możliwości, jeśli chodzi 

o odległości?

Wydaje mi się, że mam duże rezerwy, dlatego 

nigdy nie powiem, że pchnę 22,50 m i to będzie 

mój koniec. Nie stawiam sobie limitów,  

ani nie ustawiam w głowie barier, które  

później będzie mi ciężko pokonać.

Przed Panem czas na nadgonienie zaległości. 

Priorytetem jest zdanie egzaminu na prawo 

jazdy?

No tak, przydałoby się w końcu je mieć.  

Może uda mi się to zrobić, korzystając  

z pobytu w domu, albo dopiero w styczniu,  

już przebywając w Spale.

Jak to się stało, że do tej pory nie jest Pan  

jeszcze kierowcą?

Wiadomo, że prawo jazdy zawsze by się przy-

dało, ale jakoś dotąd nie udało mi się go zrobić. 

Poza tym nie lubię egzaminów. Dla mnie to 

nawet większy stres niż mistrzostwa świata.

Mówi Pan poważnie?

Wszystkimi egzaminami bardzo  

się stresuję. Najpierw w szkole pod- 

stawowej, później na kolejnych etapach  

edukacji. Dlatego zawsze, gdy tylko  

mogłem, omijałem wszelkie nadpro- 

gramowe egzaminy.

Zmiana klubu, która dokonała się na początku 

tego roku, czyli Pana powrót po wielu latach 

z AZS AWF Kraków do Sprintu Bielsko-Biała, 

to dobra decyzja?

Przede wszystkim wróciłem do klubu, w któ-

rym stawiałem pierwsze kroki w kole, niejako 

w rodzinne progi. 

Górę wzięły względy finansowe? 

Na krakowski klub nie powiem złego słowa. 

Gdy tam przyjechałem, bez wyników sporto-

wych, AZS AWF zapewniał mi dach nad głową 

i dobre warunki do trenowania, łącznie z halą, 

a tym nie każdy może się pochwalić. Jestem 

wdzięczny, bo otrzymywałem dużą pomoc, 

w tym klubowe stypendium. Kwestią było tyl-

ko to, że samo miasto średnio podchodzi do fi-

nansowego wspierania swych reprezentantów.

A w Bielsku-Białej dodatkowo właśnie otrzy-

muje Pan stypendium z miasta?

To prawda, więc nie mogę narzekać. Ponadto 

mam bliżej do Kiczyc, gdzie jest mój dom.

Prywatnie nadal jest Pan typem samotnika?

Wiele się zmieniło, gdy odrzuciłem komputer 

stacjonarny. Teraz jest więcej czasu na życie 

realne.

Czy to znaczy, że pozbył się Pan komputera?

Bez przesady, kupiłem drogi sprzęt, więc tak 

łatwo się go nie pozbędę. (śmiech) Teraz wożę 

ze sobą laptopa, ale włączam go tylko po to, by 

zameldować się w systemie ADAMS (elektro-

niczna platforma antydopingowa – przyp. red.), 

gdy zmieniam miejsce pobytu. I tyle. 

Nie stawiam  
sobie limitów  

ani nie ustawiam 
w głowie barier, 

które później 
będzie mi ciężko 

pokonać
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PRZEŁOM PAŹDZIERNIKA I LISTOPADA TO CZAS, W KTÓRYM  
CO ROKU BARDZIEJ NIŻ ZWYKLE PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY 
OD NAS ODESZLI. DZIŚ PROF. WOJCIECH ZABŁOCKI PRZYPOMINA 
RYSZARDA PARULSKIEGO – DRUGIEGO OBOK ZMARŁEJ POD KONIEC 
CZERWCA IRENY SZEWIŃSKIEJ – SPORTOWCA, ODZNACZONEGO  
W 2016 ROKU ORDEREM ZASŁUGI PKOl

RYSZARD

TEKST: WOJCIECH ZABŁOCKI

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, ARCHIWUM PAP

Był groźnym 
przeciwnikiem, 
bo dysponował 

doskonałym 
wyczuciem tempa 

i olbrzymim 
sercem do walki

Z RYŚKIEM PARULSKIM spotkałem się 

po raz pierwszy w Klubie Szermierczym 

KS Marymont, który wtedy miał treningi 

w ciasnych pomieszczeniach sutereny 

Teatru Komedia na Żoliborzu. Ryszarda 

do szermierki namówił trener Władysław 

Dobrowolski, który odwiedzał okoliczne 

szkoły w poszukiwaniu talentów. Wzrost 

i długie ręce predestynowały Ryśka do 

broni kolnych – floretu i szpady, w których 

zresztą odnosił potem największe sukcesy 

na planszach krajowych i zagranicznych. 

Ale przecież próbował też szabli i w tej broni 

także zdobywał medale, co potem owoco-

wało przyznaniem mu przez FIE – Między-

narodową Federację Szermierczą – tytułu 

„najwszechstronniejszego szermierza” .

WALCZYŁEM NIERAZ Z RYŚKIEM  

na szable, i choć nie miał takiej techniki  

co specjaliści tej broni, to był groźnym prze-

ciwnikiem, bo dysponował doskonałym wy-

czuciem tempa i olbrzymim sercem do walki.

NASZĄ WSPÓLNĄ INICJATYWĄ  

był projekt organizacji igrzysk olimpijskich 

w Warszawie. Ryszard zajmował się logisty-

ką i sponsoringiem, ja wykonywałem  

projekty. Na skutek braku odpowiedniego 

poparcia władz nasza inicjatywa upadła,  

ale Ryszard ciągle drążył ten temat niemal 

do ostatnich swoich dni.

W 2004 ROKU W MUZEUM HISTORII  

na rynku Starego Miasta zorganizowaliśmy 

wspólnie wystawę obrazującą historię olim-

pijskich konkursów sztuki, w których nasi 

artyści zdobywali najwyższe nagrody.  

Wystawie towarzyszył obszerny katalog, 

była także eksponowana w Niemczech. 

Z INICJATYWY RYSZARDA, przy mojej 

współpracy projektowej, powstał na dzie-

dzińcu Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie krąg chwały sportu polskiego 

– Gloria Optimis. 

DZIAŁALIŚMY TAKŻE W KOMISJI, typują-

cej wyróżnianych sportowców, naukowców, 

dziennikarzy. Wspaniałym finałem tej 

inicjatywy Ryszarda jest stella, na której 

został on uwieczniony. Następną wspólną 

inicjatywą była realizacja Domu Olimpij-

czyka w Michałowicach, przeznaczonego 

do rehabilitacji byłych mistrzów. Jak zwy-

kle, ja projektowałem i nadzorowałem 

budowę, a Ryszard załatwiał sponsorów. 

Budowa została doprowadzona do skutku 

w 2001 roku, mimo niesprzyjającej nam 

atmosfery w ówczesnych władzach PKOl. 

Oprócz rehabilitacji w ośrodku w Michało-

wicach organizowane były liczne spotkania 

olimpijskie z udziałem artystów. Ośrodek 

Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpij-

czyków działa doskonale do dziś. 
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WIEK XIX W ŚWIADOMOŚCI WIĘKSZOŚCI POLAKÓW TO PRZEDE WSZYSTKIM  
OKRES ZABORÓW I NIEWOLI. ALE TO TAKŻE CZAS NARODZIN POLSKIEGO  
SPORTU. TO PRZECIEŻ WTEDY POWSTAŁY PIERWSZE ORGANIZACJE  
SPORTOWE I KLUBY, WŚRÓD NICH WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO  
WIOŚLARSKIE, KTÓRE W TYM ROKU OBCHODZI SWOJE 140-LECIE

NAJSTARSZY…

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIO-

ŚLARSKIE  to najstarsze polskie stowa- 

rzyszenie sportowe nie tylko w Warszawie,  

ale i w całym kraju. Narodziło się w 1878 

roku z inicjatywy 15 młodych kupców i rze-

mieślników z Władysławem Deniszczukiem 

i Antonim Chojnackim na czele. Wybudowali 

oni łódź o nazwie „Nimfa” i wykorzystywali 

ją na przejażdżki po Wiśle. W stolicy istniał 

już wprawdzie wtedy Yacht Club, jednak jego 

członkami byli Niemcy zatrudnieni w urzędach 

carskiego zaborcy. 

POCZĄTKOWO WTW funkcjonowało nie-

legalnie. W obawie przed spiskami Rosjanie 

zabronili bowiem tworzenia jakichkolwiek 

instytucji o charakterze narodowym. To jed-

nak Polaków nie powstrzymało. Legalizacja 

działalności nastąpiła 18 czerwca 1882 roku, 

po kilkunastu miesiącach starań. Duża w tym 

zasługa pierwszego prezesa dr. Henryka Stan-

kiewicza. Zatwierdzono wówczas tzw. „Usta-

wę WTW”, będącą pierwszym statutem klubu. 

Według niej celem towarzystwa, liczącego wte-

dy 290 członków, było: „zachęcenie ludności 

miejscowej do jazdy na łodziach wiosłowych, 

żaglowych, jako też na statkach parowych 

oraz wpływanie skuteczne na ulepszenie ich 

budowy”. Warszawskie Towarzystwo Wioslar-

skie nie ograniczało się do upowszechniania 

sportów wodnych. Oprócz wioślarstwa, ka-

jakarstwa i żeglarstwa, można było uprawiać 

w nim także m.in.: gimnastykę, szermierkę, 

tenis, boks, narciarstwo i jazdę na łyżwach. 

ZALEGALIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI przy-

niosło też rozkwit organizacji, bo już po roku 

liczba członków WTW wzrosła do 671. Wśród 

nich były tak znane osobistości, jak pisarze: 

Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz i Stefan 

Żeromski. Od 1884 roku za siedzibę służyła 

WTW trzypiętrowa pływająca przystań na 

Wiśle. Wcześniej była to niewielka barka. Zimą 

spotkania odbywały się najpierw w Pałacu 

Brühla przy ul. Wierzbowej, a potem w Pałacu 

Bielińskich przy Królewskiej. W 1884 roku 

zorganizowano pierwsze regaty na Wiśle. 

Choć wystartowały tylko dwie łodzie, zawody 

cieszyły się sporym zainteresowaniem. 

PODOBNE TOWARZYSTWA (a określenie 

„towarzystwo” nie było wcale przypadkowe, 

o czym już za chwilę) wkrótce zostały powoła-

ne do życia także m.in. w Płocku, we Włocław-

ku, w Łomży, Kaliszu i Poznaniu. W 1919 roku, 

z inicjatywy m.in. WTW, powstała pierwsza 

organizacja zrzeszająca „wodne” kluby spor-

towe w kraju: Polski Związek Towarzystw 

Wioślarskich. 

DZIAŁALNOŚĆ WTW nie ograniczała się 

tylko do aktywności sportowej, jak to obec-

nie bywa w przypadku wielu klubów. Dbano 

o rozwój kulturalny członków i kształtowanie 

pozytywnych postaw obywatelskich. Orga-

nizowano m.in. potajemne spotkania, na któ-

rych dyskutowano o kwestiach politycznych 

i społecznych. Towarzystwo pomagało także 

ubogim, urządzając kwesty, zawody sportowe 

TEKST: MARTA MAREK

FOTO: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE, ARCHIWUM WTW

POWYŻEJ:
Osada WTW 
uczestnicząca  
w pierwszej wyprawie 
z Warszawy  
do Góry Kalwarii

Z KART HISTORII



i pokazy, a także bale, bankiety charytatywne 

i inne imprezy towarzyskie.

W 1905 ROKU WTW otworzyło i finansowało 

szkołę na Powiślu. Chętnie angażowało się 

także w pomoc ofiarom powodzi czy pożarów. 

Od roku 1882 aż do 1951 przy WTW funkcjo-

nował cieszący się sporą popularnością chór 

„Duda”, założony przez Bonifacego Dziadulo-

wicza. W jego skład wchodziło ponad 30 osób, 

członków towarzystwa, a w jego repertuarze 

znajdowały się głównie pieśni religijne i pa-

triotyczne. Chór uświetniał wiele uroczystości 

organizowanych przez WTW, w tym popularne 

wśród warszawiaków „wianki”. Widowisko to 

odbywało się na Wiśle. Puszczano na wodę 

wianki, były również parady i występy sporto-

we, a także pokazy fajerwerków. 

CZŁONKOWIE WTW zapisali się w historii 

nie tylko jako krzewiciele sportu, ale także pa-

triotyzmu. Nie ograniczali się do pięknych słów 

i kiedy była taka potrzeba, chwytali za broń 

gotowi walczyć w obronie ojczyzny. Podczas 

I wojny światowej ci, którzy nie trafili na front, 

transportowali mieszkańców stolicy przez 

Wisłę, bo wszystkie mosty zostały zniszczone. 

Podczas obrony Warszawy przed bolszewika-

mi w 1920 roku. WTW reprezentowało 6 pluto-

nów, których zadaniem była ochrona mostów 

i przepraw. W podziękowaniu za to władze 

miasta przekazały stowarzyszeniu działkę 
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bazę. Uprawiano w nim różne sporty. Odby-

wały się tam również spotkania stołecznej 

elity. Podczas I wojny światowej służył jako 

szpital. W 1939 roku został zarekwirowany 

przez Niemców, a 5 lat później podczas Po-

wstania Warszawskiego niemal doszczętnie 

zniszczony. 

TUŻ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ WTW straciło 

zarówno prawo do budynku, jak i do przysta-

ni przy ul. Wioślarskiej. Gmach trafił do Polonii 

Warszawa, letnia baza zaś do Skry. Było  

to pokłosiem przymusowego wcielenia  

klubu przez władze polityczne najpierw  

przy ul. Wioślarskiej, na której później wybu-

dowano przystań. W czasie II wojny światowej 

wiele osób z WTW brało udział w działaniach 

konspiracyjnych i walczyło na różnych fron-

tach w Europie. Około 400 z nich poległo. 

PIERWSZĄ WŁASNĄ SIEDZIBĄ WTW  

była od 1897 roku neogotycka kamienica przy 

ul. Foksal. Koszty budowy pokrył ówczesny 

prezes hrabia Ksawery Branicki (przekazał 

także działkę), zostały mu one jednak stop-

niowo zwrócone ze składek członkowskich. 

Budynek oficjalnie stał się własnością towa-

rzystwa w 1920 roku, stanowiąc jego zimową 

PONIŻEJ:
Czerwiec 1882 roku, 
wioślarze WTW przed 
startem w regatach. 
Przy nabrzeżach widać 
drugą, powiększoną 
przystań

OBOK:
Drugiego czerwca  

1929 roku  
otwarto czwartą 

przystań WTW
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do stowarzyszenia „Związkowiec”, a potem 

„Budowlani”. Obie siedziby udało się po 

latach odzyskać. Kamienica, po bardzo dłu-

gim procesie sądowym, powróciła do WTW 

w 1978 roku, przystań zaś w 1991. Przez wiele 

lat główną siedzibą WTW był XIX-wieczny  

pasażerski statek „Kościuszko”, osadzony  

na lądzie na Cyplu Czerniakowskim, przydzie-

lonym klubowi przez władze stolicy w 1960 ro- 

ku. Obecnie mieści się ona w nowoczesnym 

siedmiokondygnacyjnym budynku przy  

ul. Wioślarskiej. Oferuje on zawodnikom 

znakomite warunki treningowe. Ma m.in. 

basen wioślarski, salę z ergometrami oraz 

siłownię. Został uroczyście otwarty 19 maja 

br. Miała tam powstać także nowa przystań, 

w miejsce zdemontowanej 4 lata wcześniej, 

ale są problemy ze zbudowaniem pomostu 

do spuszczania łodzi. Z hangaru zawodnicy 

muszą je obecnie wynosić na plecach i potem 

zrzucać na wodę. Takich kłopotów nie ma na 

szczęście na dwóch pozostałych przystaniach 

WTW: w Ośrodku Sportów Wodnych „Zaruski” 

na Cyplu Czerniakowskim, gdzie trenują wio-

ślarze i kajakarze, i w OSW „Marina” na Zalewie 

Zegrzyńskim, który stanowi bazę żeglarzy. 

TAK JAK PRZED LATY, również obecnie sport, 

a w szczególności wioślarstwo jest najważ-

niejszą dziedziną działalności WTW. Klub 

należy do krajowej czołówki w tej dyscyplinie, 

skutecznie nawiązując do tradycji i sukcesów, 

jakie odnosił w okresie międzywojennym. A te 

były niemałe: m.in. dwa medale igrzysk w Los 

Angeles (1932) – srebrny dwójki ze sternikiem 

(Jerzy Braun, Janusz Ślązak i sternik Jerzy Sko-

limowski) oraz brązowy czwórki ze sternikiem 

(Jerzy Braun, Janusz Ślązak, Stanisław Urban, 

Edward Kobyliński i sternik Jerzy Skolimowski) 

oraz 3. miejsce Andrzeja Osiecimskiego-

-Czapskiego na mistrzostwach Europy (1925). 

Od kilku sezonów wioślarze WTW znów osią-

gają znakomite rezultaty sportowe, tak w kraju, 

jak i na arenie międzynarodowej. Reprezen-

towali Polskę na największych imprezach 

świata, w tym na trzech ostatnich igrzyskach 

olimpijskich – w Pekinie (2008), Londynie 

(2012) i Rio de Janeiro (2016). Na tych ostatnich 

Joanna Hentka (Leszczyńska) wywalczyła 

brązowy medal na czwórce podwójnej. To 

historyczne osiągnięcie dla WTW – pierwsze 

kobiece podium olimpijskie oraz pierwsze po 

84-letniej przerwie. Hentka jest jedną z naj-

bardziej utytułowanych zawodniczek klubu. 

Ma w dorobku także srebrny (2008) i brązowy 

medal MŚ (2013) oraz dwa srebrne krążki z ME 

– 2012 i 2016 rok. Oprócz Joanny Hentki do 

grona najwybitniejszych należą także Marcin 

Brzeziński (brązowy medal MŚ 2014, trzy złote 

ME – 2009, 2011 i 2012 rok), Joanna Dorociak 

(srebro i brąz ME – 2018 i 2016 rok, złoto w Pu-

charze Świata 2017/2018), Agnieszka Renc 

(złota i srebrna medalistka MŚ – 2009 i 2012 

rok), Weronika Deresz (od niedawna poza klu-

bem – złoty i srebrny medal MŚ – 2012 i 2008 

rok, złoty i srebrny ME – 2018 i 2017 rok),  

Sylwia Lewandowska (brąz MŚ 2013, dwukrot-

nie srebro ME 2011–2012), Kamila Soćko-Wło-

dek (2. miejsce w ME 2012) oraz Jaclyn Halko 

(złoto MŚ 2012). Obecnie WTW ma 3 sekcje: 

żeglarską, w której trenuje około 30 dzieci, 

kajakarską – szkolącą około 40 młodych 

adeptów oraz wioślarską. Ta ostatnia liczy 

około 60 zawodników w różnych kategoriach 

wiekowych. Czworo z nich – seniorzy Joanna 

Dorociak i Marcin Brzeziński oraz juniorzy: 

Piotr Płomiński i Konrad Domański – jest 

w składzie kadry narodowej. 

JEDNYM Z ELEMENTÓW UROCZYSTOŚCI 

obchodzonej w tym roku 140. rocznicy  

powstania Warszawskiego Towarzystwa 

Wioślarskiego była gala zorganizowana  

22 września w Centrum Olimpijskim w War-

szawie. Wtedy również w Muzeum Sportu 

i Turystyki otwarto okolicznościową  

wystawę poświęconą towarzystwu. 

PONIŻEJ:
...i nowoczesna 

siedziba 
Warszawskiego 

Towarzystwa 
Wioślarskiego

OBOK:
Widok na Cypel 

Czerniakowski dziś...

Z KART HISTORII





48 MAGAZYN OLIMPIJSKI

W 2018 ROKU PRZYPADA NIE TYLKO TAK WAŻNY JUBILEUSZ JAK STULECIE  
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, ALE TAKŻE SETNA ROCZNICA 
POWSTANIA RODZIMEGO LOTNICTWA. Z TEJ OKAZJI POSTANOWILIŚMY 
PRZYBLIŻYĆ CZYTELNIKOM DWIE LEGENDY KRAJOWEJ AWIACJI – FRANCISZKA 
ŻWIRKĘ I STANISŁAWA WIGURĘ ORAZ ICH SUKCESY, DZIĘKI KTÓRYM W OKRESIE 
MIĘDZYWOJENNYM ROZSŁAWIALI W ŚWIECIE ODRADZAJĄCĄ SIĘ OJCZYZNĘ

ASY POLSKICH SKRZYDEŁ

TEKST: MARTA MAREK

FOTO: ARCHIWUM PAP

NAJWIĘKSZYM OSIĄGNIĘCIEM lotniczego 

duetu był triumf w niezwykle prestiżowych 

międzynarodowych zawodach samolotów 

turystycznych Challenge w Niemczech (1932). 

W tym roku świętujemy 86. rocznicę tego  

doniosłego wyczynu, uważanego za naj-

większy w historii polskiego lotnictwa spor-

towego. Dwadzieścia pięć lat temu – decyzją 

ministra obrony narodowej i ówczesnego 

prezydenta Lecha Wałęsy – 28 sierpnia, czyli 

dzień zakończenia rywalizacji, został ustano-

wiony Świętem Lotnictwa Polskiego (zarów-

no wojskowego, jak i cywilnego). 

WCZEŚNIEJ ŚWIĘTO BYŁO OBCHODZONE 

w kilku innych terminach. Początkowo  

5 listopada na pamiątkę pierwszego bojowe-

go lotu samolotu w biało-czerwonych bar-

wach. Miało to miejsce w 1918 roku, tuż przed 

zakończeniem I wojny światowej. Maszyna 

Hansa-Brandenburg, z por. pil. Stefanem  

Bastyrem i por. pil. Januszem de Beaurain 

na pokładzie, wystartowała z lotniska 

w Lewandówce pod Lwowem. Wydarzenie 

to powszechnie uważane jest za początek 

polskiej awiacji. Wtedy też powołano do 

życia Dowództwo Wojsk Lotniczych. Wcze-

śniej istniało już kilka polskich formacji, ale 

powstały one w innych krajach, m.in. w Rosji 

oraz we Francji, przy armiach odpowiednio 

– gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego oraz 

gen. Józefa Hallera. Ich członkowie byli póź-

niej filarami lotnictwa i stanowili o jego sile 

w II Rzeczypospolitej. Od 1932 do 1945 roku 

– z inicjatywy marsz. Józefa Piłsudskiego 

– Święto Lotnictwa Polskiego obchodzono 

w tym samym dniu co Święto Niepodległo-

ści, czyli 11 listopada. Potem przez kilka lat 

było ono celebrowane także m.in. 1 września, 

w rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

ŻWIRKO I WIGURA TO PIONIERZY i legendy 

polskiego lotnictwa sportowego, którzy od lat 

żyją w pamięci kolejnych pokoleń rodaków. 

Odnieśli znaczące sukcesy, choć ich współ-

praca trwała zaledwie 3 lata. Rozpoczęła się 

w 1929 roku w Aeroklubie Akademickim 

w Warszawie. Żwirko – jako porucznik pilot 

Wojska Polskiego – trafił tam w charakterze 

Z KART HISTORII
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oficera łącznikowego. Wigura był tam inży-

nierem i mechanikiem. Wraz ze Stanisławem 

Rogalskim i Jerzym Drzewieckim konstruował 

samoloty, którymi później latał w zawodach 

ze Żwirką. Nazywano je RWD, co stanowiło 

akronim nazwisk ich twórców. 

Żwirko i Wigura byli zgranym duetem. Łączy-

ła ich nie tylko miłość do szybowania w prze-

stworzach, ale również przyjaźń. Doskonale 

się rozumieli i uzupełniali, co przyniosło na-

tychmiastowe wyniki. Już w pierwszym roku 

współpracy zanotowali znaczące osiągnięcia, 

m.in. oblatując Europę samolotem RWD-2. 

Pokonali blisko 5 tys. km, a trasa wiodła przez 

Niemcy, Francję, Hiszpanię i Włochy. Był to 

pierwszy przelot skonstruowanej w Polsce 

maszyny poza jej granicami. W 1929 roku 

wygrali również I Lot Południowo-Zachodniej 

Polski, powtarzając ten sukces w kolejnej 

edycji zawodów. Na ojczystej ziemi nie mieli 

sobie równych. W 1930 roku zwyciężyli w III 

Krajowym Konkursie Awionetek, a w 1931 

roku w IV Krajowym Konkursie Samolotów 

Turystycznych. 

Osiągnięcia te sprawiły, że cieszyli się wiel-

kim szacunkiem i uznaniem. Dwukrotnie 

– w 1930 i 1932 roku – wybierano ich do re-

prezentowania Polski na cieszącej się wielką 

renomą najbardziej prestiżowej imprezie 

lotniczej w okresie międzywojennym  

– międzynarodowych zawodach samolo- 

tów turystycznych Challenge. 

ICH PIERWSZY START NIE BYŁ UDANY. 

Ze  względu na awarię samolotu zmuszeni 

byli wycofać się. Dwa lata później mieli więcej 

szczęścia. Maszyna RWD-6, którą latali,  

nie zawiodła i mogli cieszyć się ze zwycię-

stwa. Zawody te składały się z lotu okrężne-

go na liczącej kilka tysięcy kilometrów trasie 

oraz prób technicznych, takich jak krótki start 

i lot z minimalną prędkością. Był to pierwszy 

triumf polskiej załogi w tej prestiżowej im-

prezie. Dwa lat później ich sukces powtórzyli 

Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka. Rywalizacja 

toczyła się wtedy w Polsce. 

WYGRANA ŻWIRKI I WIGURY z fawory-

zowanymi niemieckimi awiatorami na ich 

terenie spotkała się z wielkim entuzjazmem 

w Polsce, szczególnie że w tym czasie sto-

sunki między obydwoma państwami były 

napięte. Przysporzyła obu lotnikom ogromnej 

popularności. Do ojczyzny wracali w glorii bo-

haterów narodowych. W Warszawie powitało 

ich ponad 100 tysięcy osób. „Wspaniały try-

umf naszego lotnictwa sportowego”, „Wielki 

triumf Polski w locie dookoła Europy”, „Cała 

Warszawa zamieniła się w uśmiech” – pisano 

na pierwszych stronach gazet. 

OKRUTNY LOS SPRAWIŁ, że najsłynniejsi 

polscy piloci nie nacieszyli się długo  

sukcesem. Zginęli bowiem dwa tygodnie 

później, 11 września, podczas podróży na 

lotniczy zlot w czeskiej Pradze. Ich samolot, 

z powodu fatalnych warunków pogodo-

wych, rozbił się niedaleko miejscowości 

Cierlicko Górne na Śląsku Cieszyńskim. 

Żwirko osierocił dwuletniego synka Henia. 

Wigura był kawalerem. 

Do 1940 roku w miejscu katastrofy, nazy-

wanym popularnie „Żwirkowiskiem” istnia-

ło mauzoleum. Kapliczka została jednak 

zdewastowana przez Niemców podczas  

II wojny światowej. Dziś można tam znaleźć 

pomnik oraz symboliczny nagrobek „pol-

skich asów przestworzy”, jak obaj bywają 

określani. Ich śmierć pogrążyła w rozpaczy 

i żałobie nie tylko rodziny, ale całą Polskę. 

Byli bowiem przez rodaków postrzegani 

jako uosobienie sportowego sukcesu. Sta-

nowili chlubę i powód do dumy całego  

państwa, które odżywało po ponadstulet-

nim zniewoleniu.

CHOĆ ŻWIRKO I WIGURA znali się tylko 

3 lata, połączyła ich przyjaźń i jak się później 

okazało, także tragiczny los. Za życia spędzali 

ze sobą sporo czasu, po śmierci również  

są razem. Spoczęli bowiem w jednej mogile 

w Alei Zasłużonych stołecznego cmentarza 

na Powązkach, a ich pogrzeb zgromadził 

tłumy. Według relacji przybyło nań prawie 

300 tysięcy osób, w tym tak znane i ważne 

figury jak marsz. Józef Piłsudski i prezydent 

Ignacy Mościcki. 

LOTNICY, KTÓRZY ZA ŻYCIA swymi sukce-

sami dostarczali Polakom tak wiele radości, 

zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżami 

Kawalerskimi Orderu Polonia Restituta. 

Uhonorowano ich także na wiele innych 

sposobów. Dzień ich triumfu w zawodach 

Challenge – 28 sierpnia, jak wspomnieliśmy 

na wstępie, ustanowiono Świętem Lotnictwa 

Polskiego, w Cierlicku utworzono Dom Żwirki 

i Wigury, ich imiona nosi także wiele ulic, m.in. 

w Warszawie. Wiedzie ona z centrum stolicy 

do Lotniska Chopina. Obaj piloci są również 

patronami wielu szkół. 
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W KLUBIE OLIMPIJCZYKA CENTRUM OLIMPIJSKIEGO PKOl 12 WRZEŚNIA ODBYŁO SIĘ INAUGURACYJNE POSIEDZENIE  
RADY POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO. W JEJ SKŁAD WCHODZĄ WYSOCY PRZEDSTAWICIELE STRATEGICZNYCH 
RESORTÓW, INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ GRONO AUTORYTETÓW POLSKIEGO  
ŻYCIA SPOŁECZNEGO, KTÓRYCH ŁĄCZY ZAINTERESOWANIE SPORTEM I RUCHEM OLIMPIJSKIM

MAMY RADĘ!

TEKST: MATEUSZ WILANOWICZ

FOTO: TOMASZ PIECHAL/PKOl

PO SŁOWACH POWITANIA i podzięko-

waniach za przyjęcie zaproszenia do pracy 

w Radzie prezes PKOl Andrzej Kraśnicki 

zwrócił uwagę, że Rada rozpoczyna pracę 

niemal w przededniu jubileuszu 100-lecia 

polskiego ruchu olimpijskiego. Do tego 

tematu nawiązał także sekretarz generalny 

Komitetu – Adam Krzesiński.

Z KOLEI Z PODSTAWOWYMI ZADANIA-

MI RADY zapoznał przybyłych jej nowy 

przewodniczący – Daniel Obajtek, prezes 

PKN Orlen, firmy będącej jak sponsorem 

strategicznym Polskiego Komitetu Olim-

pijskiego.  Przewodniczący mówił m.in. 

o upowszechnianiu mecenatu sporto- 

wego, promocji wartości olimpijskich  

jako wspólnego dobra społeczeństwa. 

W dyskusji, która się wywiązała, człon-

kowie Rady rozmawiali m.in. o możliwych 

sposobach wspierania polskiego ruchu 

olimpijskiego i o poszukiwaniu dla niego 

nowych form działalności.

Z RĄK PRZEWODNICZĄCEGO RADY 

i prezesa PKOl zebrani odebrali symbolicz-

ne nominacje oficjalnie potwierdzające  

ich nominacje do składu tego gremium. 
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RADA POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY 
Daniel OBAJTEK – prezes Zarządu PKN Orlen

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY 
Anna RULKIEWICZ – prezes Zarządu LuxMed

CZŁONKOWIE:

Witold BAŃKA 
minister sportu i turystyki

Olgierd CIEŚLIK 
prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 

Waldemar DĄBROWSKI 
dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej

Filip GRZEGORCZYK 
prezes Zarządu Tauron Polska Energia 

Geraldine Claire HUSE 
prezes Zarządu Procter & Gamble Polska

Igor KLAJA 
prezes Zarządu OTCF SA

Beata KOZŁOWSKA-CHYŁA 
przewodnicząca Rady Nadzorczej Lotos SA

Marek KRAWCZYK 
profesor medycyny, b. długoletni kierownik Kliniki Chirurgii 
Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM 

Adam KWIATKOWSKI 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Maciej ŁOPIŃSKI 
przewodniczący Rady Nadzorczej TVP SA 

Marek METRYCKI 
partner zarządzający w firmie Deloitte Polska 

Rafał MILCZARSKI 
prezes Zarządu PLL LOT SA

Piotr NOWACKI 
doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Alojzy NOWAK 
sekretarz Rady Nadzorczej PZU SA

Elżbieta RAFALSKA 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Jacek SASIN 
przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów 

Jarosław SROKA 
członek Zarządu Kulczyk Holding

Mariusz SZPIKOWSKI 
prezes Zarządu PP „Porty Lotnicze”

Łukasz SZUMOWSKI 
profesor medycyny, minister zdrowia 

Grzegorz TOBISZOWSKI 
sekretarz stanu w Ministerstwie Energii

Sobiesław ZASADA 
były kierowca rajdowy, członek Rady Nadzorczej OTCF SA

Wspieramy polski sport
Deloitte Sports Business Group

Posiadamy zespół ekspertów, który świadczy usługi 
doradcze dla branży sportowej. Dostarczamy 
międzynarodowy i lokalny know-how z zakresu 
m. in. finansów, prawa, podatków, konsultingu, 
dopasowany do specyfiki sektora. Oferujemy 
najwyższej jakości produkty i szerokie spectrum 
usług w każdej dyscyplinie sportu, o czym mogą 
zaświadczyć nasi Klienci na całym świecie.

Deloitte jest partnerem biznesowym 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

www.deloitte.com/pl/sport
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POWSZECHNIE WIADOMO, ŻE POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN, BĘDĄCY STRATEGICZNYM SPONSOREM  
POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO, OD LAT W RÓŻNYCH FORMACH MOCNO WSPIERA POLSKI SPORT.  
NIE OD DZIŚ SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ OTACZA PRZEDSTAWICIELI KRÓLOWEJ SPORTU, ZA CO ONI  
REWANŻUJĄ SIĘ WIELOMA MIĘDZYNARODOWYMI SUKCESAMI

SILNA GRUPA…

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: TADEUSZ KLEPCZYŃSKI/AF LUXMEDIA

POD KONIEC LIPCA, podczas uroczy-

stego spotkania w siedzibie koncernu, 

ogłoszono powiększenie Grupy Sportowej 

ORLEN o kolejnych sportowców. Prezes 

PKN ORLEN Daniel Obajtek z dumą przy-

pomniał, że firma, którą kieruje, należy  

do głównych partnerów polskiego sportu, 

opiekując się zarówno zawodnikami upra-

wiającymi sporty indywidualnie, jak  

i reprezentacjami narodowymi. Wspiera  

także co ważniejsze imprezy sportowe, 

licząc, że organizowanie prestiżowych za-

wodów w Polsce pozwoli sportowi przycią-

gnąć do siebie nie tylko nowych sympaty-

ków, ale też… kandydatów na zawodników.

RANGĘ DODATKOWEGO, indywidu-

alnego wspierania zawodników przez 

państwowe podmioty gospodarcze za 

niezwykle istotne uznał minister sportu 

Witold Bańka. – Zaangażowanie ze strony 

PKN ORLEN pozwoli nam skuteczniej 

wdrażać strategię rozwoju polskiego spor-

tu, zwłaszcza w kontekście przygotowań 

do udziału w igrzyskach olimpijskich – po-

wiedział podczas wspomnianej wcześniej 

uroczystości, dziękując PKN ORLEN za za-

uważenie potrzeb środowiska sportowego. 

GRUPA SPORTOWA ORLEN LICZY  

OBECNIE DWUDZIESTU SPORTOWCÓW. 

W jej skład wchodzą: Patryk Adamczyk, 

Maria Andrejczyk, Iga Baumgart-Witan, 

Sylwester Bednarek, Angelika Cichocka, 

Martyna Dąbrowska, Paweł Fajdek,  

Aleksandra Gaworska, Małgorzata  

Hołub-Kowalik, Łukasz Krawczuk, 

Jakub Krzewina, Piotr Lisek, Piotr  

Małachowski, Rafał Omelko, Justyna 

Święty-Ersetic, Anita Włodarczyk,  

Patrycja Wyciszkiewicz i Karol Zalewski 

(wszyscy la) oraz Oktawia Nowacka  

(pięciobój nowoczesny) i Agata Ozdoba-

-Błach (judo). 
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Z CENNĄ INICJATYWĄ – W POROZUMIENIU Z RESORTEM SPORTU I TURYSTYKI – WYSTĄPIŁ POD KONIEC SIERPNIA BR. 
TOTALIZATOR SPORTOWY. SPONSOR GENERALNY POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO, WŁAŚCICIEL MARKI LOTTO, 
POSTANOWIŁ ROZTOCZYĆ SZCZEGÓLNĄ OPIEKĘ NAD SZÓSTKĄ NASZYCH CZOŁOWYCH SPORTOWCÓW

SZÓSTKA Z LOTTO

TEKST: MATEUSZ WILANOWICZ

FOTO: DAWID KAMIŃSKI/LOTTO

W TYM GRONIE znaleźli się Patrycja Mali-

szewska (short-track), Sebastian Kłosiński 

(łyżwiarstwo szybkie), a także Agnieszka 

Kobus-Zawojska, Maria Springwald, Marta 

Wieliczko i Katarzyna Zillmann (wioślarska 

czwórka podwójna). Aby kontakt z TS zaak-

centować dodatkowo – określono tę grupę 

mianem… kumulacji talentów. 

WSPÓŁPRACA Z WIOŚLARSKĄ CZWÓR-

KĄ mistrzyń świata ma trwać do igrzysk 

olimpijskich w Tokio (2020), a z łyżwiarzami 

potrwa prawie dwa lata dłużej i zakończy 
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się na zimowych igrzyskach w Pekinie 

(2022). Totalizator Sportowy zapewni swym 

podopiecznym finansowanie, które pozwoli 

zawodnikom bez przeszkód przygotowywać 

się do ich docelowych imprez i motywować 

ich do osiągania jak najlepszych wyników 

już w okresie te imprezy poprzedzającym 

(wszak droga do udziału w igrzyskach  

prowadzi przez zawody kwalifikacyjne).

WARTO PRZYTOCZYĆ SŁOWA, jakie  

podczas ogłaszania współpracy LOTTO  

ze sportowcami wypowiedział prezes firmy,  

Olgierd Cieślik. – Na rzecz rodzimego sportu 

pracujemy od ponad 60 lat, przekazując  

na jego rozwój i stwarzanie zawodnikom,  

jak najlepszych warunków do treningów  

i zawodów, miliardy złotych. Na przykład 

tylko w ub.r. na Fundusz Rozwoju Kultury Fi-

zycznej wpłaciliśmy ponad 744 miliony zło-

tych. Wspieramy także bezpośrednio działal-

ność Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

OBJĘCIE PRZEZ TOTALIZATOR SPORTO-

WY opieki nad szóstką naszych wybitnych 

sportowców uradowało ministra sportu i tu-

rystyki. Zdaniem Witolda Bańki, takie wspar-

cie to ważny element budowania tworzonej 

w polskim sporcie piramidy szkoleniowej. 

Minister liczy, że patronat tak solidnej firmy 

jak właściciel marki LOTTO to z jednej stro- 

ny dla zawodników zobowiązanie, ale z dru- 

giej – nasza wspólna nadzieja na jeszcze 

lepsze wyniki sportowe tej grupy. 
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CZY JEST MOŻLIWE, BY W NIEDŁUGIM CZASIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PRZESZŁY GRUNTOWNĄ EWOLUCJĘ, ZOSTAŁY 
WZBOGACONE O DWIE KOLEJNE EDYCJE: WIOSENNĄ I JESIENNĄ, ORAZ PRZYBRAŁY CHARAKTER COROCZNY? O AUTORSKIEJ 
KONCEPCJI „CZTERECH PÓR ROKU” ROZMAWIAMY Z PROF. DR. HAB. JÓZEFEM LIPCEM, PRZEWODNICZĄCYM POLSKIEJ 
AKADEMII OLIMPIJSKIEJ, KTÓRY PROPONUJE GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA STALE PĘCZNIEJĄCYCH PROGRAMÓW IGRZYSK

IGRZYSKA CZTERECH PÓR ROKU?

FOTO: TOMASZ PIECHAL/PKOl

ARTUR GAC: W swojej książce „Homo 

Olimpicus” pochyla się Pan nad kondycją 

współczesnych igrzysk, m.in. poszukując od-

powiedzi na krytykę, która czasami jest kryty-

ką zasłużoną. Pana odpowiedzią jest zupełnie 

nowatorska koncepcja rozgrywania igrzysk 

według „czterech pół roku”.

PROF. JÓZEF LIPIEC: U źródła leżą dwie 

przyczyny, z których pierwsza jest powtórką 

z historii. Otóż w roku 1924, jeszcze za cza-

sów pełnej aktywności Pierre’a de Couberti-

na i pierwszej generacji twórców igrzysk,  

dokonał się zasadniczy przełom. Pojawiły 

POWYŻEJ:
Prof. dr hab. 
Józef Lipiec jest 
przewodniczącym 
Polskiej Akademii 
Olimpijskiej

TEKST: ARTUR GAC
się właściwie nowe igrzyska, zwane zimo-

wymi, a funkcjonujące do tej pory jedyne 

igrzyska zaczęły być nazywane letnimi. Roz-

bicie na dwa rodzaje igrzysk spowodowało, 

że dokonał się – można powiedzieć – pierw-

szy akt sprawiedliwości. Po latach uznano, 

że nie ma sensu obciążać tego samego 

roku dwoma rodzajami igrzysk i trzeba je 

rozdzielić co 2 lata (ostatnim rokiem z igrzy-

skami zimowymi i letnimi był 1992). Jednak 

pojawił się nowy argument w postaci 

sportów zapomnianych, ale odtwarzanych, 

uprawianych i zlokalizowanych w innych 

rejonach świata. 

Innymi słowy, pojawiły się kolejne sporty,  

których wielość zaczęła powodować,  

że pęczniały i w dalszym ciągu pęcznieją  

programy igrzysk. 

I tu zasadne jest pytanie: czy jest sens,  

by z jednej strony stosować środki restryk-

cyjne wobec ciągle kandydujących nowych 

dyscyplin i je odtrącać, bo już nie ma miejsca? 

A z drugiej strony, jaki jest powód, by ciekawe 

i nowe sporty, związane z pewnym postępem, 

nowymi potrzebami i formami aktywności, 

tak po prostu odrzucać, a zostawiać tylko te, 

które były przejęte po czasach sprzed stu lat? 

Jeśli promujemy sporty związane z hipiką, 

czyli dawnym i tradycyjnym sposobem poru-

szania się człowieka, to dlaczego odsiewać 

sporty związane z mechaniką, czyli porusza-

niem się na motorach, w samolotach, szy-

bowcach i paralotniach? Jedynym wyjściem, 

bo przecież nie da się prowadzić wielomie-

sięcznego programu igrzysk, jest pójście śla-

dem poprzedników i wykorzystanie dwóch 

następnych pór roku, aby te dyscypliny, które 

już od dobrych paru lat odbywają się w ra-

mach igrzysk sportów nieolimpijskich (World 

Games), nawiasem mówiąc, też pod patrona-

tem MKOl, otrzymały prawo do uczestnictwa 

w sportowej rodzinie olimpijskiej.

Pan, dla przeciwwagi, podaje w książce 

5 konkretnych uwag do obecnego porządku 

igrzysk, które stanowią kanwę do dyskusji. 

Ostatnia z nich traktuje o zbyt dużym koszcie 

obecnego modelu igrzysk i jest odpowiedzią 

na słowa przeciwników, którzy bardzo często 

mówią – co zresztą też pada w Pana książce  

– że IO to „przeżytek luksusowy”.

To wart rozważenia problem, dotyczący 

zwłaszcza igrzysk letnich, które stają się 

formą wielkiej przebudowy miast z udziałem 

przede wszystkim bogatych państw. Z tego 

powodu rodzi się pytanie, nad którym już po-

chylają się naukowcy, a mianowicie co dzieje 

się z tymi obiektami po igrzyskach i czy one 

czemuś służą. Wygląda na to, że tylko niektó-
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re miasta poradziły sobie z tym wyzwaniem. 

Tak dzieje się m.in. dlatego, że igrzyska są 

przeciążone programem, a przecież trzeba 

wszystkie dyscypliny i konkurencje właściwie 

obsłużyć pod względem infrastruktury. 

Pomysł na igrzyska „czterech pór roku”  

to Pana autorska koncepcja? 

Tak, szukałem czegoś takiego, m.in. gdy pi-

sałem o powodach rozdziału igrzysk na dwa 

segmenty: letni i zimowy. Drugim powodem 

było pytanie, gdzie umieścić różnego typu 

specjalizacje, które nie znoszą ani śniegu,  

ani upału. Zwłaszcza te, które są związane  

ze świeżym oddechem budzącej się przyrody, 

gdy pojawia się potrzeba umiarkowanego 

klimatu. A trzecią sprawą, co wynikało z róż-

nych rozmów, był fakt, że wielu sportowców 

związanych z dyscyplinami halowymi ma po-

czucie, że nie pasują do igrzysk zimowych  

ani letnich, skoro… rywalizują pod dachem. 

Nazwa „cztery pory roku” kojarzy się  

dość jednoznacznie. 

Rzecz jasna chodzi o kompozycję Antonia 

Vivaldiego, który byłby dobrym patronem. 

Można by nawet wykorzystać swoisty nowy 

hymn jako motyw dla tej wizji olimpijskiej. 

Ma Pan pomysł i intencję, by promować tę 

koncepcję na forum międzynarodowym?

Być może, choć niech robią to inni. Ja jestem 

od wymyślania koncepcji, natomiast promo-

cją niech zajmą się ludzie, którzy się w tym 

specjalizują, mają w tym interes lub taką  

potrzebę. Coraz częściej mam poczucie,  

co może być także kwestią wieku, a tłuma-

czyłem to swoim kolegom już 20 lat temu,  

spowszednieć. To jedno niebezpieczeństwo, 

związane z naszymi przyzwyczajeniami,  

ale przecież my mamy poczucie podziału na 

czas powszedniości i świąteczności. Z drugiej 

strony, proszę zauważyć, że jeśli jest coś waż-

nego, to coroczne wydarzenia także mogą 

być szczególnie doniosłe. Oczywiście nie 

zapominajmy, że nie każdy musi czynnie 

i z równym zapałem uczestniczyć w każdych, 

corocznych igrzyskach. Przykładowo miło-

śnicy koszykówki lub pchnięcia kulą nadal 

będą czekali na swoją dyscyplinę w progra-

mie igrzysk 4 lata, za to sam ogień olimpij-

ski będzie płonął nieustannie. 

by się nie denerwowali, gdy nie otrzymują  

nagród, nie przyznano im wielkich zaszczy-

tów, medali ani nie zdobyli Nagrody Nobla. 

Arystoteles czekał półtora tysiąca lat, zanim 

go naprawdę przeczytano i zrozumiano. 

A zatem spokojnie, nawet nie mam zamiaru 

chodzić z promocją swoich książek i zawar-

tych w nich pomysłów. Wystarczy mi, że jacyś 

mądrzy ludzie to przeczytają, zastanowią się, 

rozważą i może coś z tym zrobią… 

Zdaniem Pana Profesora, na ile realne  

jest urzeczywistnienie tej koncepcji? 

Myślę, że jest to bardzo realne, pod warun-

kiem że znajdzie się grupa ludzi, która pry-

watnie uzna, że warto to poprzeć, a wówczas 

stanie się to przedmiotem poważnej dyskusji. 

Na teraz uważam, że paru ludzi powinno za-

cząć o tym pisać i… tyle, nic więcej. Ja bardzo 

wierzę w publicystykę, dziennikarzy i media 

społecznościowe. 

A jeśliby się okazało, że te wszystkie  

postulaty są do spełnienia w ramach  

dwóch dotychczasowych igrzysk? 

Wówczas oczywiście też nie stanie się nic 

złego, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na 

pytanie, czy to jest możliwe oraz potrzebne. 

Zwłaszcza że są też inne argumenty, a mia-

nowicie dlaczego mamy czekać na kolejne 

igrzyska 2 lata, skoro mogłyby się odbywać 

co kilkanaście miesięcy. 

A jaki przewiduje Pan główny argument  

przeciwników tej koncepcji? 

Jeśli ogień w Olimpii byłby wzniecany  

co roku i przenoszony do miasta-gospodarza 

igrzysk, to wtedy święto sportu mogłoby 
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Jaki jest powód, by ciekawe  
i nowe sporty, związane z pewnym 

postępem, nowymi potrzebami  
i formami aktywności, tak po prostu 
odrzucać, a zostawiać tylko te, które 

były przejęte po czasach sprzed stu lat?
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JESIENIĄ UB.R. PO GRUNTOWNEJ MODERNIZACJI I PRZEBUDOWIE ODDANO DO UŻYTKU LEGENDARNY STADION ŚLĄSKI 
W CHORZOWIE. DZIŚ TO OBIEKT SPEŁNIAJĄCY NAJWYŻSZE WYMOGI STAWIANE ZARÓWNO STADIONOM PIŁKARSKIM 
(KATEGORIA 4 WG KLASYFIKACJI UEFA), JAK I ARENOM LEKKOATLETYCZNYM (KATEGORIA I WG KLASYFIKACJI IAAF)

„ŚLĄSKI” REDIVIVUS!

FOTO: ARCHIWUM STADIONU ŚLĄSKIEGO/ANDRZEJ KAWCZYK, PAP/ANDRZEJ GRYGIEL, PAP/STANISŁAW JAKUBOWSKI

TEKST: ADAM PAWLICKI

że to „Kocioł Czarownic”. Stadion gościł całą 

plejadę gwiazd światowej i europejskiej piłki. 

Nasza reprezentacja na „Śląskim” trzykrotnie 

wywalczyła awans do finałów mistrzostw 

świata (1977, 1985 i 2001) oraz (w 2007 roku) 

do finałów mistrzostw Europy. 

DO DZIŚ JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH 

MOMENTÓW w historii jest wizyta klubu 

GŁÓWNY ZAKRES ROBÓT obejmował zada-

szenie trybun. W ramach modernizacji zosta-

ła również zbudowana nowa górna trybuna 

zachodnia, a na wschodniej powstały osobne 

dojścia do strefy VIP. Trybuny obiektu mogą 

pomieścić ponad 54 tys. widzów. 

STADION ŚLĄSKI został otwarty 22 lipca 

1956 roku. Określany mekką polskiego  

futbolu, gościł reprezentację w 55 oficjalnych 

spotkaniach. Przez wiele lat funkcjonował 

jako narodowy obiekt polskiego piłkarstwa, 

biało-czerwoni wielokrotnie podkreślali,  

że grało im się tam doskonale, a wiatru w ża-

gle nabierali pod wpływem zawsze entuzja-

stycznie reagującej publiczności. Ten doping 

potrafił wręcz paraliżować rywali – nic więc 

dziwnego, że mówiono o „Śląskim”,  

WOKÓŁ SPORTU



FC Santos z królem futbolu Pelé w składzie, 

która miała miejsce 25 maja 1960 roku. 

Krajowy, niepobity do dziś, rekord frekwencji 

to  120 tys. osób. Padł 18 września 1963 roku, 

podczas meczu piłkarskiego Pucharu Europy 

Mistrzów Krajowych Górnik Zabrze – Austria 

Wiedeń. Dziesięciokrotnie na tym stadionie 

rozgrywano finałowe mecze o piłkarski 

Puchar Polski, a śląskie kluby rozegrały tam 

łącznie 29 spotkań w europejskich pucha-

rach. Sześciokrotnie na bieżni stadionu fini-

szowali kolarze uczestniczący w Wyścigach 

Pokoju. Aż 7 razy odbywały się tam światowe 

finały indywidualne, drużynowe i w konku-

rencji par w jeździe na żużlu. Największy 

polski sukces odniósł Jerzy Szczakiel, który 

w 1973 roku zdobył w Chorzowie tytuł indy- 

widualnego mistrza świata.

W LATACH 50. ORAZ 60. UBIEGŁEGO STU-

LECIA popularne były międzypaństwowe 

mecze lekkoatletyczne. W 1969 roku,  

w trakcie trójmeczu Polska – NRD – ZSRR 

Nadieżda Cziżowa (ZSRR) ustanowiła  

rekord świata w pchnięciu kulą wynikiem 

20,09 m. 2 lipca 1967 roku podczas meczu 

Polska – ZSRR Irena Szewińska (wtedy 

Kirszenstein) wynikiem 22,7 s wyrównała 

rekord świata w biegu na 200 m.

W LATACH 90. i potem, na początku 

XXI wieku, Stadion Śląski stał się najpopu-

larniejszym w kraju miejscem organizacji 

koncertów światowych gwiazd muzyki. 

W 1991 roku wystąpił tam zespół AC/DC, 

a w 1998 roku The Rolling Stones. W latach 

2004–2009 żaden inny obiekt w kraju 

nie gościł tylu znamienitych gwiazd, a dwa 

niepowtarzalne koncerty grupy U2 (2005 

i 2009 rok) przeszły do historii jako najwięk-

sze kulturalne wydarzenia w Polsce.

STADION – JAKO UZUPEŁNIENIE dla 

swych funkcji czysto sportowych – dyspo-

nuje doskonałą infrastrukturą dla potrzeb 

biznesu. To wielofunkcyjne przestrzenie, 

które można zaaranżować do każdego 
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Krajowy, 
niepobity do dziś, 
rekord frekwencji 
to 120 tys. osób. 
Padł 18 września 
1963 roku, podczas 
meczu Górnik 
Zabrze - Austria 
Wiedeń



58 MAGAZYN OLIMPIJSKI

eventu, wyposażone w nowoczesny sprzęt 

nagłaśniający, salę multimedialną, zaplecze 

sanitarne i szatniowe. Obiekt ma ponadto 

zaplecze z odnową biologiczną, boiskiem  

do rozgrzewki i fitnessu, a także pomiesz-

czenia dla sztabu trenerskiego, sędziów, 

gabinet medyczny i fizjoterapii oraz mixed 

zonę. Na trybunach przygotowano dokład-

nie 54 378 miejsc siedzących (siedziska 

z barwionego polipropylenu, w mozaice  

sześciu odcieni niebieskiego). 

W PRZYPADKU KONCERTÓW obiekt  

może przyjąć – w zależności od miejsca 

usytuowania sceny – od 64 do nawet  

85,5 tys. widzów – wszystko to przy 

uwzględnieniu dopuszczalnego czasu  

ewakuacji (8 minut). Na stadionie jest  

25 lóż VIP dla 384 osób, 1777 miejsc biz- 

nesowych oraz 842 stanowiska dla przed-

stawicieli mediów, 106 miejsc dla osób 

z niepełnosprawnościami. Znajduje się  

na nim 38 punktów gastronomicznych ze 

140 stanowiskami oraz nowoczesny sys-

tem nagłośnienia i oświetlenia. Ciężar sta-

lowej konstrukcji dachu to około 2 tys. ton, 

długość lin utrzymujących dach – 9 km, 

a powierzchnia poliwęglanowego pokrycia 

dachu to 43 tys. metrów kwadratowych.  

80 km to łączna długość kabli służących 

zamontowanemu pod dachem oświetleniu. 

PO 9-LETNIEJ NIEOBECNOŚCI piłkarska 

reprezentacja Polski na Stadion Śląski 

wróciła 27 marca br., kiedy to rozegrała na 

nim towarzyski mecz z drużyną Korei Połu-

dniowej (wygrany 3:2), a piłkarze zachwalali 

znakomicie przygotowane boisko (świetnej 

jakości trawę w rolkach sprowadzono z Wę-

gier). Wielką ochotę na wykorzystywanie 

tego obiektu dla swoich potrzeb nie od dziś 

przejawia także Polski Związek Lekkiej Atle-

tyki. Na początku czerwca br. tam właśnie 

rozegrano zawody Memoriału Janusza Ku-

socińskiego, a w sierpniu międzynarodowy 

Memoriał Kamili Skolimowskiej. Są plany,  

by w nieodległej przyszłości Stadion Śląski 

gościł lekkoatletyczne mistrzostwa Europy, 

a następnie świata. Ma ku temu odpowied- 

nie warunki. To m.in. 9-torowa bieżnia,  

3 skocznie do skoku o tyczce, 3 do trój- 

skoku i skoku w dal, rów z wodą do biegów  

przeszkodowych, 2 rozbiegi do skoku 

wzwyż, 2 rzutnie dla oszczepników,  

2 do pchnięcia kulą oraz 2 do rzutów młotem 

i dyskiem. Bieżnię pokrywa nawierzchnia 

typu „Mondo” , identyczna jak na stadionach 

w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro. 

Są plany,  
by w nieodległej 
przyszłości 
Stadion 
Śląski gościł 
lekkoatletyczne 
mistrzostwa 
Europy,  
a następnie 
świata 
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NAJPIERW – KRÓTKI OPIS SYTUACJI. MŁODA 
ŁYŻWIARKA TRENOWAŁA NA SZTUCZNYM 
LODOWISKU. GDY WCHODZIŁA NA TAFLĘ, 
POTKNĘŁA SIĘ O NIERÓWNE PODŁOŻE I UPADŁA. 
STWIERDZONE ZOSTAŁO, ŻE PRZYCZYNĄ 
TEGO UPADKU BYŁO NIEWŁAŚCIWE PRZYBICIE 
GUMOWYCH MAT ANTYPOŚLIZGOWYCH  
DO DREWNIANYCH PALET...

NA LODOWISKU 
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ŁYŻWIARKA UPADŁA TAK NIESZCZĘ-

ŚLIWIE, że doznała poważnych obrażeń. 

W związku z tym wystąpiła do sądu z rosz-

czeniem odszkodowawczym przeciwko  

gminie zarządzającej obiektem sportowym,  

na którego terenie znajdowało się wspom- 

niane lodowisko.

Pozwana gmina, jak i ubezpieczyciel, 

u którego była ona ubezpieczona od odpo-

wiedzialności cywilnej, nie uznały swojej 

odpowiedzialności za wypadek, stojąc na 

stanowisku, że lodowisko spełniało obowią-

zujące normy techniczno-budowlane, zaś 

zarządca podejmował wszelkie czynności 

związane z utrzymaniem lodowiska w nale-

żytym stanie. 

Sąd pierwszej instancji stanął na stanowi-

sku, że gmina przez niewłaściwe ułożenie 

przez jej pracowników gumowych mat an-

typoślizgowych nie dopełniła obowiązków 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom przebywającym na terenie ośrodka 

rekreacyjnego, a to świadczy o dopuszcze-

niu się przez gminę niedbalstwa. Sąd stwier-

dził, że prawidłowe ułożenie mat wyrówna-

łoby podłoże, co pozwoliłoby na uniknięcie 

wypadku lub zmniejszyłoby jego negatywne 

skutki, a w konsekwencji powstałą szkodę.

SĄD UZNAŁ WIĘC WINĘ GMINY i zasądził 

na rzecz poszkodowanej tytułem zadość-

uczynienia kwotę 22 tys. zł wraz z odsetkami 

i 7200 zł tytułem skapitalizowanej renty na 

zwiększone potrzeby oraz zasądził od gminy 

na rzecz poszkodowanej koszty procesu. 

Gmina wniosła jednak apelację od wyroku 

pierwszej instancji do sądu okręgowego.  

Sąd drugiej instancji uznał, że apelacja  

jest niezasadna i podlega oddaleniu.

Odpowiedzialność gminy oparta jest na 

zasadzie winy, która może występować za-

równo w postaci działania, jak i zaniechania. 

Zaniechanie, które jest podstawą odpowie-

dzialności, polega na niewykonaniu określo-

nych działań, w sytuacji gdy na stronie ciąży 

obowiązek ich wykonania.

SĄD OKRĘGOWY STWIERDZIŁ w uzasad-

nieniu wyroku oddalającego apelację, że bez-

sporne w sprawie jest to, że do zaczepienia 

przez poszkodowaną nogą o gumę chodnika 

i jej upadek doszło na skutek nierówno przy-

mocowanych do podłoża gumowych mat 

antypoślizgowych. Niewątpliwie podmiotem 

odpowiedzialnym za utrzymanie porządku 

na lodowisku była gmina, która miała ubez-

pieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

W związku z tym to na niej ciążył obowiązek 
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MARIA ZUCHOWICZ 
Prawnik, międzynarodowy 
sędzia łyżwiarstwa 
figurowego

utrzymania lodowiska w stanie zapewniają-

cym użytkownikom bezpieczeństwo.  

Tym samym zachowanie gminy, która  

powinna była zachować należytą staranność, 

Należy przyjąć, że na gminie spoczywa 
obowiązek utrzymania obiektów sportowych 
znajdujących się na jej terenie. (...) Pamiętać 
przy tym należy, że poza normą prawną 
istnieje również zdrowy rozsądek

należy ocenić w kategorii niedbalstwa.

Należy podkreślić, że sąd okręgowy słusznie 

stwierdził w uzasadnieniu wyroku, że obo-

wiązek dbałości o zdrowie i życie człowieka 

może wynikać nie tylko z normy ustawowej, 

ale również ze zwykłego rozsądku, popartego 

zasadami doświadczenia. Dlatego też należa-

ło od gminy oczekiwać podjęcia niezbędnych 

czynności zapobiegających możliwości 

zagrożenia w związku z nierównościami mat 

antypoślizgowych, po których poruszali się 

użytkownicy lodowiska.

REASUMUJĄC, NALEŻY PRZYJĄĆ,  

że na gminie spoczywa obowiązek utrzy-

mania obiektów sportowych znajdujących 

się na jej terenie, a nad którymi sprawuje 

ona nadzór, w takim stanie, aby zapewnić 

użytkownikom bezpieczeństwo. Pamiętać 

przy tym należy, że poza normą prawną  

istnieje również zdrowy rozsądek… 

JEŚLI SKOKI TO EUROSPORT

Start sezonu już 16 listopada
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LATO UPŁYNĘŁO POD ZNAKIEM SPORTOWYCH EMOCJI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE I WIELU SUKCESÓW  
POLAKÓW NA EUROPEJSKICH I ŚWIATOWYCH ARENACH. TERAZ NADCHODZI CZAS NA NIE MNIEJ  
EKSCYTUJĄCĄ ZIMĘ. KTO MYŚLI, ŻE PO OLIMPIJSKIM SEZONIE CZEKA NAS STAGNACJA,  
TEN JEST W BŁĘDZIE, ALBOWIEM BIAŁO-CZERWONI BĘDĄ ZNOWU WALCZYĆ O MEDALE!

ZIMA ZA PASEM

W MINIONYCH SEZONACH skoczkowie 

rozpieszczali nas licznymi sukcesami, a i ta 

zima powinna być dla podopiecznych Stefa-

na Horngachera owocna. Odliczanie do  

inauguracji Pucharu Świata, która – podob- 

nie jak w ubiegłym roku – odbędzie się 

POWYŻEJ:
Czy nasi skoczkowie 
powtórzą sukcesy  
z ubiegłego sezonu?  

w Wiśle, już trwa. W dniach 17–18 listopada 

najlepsi skoczkowie świata, na czele  

z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą, Dawi-

dem Kubackim, Stefanem Hulą i Maciejem 

Kotem, będą walczyć o pierwsze pucharowe 

punkty na skoczni im. Adama Małysza. 

JUŻ TYDZIEŃ PÓŹNIEJ wszystkich sym-

patyków narciarstwa klasycznego czeka 

prawdziwa uczta. W fińskim Kuusamo obok 

rywalizacji skoczków, biegacze i kombina-

torzy norwescy tradycyjnie zainaugurują 

sezon. O sile polskich biegów przez ostatnie 

lata stanowiła Justyna Kowalczyk – polska 

królowa nart postanowiła jednak pożegnać 

się z pucharową rywalizacją jako zawodnicz-

ka (podobnie jak w poprzednich sezonach 

będzie występować niemal wyłącznie w ma-

ratońskich biegach narciarskich). Pięciokrot-

na medalistka olimpijska jest obecnie  

TEKST: MARTYNA SZYDŁOWSKA

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, MARTYNA SZYDŁOWSKA
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asystentką trenera Aleksandra Wierietielne-

go. Intensywnie przepracowała lato z młody-

mi zawodniczkami – m.in. Magdą Kobielusz, 

Ulą Łętochą, Elizą Rucką, Moniką Skinder, 

Izą Marcisz i Weroniką Kaletą, które miejmy 

nadzieję już niebawem zaczną zdobywać 

punkty w Pucharze Świata. Wśród panów 

emocji będą dostarczać nam Maciej Staręga 

wraz z Dominikiem i Kamilem Burymi.  

Po udanych letnich występach Szczepana 

Kupczaka, Pawła Słowioka i Adama Cieśla-

ra, czekamy z niecierpliwością na zimowe 

starty kombinatorów norweskich, którzy  

pod wodzą trenera Danny’ego Winkelmanna 

coraz śmielej pukają do światowej elity. 

TUŻ PO ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZE-

NIA nadejdzie czas na prestiżowy Turniej 

Czterech Skoczni – Kamil Stoch zapisał się 

już złotymi zgłoskami w historii tej imprezy, 

zostając drugim po Svenie Hannawaldzie 

zawodnikiem, który zwyciężył we wszyst-

kich czterech konkursach. Teraz stanie 

przed szansą wygrania turnieju po raz trzeci 

z rzędu, co dotąd udało się jedynie Norwe-

gowi Bjørnowi Wirkoli w latach 1967–1969. 

W tym czasie biegacze będą rywalizować 

w równie prestiżowym cyklu Tour De Ski.

TRADYCYJNIE GOSPODARZEM PUCHA-

RU ŚWIATA będzie również stolica polskich 

Tatr. W Zakopanem skoczkowie będą ry-

walizować 19 i 20 stycznia, czyli na miesiąc 

przed mistrzostwami świata w Seefeld. 

Najważniejsza impreza w narciarstwie kla-

sycznym rozpocznie się 19 lutego i potrwa 

do 3 marca. Pierwsi walkę o medale stoczą 

W dniach 17–18 
listopada najlepsi 

skoczkowie 
świata będą 

walczyć  
o pierwsze 

pucharowe 
punkty na skoczni 

im. Adama 
Małysza w Wiśle
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waniach ciężko będzie którejś dziewczynie 

z naszej kadry przebiec „moje” 5 km klasy-

kiem szybciej. Dziewczyny są młodziutkie 

i potrzebują kilku lat treningu, by nawiązy-

wać walkę z najlepszymi na świecie – wyja-

śniła w jednym z wywiadów.

EMOCJI DOSTARCZĄ nam również inni 

przedstawiciele śnieżnych dyscyplin. Wiel-

kie nadzieje wiążemy z występami biathlo-

nistów, a szczególnie kobiecej reprezentacji, 

która w PyeongChang w walce o medale 

liczyła się aż do ostatniej zmiany sztafety. 

Rywalizację w Pucharze Świata 2018/2019 

OBOK:
Kibice zastanawiają 

się, jaki tytuł do 
swojego sportowego 
dorobku dorzuci  tym 

razem Kamil Stoch

PONIŻEJ:
Liczymy na to,  
że do boju o najwyższe 
lokaty powróci 
Karolina Riemen- 
-Żerebecka

PONIŻEJ:
Dla Oskara 
Kwiatkowskiego 
imprezą sezonu będą 
lutowe mistrzostwa 
świata w Deer Valley

biegacze w sprintach. Wbrew dotychcza-

sowej praktyce skoczkowie rozpoczną 

mistrzostwa rywalizacją na dużej skoczni 

– 23 lutego będą walczyć o medale w kon-

kursie indywidualnym, a dwa dni później 

podopieczni Stefana Horngachera przystą-

pią do obrony tytułu drużynowych mistrzów 

świata z Lahti (w Finlandii tytuł ten wywal-

czyli po raz pierwszy w historii). Być może 

w końcu doczekamy się także pierwszego 

występu polskich skoczkiń na światowym 

czempionacie, a wówczas mielibyśmy 

również możliwość sprawdzenia swoich sił 

w konkursie drużyn mieszanych, który  

zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich 

w Pekinie w 2022 roku. 

ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIAMI Justyny 

Kowalczyk, wystąpi ona w Seefeld nie tylko 

jako trenerka, ale i zawodniczka w sztafecie 

4x5 km. – Bardzo chciałabym pomóc tej 

sztafecie. Przy moich obecnych przygoto-
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W dniach 
7–9 grudnia 

łyżwiarze po raz 
pierwszy będą 
rywalizowali 
o pucharowe 
zwycięstwa  

w Tomaszowie 
Mazowieckim

rozpoczną zawodami w słoweńskiej Poklju-

ce (30 listopada). Monika Hojnisz, Magda-

lena Gwizdoń, Krystyna Guzik i Kamila Żuk 

powinny stanowić o sile polskiego biathlonu 

(Weronika Nowakowska zakończyła ka-

rierę po olimpijskim sezonie) – nie tylko 

w zmaganiach pucharowych, ale i na mi-

strzostwach świata, które od 7 do 17 marca 

odbędą się w szwedzkim Östersund. 

Najwcześniej – bo już pod koniec paździer-

nika – rywalizację rozpoczynają alpejczycy. 

Nasza „jedynaczka” Maryna Gąsienica-

-Daniel w ubiegłym sezonie osiągnęła swój 

najlepszy wynik w Pucharze Świata, zajmu-

jąc 17. miejsce w Courchevel. Teraz stanie 

przed szansą walki o jeszcze wyższe lokaty. 

Wszyscy alpejczycy intensywnie praco-

wali latem, aby podczas mistrzostw świata 

w szwedzkim Åre (5–17 lutego) pokazać,  

na co ich stać. 

OBIECUJĄCO ZAPOWIADAJĄ SIĘ  

również rywalizacja w narciarstwie  

dowolnym i snowboardzie. Wierzymy,  

że po dwóch ciężkich sezonach – z wypad-

kiem na mistrzostwach w Sierra Nevadzie  

w 2016 roku oraz po kontuzji pleców, która 

wyeliminowała ją z występu w Pyeong-

Chang – w pełni sił do walki o najwyższe 

to nie tylko śnieg, ale i lód! A na lodowej tafli 

w tym sezonie będzie się działo naprawdę 

wiele. Pierwsi pucharowe zmagania zaczną 

short-trackowcy (Calgary, 2–4 listopada). 

Nasi specjaliści od łyżew krótkich, na czele 

z siostrami Maliszewskimi, coraz lepiej pre-

zentują się na światowej arenie. Najlepszym 

dowodem – wyczyn Natalii, która pod koniec 

ubiegłego sezonu zapisała się na kartach hi-

storii, zdobywając srebrny medal na mistrzo-

stwach świata w Montrealu – pierwszy w hi-

storii dla naszego kraju. Po kilku tygodniach 

pucharowej rywalizacji pierwszą walkę 

o mistrzowskie medale short-trackowcy sto-

czą w Dordrechcie w Holandii (11–13 stycznia), 

gdzie poznamy najlepszych na Starym Kon-

tynencie. O medale światowego czempiona-

tu powalczą z kolei w Sofii (8–10 marca). 

PIERWSZE DWA WEEKENDY Pucharu 

Świata w łyżwiarstwie szybkim odbędą się 

w dalekiej Japonii (Obihiro, 16–18 listopada 

i Tomakomai, 23–25 listopada). Jednak 

w dniach 7–9 grudnia najlepsi łyżwiarze po 

raz pierwszy będą rywalizowali o pucha-

rowe zwycięstwa w Tomaszowie Mazo-

wieckim. To wydarzenie historyczne, gdyż 

zawody Pucharu Świata wracają do Polski 

po 19 latach! Po raz ostatni konkurs tej rangi 

gościł w 1999 roku w Warszawie. Dla Zbi-

gniewa Bródki była to dodatkowa motywa-

cja do kontynuowania kariery: – Przyznanie 

lokaty w skicrossie powróci Karolina Rie-

men-Żerebecka. Dla niej i naszych snow-

boardzistów – na czele z olimpijczykami 

Zuzanną Smykałą, Karoliną Sztokfisz, 

Weroniką Bielą, Aleksandrą Król, Oskarem 

Kwiatkowskim i Mateuszem Ligockim  

– impreza sezonu, czyli mistrzostwa świata 

w amerykańskim stanie Utah, rozpocznie 

się 1 lutego i potrwa przez kolejne 10 dni. 

Co ciekawe, to właśnie w tamtejszym Deer 

Valley Riemen-Żerebecka osiągnęła swój 

najlepszy dotychczas wynik na mistrzo-

stwach – szóste miejsce w 2011 roku. Zima 

POWYŻEJ:
W grudniu w pucharowych 
zawodach w Tomaszowie 

Mazowieckim  
z pewnością zoba- 

czymy Artura Wasia 

PONIŻEJ:
Jedną z naszych 

„zimowych nadziei” 
jest Natalia 

Maliszewska.   
Podczas MŚ w short-
-tracku w Montrealu 

w marcu 2018 roku 
zdobyła srebrny medal
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Już wkrótce 
Polska 

zadebiutuje  
w roli gospodarza 

zawodów  
cyklu World 

Curling Tour
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Tomaszowowi Mazowieckiemu organizacji 

Pucharu Świata było oczywistą zachętą.  

Ta decyzja bardzo motywuje mnie do 

treningu. Chcę wystartować i pokazać się 

z dobrej strony przed polską publicznością. 

Imprezą docelową mimo wszystko będą mi-

strzostwa świata, na których po raz kolejny 

spróbuję powalczyć o medal – podkreśla 

nasz mistrz olimpijski. Razem z Luizą Złot-

kowską, Katarzyną Bachledą-Curuś, Natalią 

Czerwonką, młodziutką Kają Ziomek, Ja-

nem Szymańskim, Arturem Wasiem i Artu-

rem Nogalem będzie mieć bardzo pracowity 

sezon. Najpierw wieloboiści zawalczą 

sprinterskim w holenderskim Heerenveen 

(23–24 lutego) oraz mistrzostwa świata 

w wieloboju w Calgary (2–3 marca).

WIERZYMY, ŻE SWOIMI WYSTĘPAMI 

zachwycać będą nasi łyżwiarze figurowi. 

Szczególnie duże nadzieje pokładamy 

niezmiennie w olimpijskiej parze Natalia 

Kaliszek i Maksym Spodyriev, których 

– obok rywalizacji w Grand Prix – czekają 

mistrzostwa Europy (21–27 stycznia) w Miń-

sku oraz mistrzostwa świata (18–24 marca) 

w japońskiej Saitamie. W trakcie sezonu 

Polska będzie gospodarzem dwóch mię-

dzynarodowych turniejów – Warsaw Cup 

(22–25 listopada) oraz Mentor Toruń Cup 

(8–12 stycznia). 

NA CZEMPIONAT GLOBU czekają również: 

Ewa Kuls-Kusyk, Natalia Wojtuściszyn, 

Maciej Kurowski, Mateusz Sochowicz, 

Wojciech Chmielewski, Jakub Kowalewski 

i pozostali nasi saneczkarze. Przedsmakiem 

będzie rywalizacja w Pucharze Świata, która 

rozpocznie się pod koniec listopada. Mistrzo-

stwa świata odbędą się w niemieckim Win-

terbergu w dniach 25–27 stycznia. Poza tym 

w programie są jeszcze mistrzostwa Europy 

w niemieckim Oberhofie (9–10 lutego).

Intensywnie do sezonu przygotowywali się 

także polscy bobsleiści pod wodzą trenera 

Janisa Mininsa oraz skeletoniści. Zawody Pu-

charu Świata w ich przypadku ruszą w grud-

niu, ale wcześniej zawodnicy będą mieli oka-

zję rywalizować w Pucharze Europy. Z kolei 

od 25 lutego do 10 marca na olimpijskich 

torach w Whistler najlepsi bobsleiści i skele-

toniści wystąpią na mistrzostwach świata. 

NIE LADA GRATKA czeka miłośników 

curlingu. W Tallinie (16–24 listopada) na 

mistrzostwach Europy rywalizować będzie 

reprezentacja Polski mężczyzn. Polacy po 

świetnym występie w ubiegłorocznych roz-

grywkach w grupie B wywalczyli awans do 

najwyższej dywizji i po raz pierwszy w historii 

zagrają w grupie A, mierząc się z najlepszymi 

drużynami w Europie. Tuż po mistrzostwach, 

Polska zadebiutuje w roli gospodarza zawo-

dów cyklu World Curling Tour. W dniach  

29 listopada–2 grudnia w nowo otwartej hali 

Curling Łódź odbędą się zawody par miesza-

nych. Biało-czerwoni, powodzenia! 

o mistrzowskie medale Starego Kontynentu 

– we włoskim Collalbo (11–13 stycznia). Nie-

spełna miesiąc później nadejdzie czas na 

najważniejszy start – mistrzostwa świata na 

dystansach – w doskonale znanym polskim 

panczenistom niemieckim Inzell (7–10 lute- 

go). W późniejszej części sezonu czekają 

ich jeszcze mistrzostwa świata w wieloboju 

PONIŻEJ:
Dla saneczkarzy 

najważniejsza impreza 
sezonu zacznie się  

25 stycznia  
w Winterbergu 

OBOK:
Kibice łyżwiarstwa 
figurowego wiążą 
nadzieje z parą Natalia 
Kaliszek i Maksym 
Spodyriev



17 SIERPNIA MINĘŁO 20 LAT OD TRAGICZNEGO WYPADKU SAMOCHODOWEGO POD PRZYBIERNOWEM, W KTÓRYM ZGINĘLI 
NA MIEJSCU DWAJ NASI MISTRZOWIE OLIMPIJSCY – TYCZKARZ TADEUSZ ŚLUSARSKI I KULOMIOT WŁADYSŁAW KOMAR

W HOŁDZIE MISTRZOM

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: TOMASZ WILKOWSKI/MDK MIĘDZYZDROJE, ANETTA CZYŻAK/UM MIĘDZYZDROJE

OD TEGO CZASU CO ROKU władze  

Międzyzdrojów, miasta, z którego obaj 

mistrzowie wyruszyli w ostatnią podróż, 

zainspirowani przez mieszkającego w tym 

kurorcie Bogusława Mamińskiego – wice-

mistrza świata (1983) w biegu na 3000 m 

z przeszkodami, organizują mityng pamięci 

tragicznie zmarłych sportowców. 

TAK BYŁO RÓWNIEŻ W TYM ROKU, ale to 

spotkanie miało dodatkowo szczególny cha-

rakter. W przededniu mityngu, niezależnie 

od zawsze poprzedzającego tę imprezę ma-

sowego „Biegu śniadaniowego”, przedstawi-

ciele lokalnych władz, grono mieszkańców 

i liczni goście spotkali się w miejscowym 

Międzynarodowym Domu Kultury, by wspól-

nie uczcić pamięć zmarłej w końcu czerwca 

Pierwszej Damy Polskiego Sportu – Ireny 

Szewińskiej, która była od lat honorową 

obywatelką miasta. Były okolicznościowe 

wystąpienia, przepełnione smutkiem wspo-

mnienia i wyrazy współczucia dla obecnych 

na spotkaniu najbliższych „Irenissimy”.  

Na miejscu była eksponowana wystawa fo-

tograficzna poświęcona Irenie Szewińskiej, 

przygotowana przez jej małżonka – Janusza. 

Przybyli obejrzeli ją z zainteresowaniem. 

NASTĘPNEGO DNIA na placu przy miejsco-

wej Promenadzie Gwiazd odbył się doroczny 

mityng. Jego przebieg obserwowało kilka 

tysięcy osób, które zapewne tego nie żało-

wały, bo i emocji nie zabrakło na pewno. 

W konkursie pchnięcia kulą, rozgrywanym 

w swobodnej formule, nieco na luzie, czyli 

de facto odpowiadającej charakterowi mi-

strza Komara, wzięli udział nie tylko niegdy-

siejsi sportowcy (niekoniecznie uprawiający 

pchnięcie kulą), np. Jacek Wszoła, Sebastian 
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Co roku władze 
Międzyzdrojów 

organizują mityng 
pamięci Tadeusza 

Ślusarskiego  
i Władysława 

Komara

OBOK:
W Międzynarodowym 

Domu Kultury 
mieszkańcy i goście 
uczcili pamięć Ireny 

Szewińskiej 

OBOK:
Jednym z uczestników 

sportowego 
wydarzenia  

w Międzyzdrojach  
był Paweł 

Wojciechowski 

OBOK:
Sebastian Chmara 

zwyciężył  
w  pchnięciu kulą  

i z dumą prezentuje 
okolicznościową 

statuetkę 

Chmara, Marian Woronin, Jerzy Kaczmarek, 

Zdzisław Hofman, Szymon Ziółkowski,  

ale i popularny aktor Zbigniew Buczkowski 

oraz przewodniczący Rady Miasta Międzyz-

droje, Jan Magda. Zwyciężył z wynikiem 

14,34 m Sebastian Chmara, który w prze-

rwach między kolejnymi próbami wcielał 

się w rolę komentatora telewizyjnego, rela-

cjonującego wraz z redaktorem Jarosławem 

Marendziakiem w TVP 3 Szczecin przebieg 

rywalizacji. 

RYWALIZACJA TYCZKARZY odbywała się 

jak najbardziej serio i miała całkiem dobrą 

obsadę, bowiem do konkursu stanęli m.in. 

uczestnicy zakończonych ledwie kilka dni 

wcześniej w nieodległym Berlinie mistrzostw 

Europy. Publiczność entuzjastycznie reago-

wała po każdym skoku, a walka czołówki  

do końca trzymała gości w ogromnym na-

pięciu. Ostatecznie zwyciężył, poprawiając  

dotychczasowy rekord mityngu aż o 19 cm, 

ubiegłoroczny wicemistrz świata Piotr  

Lisek – 5.90 m przed byłymi mistrzami świa-

ta – Kanadyjczykiem Shawnem Barberem 

(5.85) i Pawłem Wojciechowskim (5.70). 

Wśród obserwatorów zawodów znalazło się 

wielu dawnych mistrzów sportu, m.in.:  

Wojciech Buciarski, Antoni Niemczak,  

Ryszard Stadniuk i Paweł Skrzecz. 

TEGO SAMEGO DNIA przedstawiciele 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego złożyli 

kwiaty i zapalili znicze na wspólnym grobie 

obu zmarłych przed 20 laty mistrzów, po-

chowanych na warszawskim Cmentarzu 

Wojskowym na Powązkach. 
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– KIEDY PRZED 17 LATY PRZYJECHAŁEM DO DZIWNOWA I UDAŁO MI SIĘ NAMÓWIĆ JEGO WŁODARZY  
NA ZREALIZOWANIE MOJEGO POMYSŁU, NAWET NIE MARZYŁEM, ŻE FESTIWAL GWIAZD SPORTU  
PRZETRWA TAK DŁUGO I ŻE Z KAŻDYM ROKIEM BĘDZIE JESZCZE BARDZIEJ OKAZAŁY – POWIEDZIAŁ  
POMYSŁODAWCA PRZEDSIĘWZIĘCIA, DZIENNIKARZ I DOKUMENTALISTA ARTUR SZULC

PO RAZ 17. W DZIWNOWIE

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: MOKIS DZIWNÓW

POMYSŁ, BY NA POMORZE ZACHOD-

NIE w połowie sierpnia zjeżdżało grono 

wybitnych polskich sportowców, okazał 

się strzałem w dziesiątkę. W dniach 16–18 

sierpnia br. festiwal odbył się już po raz sie-

demnasty! – Ta impreza stała się właściwie 

naszym znakiem firmowym, wizytówką 

Dziwnowa, a już na pewno jedną z naj-

większych atrakcji dla goszczących u nas 

latem turystów i wczasowiczów – stwierdził 

burmistrz Grzegorz Jóźwiak, nawiasem 

mówiąc – chętnie angażujący się w festiwa-

lowe działania. Zresztą dzielnie wspiera go 

co roku Jacek Klimecki, kierujący Miejskim 

Ośrodkiem Kultury i Sportu, oraz jego lu-

dzie. To sprawia, że impreza prezentuje się  

naprawdę godnie i cieszy się zawsze 

ogromnym zainteresowaniem. 

SAM FESTIWAL to de facto jedynie trzy dni 

wypełnione przeróżnymi atrakcjami, ale go-

spodarze są na tyle gościnni, że zapraszają 

swych sportowych gości, by ci z najbliższy-

mi przyjechali nad morze już kilka dni  

wcześniej i zaznali nieco uroków plażowa-

nia i opalania się przy prawie zawsze pew-

nej pogodzie. Tak było i w tym roku,  

a w Dziwnowie zameldowało się blisko  

30 wybitnych postaci rodzimego sportu. 

Nie będę ich wymieniał, bo towarzyszące 

temu tekstowi fotografie przecież więk-

szość z nich przedstawiają.

NAGROMADZENIE WYDARZEŃ nastąpiło 

w trakcie wspomnianych trzech dni. To wte-

dy znani sportowcy spotykali się z kibicami 

– codziennie po kilka godzin bawiąc się 

z nimi na plaży, uczestnicząc w rozmaitych 

konkursach i zachęcając do aktywnego 

wypoczynku. Były też w festiwalowym na-

miocie oficjalne konferencje z gośćmi, a na 

nich rozliczne, często nietuzinkowe pytania. 

Każdy dzień kończyły atrakcyjne koncerty 

muzyczne (Bayer Full, Milano, Michał Szpak, 

Gosia Andrzejewicz, Kombii).

ODBYŁ SIĘ TAKŻE DOROCZNY, JUŻ 20. BIEG 

 „Cztery mile Jarka” pamięci lekkoatlety  

Jarosława Marca – trzeciej (obok Władysława 

Komara i Tadeusza Ślusarskiego) ofiary  

tragicznego wypadku samochodowego pod 
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Przybiernowem w sierpniu 1998 roku. Nie 

omieszkano wspomnieć o Irenie Szewińskiej 

– uhonorowanej w Dziwnowie już w pierwszej 

edycji festiwalu. 

KULMINACJĄ WYDARZEŃ była ceremonia 

odsłonięcia replik medali (olimpijskich,  

z mistrzostw świata i Europy), umieszczonych 

na specjalnych postumentach w Alei Gwiazd. 

Tym razem dokonali tego: Oktawia Nowacka, 

Agnieszka Skrzypulec, Grzegorz Tkaczyk, 

Bartosz Zmarzlik, Paweł Fajdek i – w zastęp-

stwie niedawno zmarłego mistrza spadochro-

niarstwa Edwarda Ligockiego – jego żona. 
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GRONO ZACNYCH GOŚCI ODWIEDZIŁO OSTATNIEGO DNIA SIERPNIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
SZELMENT. WIZYTA ZBIEGŁA SIĘ Z JUBILEUSZEM 10-LECIA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA. JEDNĄ Z JEGO ATRAKCJI  
STANOWI ALEJA OLIMPIJCZYKÓW, KTÓREJ INICJATOREM BYŁ NASZ PIERWSZY MISTRZ OLIMPIJSKI W SPORTACH  
ZIMOWYCH – WOJCIECH FORTUNA. JEGO POMYSŁ PODCHWYCILI GOSPODARZE OŚRODKA I TAK TO SIĘ ZACZĘŁO...

JUBILEUSZ Z GWIAZDAMI

TEKST: MATEUSZ WILANOWICZ

FOTO: WOSiR SZELMENT

NAJWYBITNIEJSZE POSTACIE POLSKIEGO 

SPORTU są tam upamiętniane specjalnymi, 

imiennymi gwiazdami. W tym roku Aleja 

Olimpijczyków wzbogaciła się o nazwiska 

dziewięciorga sportowych znakomitości, 

w tym zmarłej w połowie roku 7-krotnej  

medalistki olimpijskiej Ireny Szewińskiej.  

Jej gwiazdę odsłonili mąż i syn najwybitniej-

szej polskiej sportsmenki. Przypomniano 

przybyłym, że jeszcze kilka miesięcy  

wcześniej Pani Irena zapowiadała swoją 

obecność na tej uroczystości – bardzo 

chciała bowiem poznać obiekt tak mocno 

zachwalany nie tylko przez Wojciecha  

Fortunę. Niestety, nie zdążyła.

ODSŁANIANIE GWIAZD W SZELMENCIE 

okazało się tymczasem naprawdę wielkim, 

jakże miłym przeżyciem dla przybyłych 

tam innych bohaterów światowych aren 

sportowych, a byli nimi: piłkarze Grzegorz 

Lato i Zygmunt Anczok, pięściarze Marian 

Kasprzyk i Jerzy Rybicki, kajakarze Marek 

Twardowski i Adam Wysocki oraz lekkoatle-

ci Jacek Wszoła i Wojciech Nowicki. Wszy-

scy cieszyli się nie tylko z faktu takiego 

upamiętnienia ich sukcesów, ale także  

dlatego, że Aleja Olimpijczyków może stać 

się doskonałym miejscem mogącym edu-

kować dzieci i młodzież w zakresie historii 

sportu. A także zachęcać ich do podejmowa-

nia treningów. Szelment stał się już obiek-

tem całorocznym, w którym z powodzeniem 

można uprawiać nie tylko (jak to było do 

niedawna) sporty zimowe, ale także jak  

najbardziej letnie, np. narciarstwo wodne.  

Jubileusz 10-lecia ośrodka uświetniły zresz-

tą – mistrzostwa kraju i zawody Pucharu  

Europy w tej dyscyplinie. A sportowych 

gwiazd jest już w Szelmencie 17. Za rok  

pewnie przybędą następne. 
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Z 
opóźnieniem miło nam poin-

formować o bardzo udanym 

Dniu Olimpijskim, zorganizo-

wanym w końcu czerwca br. 

w Kaczkach Średnich przez 

działający tam Zespół Szkól Rolniczych  

– Centrum Kształcenia Praktycznego, przy 

wydatnej pomocy władz gminy i powiatu 

w Turku (Wielkopolska). Nie obyło się bez 

olimpijskiego ceremoniału i obecności 

grona mistrzów i medalistów olimpijskich, 

m.in.: Władysława Kozakiewicza, Zbigniewa 

Bródki, Tomasza Sikory i Konrada Niedź-

wiedzkiego. Goście imprezy chętnie roz-

mawiali z młodzieżą i dorosłymi, pozowali 

do wspólnych zdjęć i gorąco dopingowali 

uczniów, uczestników sportowej rywaliza-

cji. Ci rozgrywali zawody w konkurencjach 

biegowych, pchnięciu kulą i skoku w dal. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 

również rywalizacja w imprezie pod hasłem 

„Biathlon dla każdego”. To rodzaj  

„pierwszego kroku” w tej dyscyplinie.

Ogółem we wszystkich konkurencjach 

wystartowało w Kaczkach Średnich ponad 

500 dziewcząt i chłopców. Kilkaset innych 

osób znakomicie spisało się w roli kibiców. 

Było zdrowo i wesoło. 

18 LIPCA GOŚCIEM POLSKIEGO KOMI-

TETU OLIMPIJSKIEGO był ambasador 

Republiki Peru w Polsce – Alberto Efrain 

Wilfredo Salas Barahona. Podczas rozmo-

wy z prezesem Andrzejem Kraśnickim am-

basador poinformował o swoich bliskich 

związkach z peruwiańskim ruchem spor-

towym i olimpijskim. Wykazał przy tym 

dobrą znajomość sportu polskiego i jego 

ZEBRALI: HENRYK URBAŚ I MATEUSZ WILANOWICZ

czołowych postaci. Przyznał, że z wielkim 

żalem odebrał wiadomość o śmierci Ireny 

Szewińskiej – wybitnej sportsmenki i dzia-

łaczki, którą miał okazję poznać osobiście 

w czasie pełnienia misji dyplomatycznej 

w naszym kraju. Prezes Kraśnicki poin- 

formował gościa o przygotowaniach do 

obchodów przypadającego w 2019 roku 

jubileuszu 100-lecia PKOl. 

11 LIPCA siedzibę Polskiego Komitetu Olim-

pijskiego odwiedził nowy ambasador Chiń-

skiej Republiki Ludowej w Polsce – Liu Guan-

gyuan. Wraz z towarzyszącymi mu członkami 

personelu ambasady został przyjęty przez 

prezesa Andrzeja Kraśnickiego i sekretarza 

generalnego PKOl Adama Krzesińskiego. 

Rozmawiano m.in. o przygotowaniach Pekinu 

do organizacji najbliższych zimowych igrzysk 

olimpijskich w roku 2022 oraz o bieżących 

problemach światowego sportu. Chińskich 

gości interesowała organizacja sportu w na-

szym kraju oraz działania na rzecz rozwoju 

infrastruktury dla potrzeb różnych dyscyplin. 

Gospodarze wspomnieli o doskonałej współ-

pracy z chińską placówką dyplomatyczną 

w okresie poprzedzającym igrzyska w Peki-

nie w roku 2008. Wyrazili nadzieję, że uda 

się taką zainicjować również przed „białymi” 

igrzyskami w chińskiej stolicy. 

FOTO: ZSR CKP KACZKI ŚREDNIE, SZYMON SIKORA/PKOl, MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE, B. BUKHMAN



     

W DNIACH 26–27 LIPCA minister sportu 

i turystyki Witold Bańka oraz prezes Pol-

skiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej 

Kraśnicki złożyli wizytę w siedzibie Mię-

dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 

w Lozannie. W rozmowie z przewodni-

czącym Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego dr. Thomasem Bachem 

poruszyli bieżące problemy europejskie-

go i światowego sportu oraz rozmawiali 

o miejscu zajmowanym w nim przez nasz 

kraj. W trakcie spotkania prezes Kraśnicki 

przekazał Thomasowi Bachowi zaprosze-

nie do udziału w obchodach 100-lecia Pol-

skiego Komitetu Olimpijskiego.. Sternik 

światowego olimpizmu przyjął je z dużym 

zainteresowaniem. 

29 SIERPNIA Centrum Olimpijskie PKOl od-

wiedzili kolarze z Kazachstanu, uczestniczą-

cy w transkontynentalnym rajdzie z Astany 

do Paryża, przeznaczonym dla osób nie-

widomych i słabowidzących. Trasa całej 

wyprawy przez 6 państw mierzyła niemal 5 

tys. km, a Warszawa była na niej tylko jed-

nym z 30 przystanków. Z kolarzami spotkali 

się: prezes Polskiego Komitetu Paraolim-

pijskiego Łukasz Szeliga, wiceprezes PKOl 

9 WRZEŚNIA BR. w Odessie już po raz 10. 

wręczano Międzynarodowe Nagrody Spor-

towe „Złota Mangusta”, przyznawane przez 

kapitułę ukraińskiej organizacji społecznej 

„Mangusta”. Trofeum to jest wręczane co roku 

wybitnym zawodnikom, weteranom sportu, 

jego sponsorom i politykom, wnoszącym 

istotny wkład w rozwój sportu. Od 2012 roku 

wyróżnienie to ma wymiar międzynarodowy. 

Tegoroczne nagradzanie laureatów uświetni-

ło odznaczenie prezesa PKOl Andrzeja  

Kraśnickiego Orderem Przyjaźni Narodów  

za jego wkład w rozwój kultury fizycznej 

i umocnienie przyjaźni między narodami. 

14 SIERPNIA do biura Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego wpłynęło pismo MKOl, w któ-

rym zawarto już oficjalne potwierdzenie 

korekty wyników olimpijskiego konkursu 

rzutu młotem kobiet z igrzysk olimpijskich 

w Londynie w 2012 roku. Stwierdzono w nim, 

że po dyskwalifikacji za stosowanie dopingu 

Tatiany Łysenko, wręczony jej 6 lat temu złoty 

medal należy się Anicie Włodarczyk, która 

wtedy stanęła na drugim stopniu podium. 

Wręczenie polskiej lekkoatletce olimpijskie-

go złota odbędzie się w czasie i miejscu, które 

zostaną ustalone w terminie późniejszym, 

ale obradujący 18 września br. Zarząd PKOl 

zatwierdził już wypłacenie Anicie Włodarczyk 

kwoty 40 tys. zł (jako wyrównania do nagro-

dy finansowej za złoty medal). 
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Mieczysław Nowicki i ambasador Kazach-

stanu w naszym kraju Margulan Baimukhan. 

Obecni byli polscy kolarze – medaliści mię-

dzynarodowych imprez dla osób z niepeł-

nosprawnościami. Z głównym przesłaniem 

„Blind race” zapoznał zebranych kierownik 

projektu Bakhtiyar Bazarbekow.  

9 września dzielni uczestnicy rajdu w dobrej 

formie dotarli pod Łuk Triumfalny na pary-

skich Polach Elizejskich. 

W Odessie odznaczono 
prezesa PKOl Andrzeja 
Kraśnickiego Orderem 

Przyjaźni Narodów
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UMOWĘ O WSPÓŁPRACY KOMITETÓW 

OLIMPIJSKICH Polski i Hiszpanii podpisali 

13 września w Centrum Olimpijskim prezesi 

obu organizacji – Andrzej Kraśnicki i Alejandro 

Blanco Bravo. W ceremonii, odbywającej się 

przed Ścianą Chwały Polskiego Sportu  

w Muzeum Sportu i Turystyki, wziął też  

udział ambasador Hiszpanii w naszym kraju 

Francisco Javier Sanabria Valderrama. 

Podczas spotkania prezes Blanco, przed laty 

zawodnik, a potem działacz judo, przypomniał, 

że wcześniej właśnie w takich rolach odwie-

13 WRZEŚNIA w „olimpijskiej” scenerii w Ko-

łobrzegu uroczyście otwarto stadion lekko-

atletyczny przy I Liceum Ogólnokształcącym 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja 

Kopernika. Starosta kołobrzeski Tomasz 

Tamborski podziękował wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania tego kosztu-

jącego blisko 8 mln zł obiektu. Kołobrzeski 

stadion, który na pewno dobrze będzie 

służyć miejscowym klubom sportowym, 

jak i uczniom odbywającym na nim zajęcia 

WF, jest wyposażony w komplet urządzeń 

ZEBRALI: HENRYK URBAŚ I MATEUSZ WILANOWICZ
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11 
września prezes Andrzej  

Kraśnicki i sekretarz ge-

neralny Adam Krzesiński 

przyjęli w siedzibie PKOl 

nowego ambasadora Japonii 

w Polsce, Tsukasę Kawadę. Towarzyszył 

mu dyrektor Wydziału Informacji i Kul-

tury ambasady – Emi Horiuchi. Podczas 

spotkania strona polska zapoznała gości 

z podstawowymi kierunkami działalności 

Komitetu i przygotowaniami do jubile- 

uszu jego 100-lecia. Nawiązano także  

do dobrze układających się, już kilkulet-

nich kontaktów z władzami miasta Taka-

saki i do podpisanej w lutym br. podczas 

zimowych igrzysk w PyeongChang  

umowy o współpracy komitetów olimpij-

skich Polski i Japonii. Rozmawiano także 

o dobrze układającej się współpracy  

z firmą Toyota Polska. W kontekście 

czekających nas za niespełna dwa lata 

igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio  

rozmawiano zarówno o przygotowa- 

niach japońskiej stolicy do tej imprezy,  

jak i o możliwościach promocji tego  

wydarzenia np. podczas organizo- 

wanych przez PKOl Pikników  

Olimpijskich. 

zapewniających dobre warunki do treningu 

i zawodów. W otwarciu stadionu i nadaniu 

mu imienia Michała Barty (cenionego wycho-

wawcy m.in. wielu czołowych oszczepników), 

uczestniczyli m.in. kołobrzescy olimpijczycy 

– Joanna Nowicka i Dariusz Trafas, a znicz 

olimpijski zapalił dwukrotny mistrz olimpijski, 

wiceprezes PZLA Tomasz Majewski. Potem 

cała trójka wraz z 4-krotną uczestniczką 

igrzysk Moniką Pyrek i starostą Tomaszem 

Tamborskim wręczyła czworgu młodych 

sportowców kółka olimpijskie. 

dzał nasz kraj. Wykazał się zresztą dobrą 

znajomością wielu postaci naszego sportu. 

Podkreślił wagę dobrych kontaktów utrzymy-

wanych już przez polskie i hiszpańskie kluby 

i związki sportowe. Prezes Kraśnicki mówił 

z kolei o współpracy polsko-hiszpańskiej na 

forum Komitetu Wykonawczego Europejskich 

Komitetów Olimpijskich. Spotkanie zakoń- 

czyło zwiedzenie przez hiszpańskich gości  

– w towarzystwie dyrektora Tomasza  

Jagodzińskiego – ekspozycji stałej  

Muzeum Sportu i Turystyki. 

KALEJDOSKOP



     

18 WRZEŚNIA BR. na pierwszym po waka-

cjach posiedzeniu zebrał się Zarząd PKOl. 

Podczas obrad powołano szefów Polskich 

Misji Olimpijskich na odbywające się już 

niebawem ważne wydarzenia sportowe orga-

nizowane pod egidą MKOl i EOC. Szefem Misji 

na igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio (2020) 

został dr Marcin Nowak (Ministerstwo Sportu 

i Turystyki). Dwie kierownicze funkcje powie-

rzono pracującym w PKOl paniom: Ewelinie 

Wawrynkiewicz-Bindzie (I Igrzyska Sportów 

Plażowych Beach Games w San Diego 2019) 

i Joannie Huzarskiej-Tomaszewskiej (Letni 

Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy, Baku 

2019), a jedną Konradowi Niedźwiedzkiemu  

20 WRZEŚNIA 2018 roku, z okazji setnej 

rocznicy I Zjazdu Polskich Zrzeszeń Spor-

towych i Gimnastycznych, w Centrum Olim-

pijskim PKOl, Muzeum Sportu i Turystyki 

w Warszawie oraz Fundacja „Komitet  

Pierre’a de Coubertin w Polsce” zorganizowa-

ły konferencję „Sport polski u progu niepod-

ległości i w pierwszych latach Polski odro-

dzonej”. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób 

– głównie pracowników nauki, specjalizujących 

się w historii kultury fizycznej. Kierownictwo 

PKOl reprezentowali: wiceprezes, prezes 

Towarzystwa Olimpijczyków Polskich – Mie-

czysław Nowicki i sekretarz generalny – Adam 

Krzesiński. W rolę współgospodarzy wcielili się: 

dr Iwona Grys i dyrektor Tomasz Jagodziński 

z Muzeum oraz dr Kajetan Hądzelek z Funda-

cji. Zebrani wysłuchali kilkunastu interesują-

cych wystąpień, które zgodnie z zapowiedzią 

Fundacji wkrótce zostaną zebrane w jednolite 

wydawnictwo. Miłą niespodzianką i pamiąt-

ką dla uczestników konferencji był reprint 

wydanego 100 lat temu pisma „Sport polski”, 

opisującego m.in. przebieg wspomnianego 

na wstępie Zjazdu. 
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– medaliście olimpijskiemu, szefowi marketin-

gu w PZŁS (Zimowy Olimpijski Festiwal Mło-

dzieży Europy, Sarajewo 2019). Prezes PKOl 

Andrzej Kraśnicki na mocy uchwały Zarządu 

z dnia 28 czerwca br. powołał Polską Młodzie-

żową Reprezentację Olimpijską Buenos Aires 

2018. Ewelina Wawrynkiewicz-Binda, szefowa 

polskiej misji na III Letnie MIO, przedstawiła 

skład Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji 

Olimpijskiej na tę imprezę. Na przewodniczącą 

Komisji Sportu Kobiet PKOl wybrano Grażynę 

Rabsztyn (wcześniej funkcję tę pełniła śp. 

Irena Szewińska). Nowymi członkami PKOl 

zostały: Polski Związek Korfballu i Polska  

Unia Karate. 

WICEMISTRZYNI OLIMPIJSKA  

Urszula Kielan (Moskwa 1980) i mistrz 

olimpijski Dariusz Goździak (Barcelona 

1992) byli 20 września gośćmi dorocznych 

powiatowych biegów ulicznych imienia 

długoletniego nauczyciela miejscowych 

szkół Wincentego Kozłowskiego w Teres- 

polu. Był – a jakże – olimpijski cere- 

moniał (flaga, hymn i znicz). Przy  

pięknej pogodzie rozegrano 15 biegów 

w różnych kategoriach wiekowych.  

Ukończyły je łącznie 453 osoby.  

Na najlepszych biegaczy na mecie  

czekały medale, dyplomy i nagrody 

ufundowane przez władze samorządowe 

oraz lokalnych sponsorów. 

Burmistrz Jacek Daniluk, nauczyciel i tre-

ner w KP Granica Andrzej Korbal i opie-

kunka Klubu Olimpijczyka (który wraz 

z młodzieżą z Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego imprezę zorganizo-

wał) Krystyna Pucer otrzymali z rąk  

Urszuli Kielan i Dariusza Goździaka  

brązowe medale „Za zasługi dla  

polskiego ruchu olimpijskiego”. 
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W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA 

SPORTU w szkole podstawowej im. Józefa 

Wybickiego w Parkowie (Wielkopolska) 

25 września zorganizowano Integracyjny 

Dzień Olimpijski. Gośćmi uczniów byli tym 

razem lekkoatleci z niepełnosprawnościa-

mi – wielokrotny mistrz i medalista igrzysk 

paraolimpijskich Andrzej Wróbel oraz me-

dalista mistrzostw świata i Europy Michał 

Kotkowski. Obaj chętnie opowiadali potem 

o tym, jak rozpoczęła się ich przygoda ze 

sportem i ile wysiłku kosztowało przełamy-

wanie barier, których w sporcie osób z nie-

21 I 22 WRZEŚNIA W CENTRUM OLIMPIJ-

SKIM, w ramach odbywającego się w War-

szawie V Światowego Zjazdu Polonii i Pola-

ków z Zagranicy, obradowało Forum Sportu 

i Turystyki Polonijnej. Wzięło w nim udział 

około 90 naszych rodaków przybyłych 

z ośrodków polonijnych 19 państw, często 

mocno od kraju oddalonych (Argentyna,  

Australia, USA, Kanada). Obrady, prowa- 

dzone przez przewodniczącego Komisji  

Współpracy z Polonią PKOl – ambasadora  

dr. Witolda Rybczyńskiego i panią Małgorzatę 

Kwiatkowską – prezes Rady Polonii Austra-

lijskiej, koncentrowały się na przedstawieniu 

różnych form działalności Polonii w dziedzinie 

upowszechniania rekreacji i popularyzowania 

wśród naszych rodaków wiedzy o polskim 

sporcie.. Poznaliśmy dzięki ciekawym pre-

zentacjom szeroki wachlarz form działalno-

ści środowisk polonijnych. Przy okazji ich 

reprezentanci wymienili się kontaktami, za-

powiadając współpracę w przyszłości. Stowa-

rzyszenie „Wspólnota Polska” przedstawiło 

kalendarz polonijnych imprez sportowych  

aż do roku 2022, a Polski Komitet Olimpij-

ski zachęcał do udziału w jubileuszowym 

25. Światowym Polonijnym Sejmiku Olim-

pijskim. Odbędzie się on w Gdyni w dniach 

20–27 lipca 2019 roku. 

pełnosprawnościami nie brakuje. Podczas 

imprezy, której towarzyszył ceremoniał 

olimpijski, przypomniano sylwetki zmarłych 

w ostatnim roku wybitnych polskich spor-

towców, wśród nich – Ireny Szewińskiej. 

O tym, ile wnieśli oni do dorobku polskiego 

sportu, opowiadał Krzysztof Działo, na-

uczyciel od lat opiekujący się miejscowym 

Klubem Olimpijczyka. W ramach Integra-

cyjnego Dnia Oliompijskiego uczniowie 

rywalizowali potem w szeregu konkurencji 

sportowych i sprawnościowych – emocji  

nie zabrakło, a zabawa była przednia… 

24 WRZEŚNIA prezes  Andrzej Kraśnicki 

i sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński 

przyjęli Marcina Gienieczkę – dzielnego ka-

jakarza, który niedawno wsławił się dwoma 

sukcesami na terenie Ameryki Północnej. Naj-

pierw samotnie przepłynął 715 km najbardziej 

dziką rzeka Kanady – Jukonem, co zajęło mu 

67 godzin 55 minut i 27 sekund. Dwa tygodnie 

później stanął do wyścigu Yukon 1000 – to ty-

siąc mil (ok. 1600 km) wiosłowania, w którym  

Polakowi  towarzyszył Amerykanin Benjamin 

(Ben) Schmidt. Łódce, którą płynęli, nadano 

imię „Independent Poland” (Niepodległa 

Polska). Załoga z wynikiem 7 dni 9 godzin 30 

minut ukończyła rywalizację na 4. miejscu 

w klasyfikacji generalnej, zaś na 2. w kategorii 

załóg dwuosobowych. O wrażeniach z obu 

prób Marcin Gienieczko opowiadał w Centrum 

Olimpijskim. Na pamiątkę wręczył prezesowi 

Andrzejowi Kraśnickiemu jedno z wioseł uży-

wanych podczas Yukon 1000, podtrzymując 

zamiar wyprawy w 2019 roku – dla uczczenia 

100-lecia PKOl – na Antarktydę i dotarcia  

z flagą PKOl do bieguna południowego. 
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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY komi-

tetów olimpijskich Polski i Węgier podpisali 

w Warszawie 27 września ich prezesi: An-

drzej Kraśnicki i Krisztián Kulcsár. W uro-

czystości wzięli udział m.in. były prezydent 

Węgier, członek MKOl Pál Schmitt i węgier-

ska ambasador w naszym kraju Orsolya 

Zsuzsanna Kovács. Umowa przewiduje  

m.in. współpracę narodowych federacji 

w poszczególnych dyscyplinach, wymia-

nę doświadczeń szkoleniowych, a nawet 

„POROZMAWIAJMY O FAIR PLAY”  

to hasło debaty olimpijskiej, do której  

doszło 4 października w Centrum  

Olimpijskim. W panelach, których modera-

torami byli: przewodniczący Komisji Kultury 

i Edukacji Olimpijskiej Jerzy Wenderlich 

oraz członkini Komisji Zofia Czernicka,  

wzięli udział: Andrzej Bachleda-Curuś,  

Ewa Błaszczyk, Stefan Friedmann, Adam 

Krzesiński, Andrzej Strejlau, Krzysztof  

Pietraszkiewicz, Andrzej Strzelecki,  

Stepháne Antiga, Andrzej Byrt, Francois 

Colombié, Maryla Rodowicz, Sławomira 

Łozińska, Jacek Wszoła, Andrzej Supron, 

Hanna Wawrowska oraz uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej 

w Warszawie. Uczestnicy debaty dyskuto-

wali nad koniecznością odbudowy często 

zapomnianych już pojęć, jak uczciwość, 

szlachetność i prawość. Prawdziwą owację 

zgotowali Andrzejowi Bachledzie-Curusiowi, 

pierwszemu Polakowi – laureatowi Między-

narodowego Dyplomu Fair Play. W 1968 roku 

w zawodach alpejskiego Pucharu Świata 

przyznał się sędziom, że ominął jedną  

z bramek i czwarta lokata, którą mu  

przyznano, wcale mu się nie należała. 

Z 
inicjatywy kierowanego przez 

wiceprezesa PKOl Mieczysła-

wa Nowickiego Towarzystwa 

Olimpijczyków Polskich 

w Warszawie w dniach 

27–29 września na specjalnym semina-

rium gościli przedstawiciele stowarzyszeń 

olimpijczyków z państw Grupy Trójmorza. 

Gospodarze zapoznali gości z ośmiu państw 

(w tym szefa Światowego Stowarzyszenia 

Olimpijczyków WOA – Joëla Bouzou) z blisko 

100-letnim już dorobkiem naszego ruchu 

olimpijskiego i wymienili się doświadczenia-

mi z pracy organizacji skupiających byłych 

sportowców. Odwiedzili siedziby Central-

nego Ośrodka Sportu i Centrum Medycyny 

wspólne zgrupowania. Strona węgierska 

jest zainteresowana pozyskaniem od 

Polski know how w grach zespołowych 

i sportach zimowych. My chcielibyśmy po-

znać doświadczenia „bratanków” w pracy 

z szermierzami, kajakarzami, pięcioboistami 

nowoczesnymi i waterpolistami. Obaj prezesi 

uzgodnili również, że będą wzajemnie wspie-

rać kandydatury polskich i węgierskich dzia-

łaczy aspirujących do miejsc w europejskich 

i światowych strukturach sportu. 

Sportowej. W siedzibie Ministerstwa Sportu 

i Turystyki spotkali się z wiceministrem Jaro-

sławem Stawiarskim. Duże wrażenie zrobił 

na nich ośrodek rehabilitacyjny w Michało-

wicach. Uczestników seminarium (którym 

towarzyszył, obok grupy polskich olimpijczy-

ków, prezes PKOl Andrzej Kraśnicki) przyjął 

prezydent RP Andrzej Duda. Podziękował  

za ich zaangażowanie we współpracę w pro- 

mowaniu idei olimpijskiej i budowaniu przy-

jaźni między krajami. Zauważył także, że te- 

goroczne spotkanie odbywa się 100 lat po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz 

90 lat od roku, w którym Halina Konopacka 

jako pierwsza zdobyła dla Polski złoty medal 

olimpijski na igrzyskach w Amsterdamie. 



CON AMORE…
Z RADOŚCI ŻYCIA. HALINA KONOPACKA
Maria Rotkiewicz 
wyd. BOSZ
Olszanica 2018

 Oficjalna prezentacja tej książki 

odbyła się w Centrum Olimpijskim 31 lipca, 

dokładnie w 90. rocznicę zdobycia przez Ha-

linę Konopacką pierwszego dla Polski złote-

go medalu olimpijskiego. Uroczystość zgro-

madziła kilkaset osób. Nie kryły one uznania 

dla benedyktyńskiej pracy autorki, która we 

wszelkich możliwych źródłach (także pry-

watnych) poszukiwała szczegółów na temat 

życia bohaterki swej pracy. Zaiste, powstało 

w ten sposób wydawnictwo niezwykle cenne 

i wyjątkowe, co podkreślali zabierający głos 

w swobodnej dyskusji – obok dr Rotkiewicz 

– dziennikarze: Tadeusz Olszański i Maciej 

Petruczenko, mistrz olimpijski, lekkoatleta 

WYBRAŁ: MATEUSZ WILANOWICZ

KALEJDOSKOP
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Jacek Wszoła i szef wydawnictwa BOSZ  

– Bogdan Szymanik. Uczestnicy spotkania  

mieli też okazję zwiedzić przygotowaną  

przez PKOl multimedialną wystawę poświę- 

coną Halinie Konopackiej. Z lektury 250 stron 

książki możemy poznać wiele, często nie-

znanych dotąd, faktów z prywatnego życia 

mistrzyni, początków, a potem dynamicznego 

rozwoju jej kariery sportowej, wreszcie – opis 

czynu, którego dokonała we wrześniu 1939 

roku, uczestnicząc w wywożeniu z kraju złota 

Banku Polskiego. Ponadto – życie na emigracji 

i wszechstronne zainteresowania tej „damy wie-

lu talentów” (automobilizm, poezja, malarstwo, 

projektowanie ubiorów) – nietuzinkowej osoby, 

która sport uprawiała „con amore” – z miłości.  

Pod koniec września Kancelaria Prezydenta RP 

poinformowała, że w gronie 25 wybitnych Polek 

i Polaków, którym w 100-lecie odzyska- 

nia przez nasz kraj niepodległości zostanie  

nadany Order Orła Białego, będzie również  

Halina Konopacka. 

 Autorka, od lat badająca różne aspekty 

Powstania Warszawskiego, w trakcie penetracji 

dokumentów dotyczących tej tematyki trafiła 

na ślad udziału sportowców w tym patriotycz-

nym zrywie mieszkańców stolicy. Poszła tym 

tropem i odnalazła (nie bez trudu, bo wiele 

dokumentów zaginęło w czasie wojny i po jej 

zakończeniu) sporo interesujących informacji, 

dobrze oddających motywy podejmowania  

walki zbrojnej przez ludzi sportu i przebieg  

ich powstańczej aktywności. Okazało się,  

że powstańcami byli przedstawiciele bardzo 

wielu dyscyplin – od piłki nożnej i lekkoatletyki, 

przez tenis i gimnastykę, po narciarstwo i łyż-

SPORTOWCY – POWSTAŃCY
wiarstwo figurowe. Kiedy Agnieszka  

Cubała przyjrzała się materiałowi, który 

udało się jej zgromadzić – okazało się,  

że jest go kilka tysięcy stron. Nie sposób 

byłoby pomieścić go w jednej książce, 

dlatego wybrała zaledwie trzydzieści kilka 

osób, których powstańcze losy opisała. 

Dodała do tego indeks ponad 350 innych 

postaci ze świata sportu, uczestniczących 

w powstaniu, przy czym zapewnia, że fak-

tyczna ich liczba na pewno idzie w tysiące. 

Wśród tych, których sylwetki znajdziemy 

w książce, są zarówno osoby powszechnie 

znane, jak: Eugeniusz Lokajski, Jadwiga 

Wajsówna i Ignacy Tłoczyński, jak i nieczę-

sto wymieniane w kontekście udziału w po-

wstaniu: Tadeusz Świcarz, Eryk Lipiński 

albo Anna Bursche-Lindnerowa. 

IGRZYSKA ŻYCIA I ŚMIERCI
Agnieszka Cubała
wyd. Napoleon V
Oświęcim 2018 
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„DZIADEK” 
DLA SPORTU

OLIMPIJCZYK 
Z BRONIĄ 
W RĘKU

CI Z BIAŁO-CZERWONĄ

JÓZEF PIŁSUDSKI – PROTEKTOR  
POLSKIEGO SPORTU 
oprac. Dobiesław Dudek, Kajetan Hądzelek,  
Krzysztof Zuchora 
wyd. Fundacja „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”
Warszawa 2018 

 O tym, że Józef Piłsudski był nie tylko 

wytrawnym politykiem i wojskowym, ale i przy-

jacielem sportu, wie już wiele osób. To przecież 

on patronował powstaniu Państwowego Urzędu 

Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-

skowego oraz Rady Naukowej Wychowania Fi-

zycznego. Także z jego inicjatywy na warszawskich 

Bielanach utworzony został Centralny Instytut 

Wychowania Fizycznego (dziś jego chlubne trady-

ROTMISTRZ HENRYK LELIWA-ROYCEWICZ I JEGO 
ŻOŁNIERZE
Zbigniew Chmielewski 
wyd. Stowarzyszenie Tenisowo-Narciarski Klub 
Dziennikarzy „Media”
Ożarów Mazowiecki 2018

CHORĄŻOWIE POLSKICH EKIP OLIMPIJSKICH  
(1924–2018)
Jerzy Szczygielski
wyd. Kolgraf – Jan Koloch
Pietrowice Wielkie 2018
 

 To kolejna okołoolimpijska publikacja 

Jerzego Szczygielskiego, rybniczanina od lat 

mieszkającego w Kolonii, zafascynowanego 

sportem (ukończył studia WF) i opisującego 

rozmaite jego aspekty. Spod jego pióra wyszły 

książki dotyczące m.in. rybnickiego żużla,  

ale i regionalne minileksykony z biografiami 

śląskich olimpijczyków. 

Tym razem autor przedstawia sylwetki wszystkich 

chorążych polskich reprezentacji z letnich 

i zimowych igrzysk olimpijskich – od dziennikarza 

Kazimierza Smogorzewskiego (Chamonix 1924 

– defilował z biało-czerwoną flagą w zastępstwie 

sportowca, bo nasi reprezentanci na ceremonię 

się spóźnili) po Zbigniewa Bródkę (PyeongChang 

cje kontynuuje AWF Józefa Piłsudskiego). Był wreszcie 

gorącym orędownikiem powstania Polskiego Komitetu 

Igrzysk Olimpijskich (dzisiejszego PKOl). 

Marszałek z uznaniem odbierał międzynarodowe suk-

cesy polskich sportowców – nie należały do rzadkości 

jego spotkania z zawodnikami, którzy wracali do kraju 

z medalami czy rekordami. Piłsudski chętnie patronował 

rozmaitym wydarzeniom sportowym, a w wielu wystąpie-

niach i publikacjach podkreślał znaczenie zarówno sportu, 

jak i powszechnej kultury fizycznej. Jego aktywność w tej 

dziedzinie prezentuje w publikacji ponad 300 fotografii 

i reprodukcji unikatowych dokumentów sprzed lat. 

 Nie pierwsza to publikacja wieloletniego 

dziennikarza sportowego PAP, opisująca syl-

wetkę rotmistrza Henryka Leliwy-Roycewicza, 

srebrnego medalisty igrzysk olimpijskich 

w Berlinie (1936) w WKKW (na koniu „Arlekin”). 

Zbigniew Chmielewski dokładnie opisuje 

zarówno przebieg jego kariery sportowej, jak 

i udział w walce z hitlerowskim najeźdźcą, do 

której bohater książki stanął zaledwie trzy lata 

później, we wrześniu 1939 roku. Najpierw wojna 

obronna, potyczki z Niemcami w rejonie War-

szawy, bitwa o Krasnobród, sowiecka niewola 

i ucieczka ze szpitala w Stryju. Potem przez rok 

ukrywanie się w Krakowie, wreszcie powrót  

do stolicy i dołączenie do batalionu AK „Kiliń-

ski” (od jesieni 1943 był jego dowódcą). Oczy-

wiście, autor pisze w książce nie tylko o samym 

Roycewiczu, ale i o jego towarzyszach broni. 

2018). W publikacji znajdziemy ponadto 

syntetyczne biografie kolejnych prezydentów 

MKOl i prezesów PKOl, reprodukcje plakatów 

poszczególnych igrzysk oraz prezentację  

ich maskotek. 



SENIORZE, TRZYMAJ FORMĘ 4 – AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH
Maciej Zdziarski 
wyd. Instytut Łukasiewicza
Kraków 2018

 Od 2015 roku Instytut Łukasiewicza  

wspiera osoby starsze i współpracuje z uniwer-

sytetami trzeciego wieku (UTW), promując wśród 

ich słuchaczy aktywność fizyczną. Do nich wła-

śnie kieruje tę, już piątą w całym cyklu, książkę. 

Pomieszczono w niej rozmowy z kilkunastoma 

ważnymi postaciami polskiego sportu, które  

po zakończeniu zawodniczej przygody ze spor-

tem wcale nie zerwały. Pewnie, że nie trenują  

i nie startują już z taką intensywnością jak wyczy- 

nowcy, ale od ruchu i rekreacji na pewno  

nie stronią. Więcej – propagują aktywny styl  

życia wśród osób znacznie młodszych. 

Na stronach książki mówią o tym m.in.:  

Barbara Ślizowska, Jerzy Rybicki, Lesław  

Ćmikiewicz, Antoni Zajkowski, Jan Brzeźny,  

Marian Sypniewski oraz Agnieszka Czopek- 

-Sadowska. Ze swoimi doświadczeniami  

w zakresie „sportowania się” dzielą się także 

pracownicy Poczty Polskiej – firmy wspierającej 

projekt „Seniorze, trzymaj formę!” oraz słuchacze 

UTW, którzy swe wrażenia opisali w konkursie 

ogłoszonym przez Instytut Łukasiewicza.  

Nawiasem mówiąc, wydawca wysłał książkę  

do 400 takich uniwersytetów w całym kraju. 

„KOLA” O SOBIERUSZAJMY SIĘ!

KALEJDOSKOP

Gdyby Karol Bielecki nie był tytułowym 
„wojownikiem”, pewnie nie osiągnąłby 

tego, czego dokonał. Szczęśliwy?  
Na pewno tak, ale chce coś jeszcze 

zrobić dla swojej dyscypliny

WOJOWNIK
Karol Bielecki, współpr. Kamil Wolnicki 
wyd. Akurat 
Warszawa 2018 

 Karol Bielecki przez ponad 20 lat upra-

wiał piłkę ręczną na wysokim, reprezentacyj-

nym poziomie. Początki sportowej przygody 

– w rodzinnym Sandomierzu, potem gdańska 

SMS, wreszcie Kielce, a tam Iskra, którą potem 

zastąpiło Vive. Z tą drużyną odnosił sukcesy 

krajowe i europejskie. Jako 20-latek trafił do 

reprezentacji, której nie od razu był bardzo sil-

nym punktem. Do miejsca w składzie musiał 

się przebijać, ale dał radę. Zauważyli go także 

inni, więc o „Kolę” dopytywały się czołowe 

kluby europejskie. Wybrał SC Magdeburg, 

potem Rhein-Neckar Löwen i z nimi też sięgał 

po sukcesy w Bundeslidze i rozgrywkach EHF. 

Gdy trenerem kadry został Bogdan Wenta, 

Bielecki stał się „etatowym” reprezentantem. 

W składzie tej drużyny zdobył srebrny i dwa 

brązowe medale mistrzostw świata.  W 2010 

roku podczas towarzyskiego meczu z Chor-

wacją w przypadkowym starciu z rywalem 

stracił oko. Wydawało się, że to koniec kariery, 

ale silna wola, upór i konsekwencja sprawiły, 

że wrócił na parkiet, i to w wielkim stylu. Znów 

stał się jednym z liderów Vive i reprezentacji. 

Sportową przygodę zakończył prawie 2 lata 

po igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, 

na których biało-czerwoni zajęli 4. miejsce, 

a on został królem strzelców turnieju.  

Gdyby nie był tytułowym „wojownikiem”, 

pewnie nie osiągnąłby tego, czego dokonał. Wielki 

sportowiec, kochający mąż i troskliwy ojciec dwoj-

ga dzieci. Szczęśliwy? Na pewno tak, ale chce  

coś jeszcze zrobić dla swojej dyscypliny – ma  

na to pewien pomysł i zapowiada, że postara się 

go zrealizować. Na razie razem z Joanną Jóźwik 

i Maciejem Kotem włączył się do kampanii zaini-

cjowanej przez Bridgestone, światowego spon- 

sora olimpijskiego, „Podążaj za marzeniami,  

bez względu na wszystko”. 
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SUMMARY

POLISH ATHLETES HAVE COMPETED IN A LOT OF INTERNATIONAL EVENTS  
OVER THE PAST FEW MONTHS. EUROPEAN AND WORLD CHAMPIONSHIPS  
WERE HELD IN VARIOUS DISCIPLINES, AND THE WHITE-AND-REDS HAD VARYING 
DEGREES OF SUCCESS. SUCH IS THE NATURE OF SPORT

YOUTH  EXPECTATIONS

TEXT BY: MATEUSZ WILANOWICZ

PHOTO:  MARTYNA SZYDŁOWSKA, SZYMON SIKORA/PKOl

TRANSLATION: STEPHEN CANTY
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Our volleyball 
players probably 
gave us the most 
joy. Highest step 

of the podium 
was well earned

OUR VOLLEYBALL PLAYERS probably gave 

us the most joy. The team went to Bulgaria 

and Italy to defend the gold they had won four 

years earlier in Poland. They did what they had 

set out to do under the supervision of their new 

coach, Vital Heynen from Belgium. Heynen 

added a few young players who were making 

their first appearance. With the support of their 

more experienced colleagues, they acquitted 

themselves well throughout the competition 

and their place on the highest step of the 

podium was well earned.

THE EUROPEAN ATHLETICS 

CHAMPIONSHIPS at the Berlin Olympic 

Stadium was also a success for Poland. Our 

track and field athletes usually do well at this 

venue. This year, the team brought home  

12 medals, half of them gold, from the 

European Championships. Both seasoned 

athletes and those making their first 

appearance at an event of this order went all 

out for gold. This augurs well for the  

2020 Olympic Games in Tokyo.

WHILE ON THE SUBJECT of the Olympic 

Games, the Youth Olympics (for competitors 

aged 15-18) were held in Buenos Aires in 

October. Poland was represented by a 

69-strong squad, who managed to win a silver 

and three bronze medals. They also won a 

gold and a bronze in international team events 

in which our athletes competed. We were 

frankly expecting a better result, but a few of 

our athletes were unlucky and – there is no 

other way to describe it – “cursed” to fourth 

place (four of these went to Poles). There were 

also a few fifth and sixth places, often not 

far behind the medalists. There is certainly 

nothing outstanding about the Polish medal 

tally. It would definitely be hard to compare 

us with such sports powerhouses as Russia 

(59 medals), Japan (39) or China (36), but our 

haul even fails to impress when compared to 

slightly bigger teams, e.g. Italy (34 medals) or 

Hungary (24). 

WHILE WE REJOICE in every medal and are 

happy to see young Poles striving for victory, 

it is worth reflecting on how their training 

needs to be improved, so that there will be 

considerably more reasons to celebrate at the 

next such event (Senegal, 2022). And over 

time, such successes should translate into 

results at the “adult” Olympic Games. 






