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DETERMINACJA  
Od roku świat walczy z wirusem 
SARS-CoV-2, wywołującym cho- 
robę określaną jako COVID-19. 
Pandemia opanowała wszyst-
kie kontynenty, paraliżując wiele 
dziedzin życia – od gospodarki 
poprzez edukację, kulturę oraz 
transport, po turystykę i sport. 
Ten ostatni zareagował bardzo 
szybko. Już w marcu odwoływa-
no pierwsze zawody, wcześniej 
kończono sezon dyscyplin  

zimowych, zawieszano rozgrywki krajowe i międzynarodo-
we. Wreszcie – 24 marca – zapadła decyzja o przełożeniu  
na rok następny Igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio. Pisaliśmy 
już, jak mocno skomplikowało to przygotowania sportowców 
do tej imprezy oraz ile problemów (nie tylko finansowych) 
przysporzyło to jej gospodarzom.  
A jednak sport, w tym ten olimpijski, czynił i czyni naprawdę 
wiele, by wirusowi się przeciwstawić. Próbuje się odradzać, 
choć do pełnej normalności na pewno jeszcze mu daleko. 
Sportowcy – zachowując wszystkie wymogi reżimu sanitar-
nego – wznowili treningi i starty (najczęściej przy pustych try-
bunach), licząc że do lata 2021 sytuacja epidemiczna poprawi 
się na tyle, że igrzyska w Tokio (choć z pewnymi ogranicze-
niami) uda się przeprowadzić. Nadzieje te zwiększa pojawie-
nie się tak oczekiwanej szczepionki na koronawirusa.  
W sprawie igrzysk obserwujemy ogromną determinację  
zarówno kierownictwa MKOl, jak i japońskich gospodarzy.  
Jedni i drudzy gotowi są zrobić wiele, by do przeprowadzenia 
igrzysk doprowadzić. Uprzedzają jednak, że będzie to impre-
za na pewno inna niż wiele poprzednich – zresztą wcale nie 
brak znaków zapytania. Obowiązuje jednak naczelna zasa-
da, że najważniejsze jest zdrowie. Na koniec 2020 roku  
jeszcze nie wiadomo, czy na trybunach olimpijskich zasiądą 
kibice, a jeśli tak – czy aby na pewno nie tylko miejscowi,  
ale i ci z różnych stron świata. Czy będzie kwarantanna?  
Jak bez obaw o zakażenie przemieszczać się po wielkim  
Tokio i okolicach? Takich pytań jest więcej… Pewne jest  
jedno – ci, którzy chcą w igrzyskach wystartować, muszą  
nadal solidnie do nich się przygotowywać. Niebawem  
mają być wznowione zawody kwalifikacyjne i już na nich 
trzeba będzie wykazać się wysoką formą. Aby ją osiągnąć, 
także ich uczestnikom potrzebna jest (i to od zaraz)  
tytułowa determinacja. Ale – poza wszystkim – życzmy  
sobie lepszego Nowego Roku!   
    Henryk Urbaś
PS Czytelnikom, których być może zaskoczy obecność  
w tym wydaniu artykułów nt. sportu żużlowego  
czy baloniarstwa, wyjaśniam, że zarówno Polski Związek  
Motorowy, jak i Aeroklub Polski, są pełnoprawnymi  
członkami PKOl, więc znaczących sukcesów  
ich sportowców nie wypada nam pomijać.
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WYDARZENIA

O TYM, ŻE W ROKU 2023 KRAKÓW I MAŁOPOLSKA BĘDĄ GOSPODARZAMI III IGRZYSK EUROPEJSKICH, WIEMY  
OD 22 CZERWCA 2019 ROKU. DECYZJA O TYM ZAPADŁA W MIŃSKU NA NADZWYCZAJNYM POSIEDZENIU EUROPEJSKICH 
KOMITETÓW OLIMPIJSKICH (EOC). ROK, JAKI UPŁYNĄŁ OD TEJ DATY, MINĄŁ POD ZNAKIEM WSTĘPNEGO ROZPOZNAWANIA 
WARUNKÓW, W KTÓRYCH TAKA IMPREZA MOGŁABY SIĘ ODBYĆ. CHODZIŁO O TO, BY ZAWODY NIE WYMAGAŁY 
KOSZTOWNYCH INWESTYCJI, A MOGŁYBY ZOSTAĆ ROZEGRANE NA JUŻ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH SPORTOWYCH...

KRAKÓW – MAŁOPOLSKA 2023:

ODKRYWANIE KART  

FOTO: FABIO BETTINI/EOC

POSTRONNY OBSERWATOR miał prawo 

pomyśleć, że w tym czasie wokół igrzysk 

działo się niewiele. Było jednak inaczej,  

bo analiza możliwości „królewskiego miasta” 

i całego regionu okazała się jednak przed-

sięwzięciem absorbującym, wymagającym 

coraz bardziej szczegółowych konsultacji 

z gospodarzami terenu. Od tegorocznej jesie-

ni przygotowania do igrzysk ruszyły bardziej 

zdecydowanym tempem. Istotny impuls dała 

mu przyjęta 4 września Uchwała nr 124 Rady 

Ministrów, ustanawiająca Wiceprezesa Rady 

Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych 

Jacka Sasina Pełnomocnikiem Rządu ds. ko-

ordynacji działań przygotowawczych do orga-

nizacji igrzysk (dwa miesiące później w jego 

resorcie utworzone zostało Biuro Koordynacji 

Igrzysk Europejskich 2023). 

JUŻ KILKA DNI PÓŹNIEJ o imprezie tej i po-

tencjalnych korzyściach (także promocyj-

nych), jakie może przynieść Krakowowi,  

Małopolsce i całemu krajowi, rozmawiano  

na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.  

Podkreślano, że ma to być wydarzenie, które 

Europie i światu pokaże polską gościnność 

i gospodarność, zaprezentuje walory tury-

styczne i stanie się imprezą na wysokim  

poziomie sportowym. Już wtedy zapowie-

dziano, że poczynione zostaną starania,  

by w czasie jej trwania, zawody, w przynaj-

mniej kilku dyscyplinach, miały rangę mi-

strzostw kontynentu albo by właśnie tu wal-

czono o kwalifikacje olimpijskie na igrzyska  

w Paryżu, rozgrywane rok później. 

MINĘŁO ZALEDWIE KILKA DNI i liczna  

polska delegacja, na czele z Wicepremie-
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W czasie spotkania 
uzgodniono 

harmonogram 
dalszych prac 

przygotowawczych 
i ustalono 

wykaz dyscyplin 
sportowych, które 

znajdą się 
 w programie 

igrzysk w 2023 roku
rem Sasinem oraz Minister Sportu Danutą 

Dmowską-Andrzejuk, udała się do Rzymu, 

gdzie spotkała się z kierownictwem Euro-

pejskich Komitetów Olimpijskich. W bardzo 

merytorycznych rozmowach ze strony  

polskiej uczestniczyli także: Prezes PKOl 

Andrzej Kraśnicki, Wiceprezes Tomasz  

Poręba (koordynujący w Komitecie przygo-

towania do Igrzysk), Sekretarz Generalny 

Adam Krzesiński, a także Marszałek  

Województwa Małopolskiego Witold  

Kozłowski i Prezydent Krakowa  

prof. Jacek Majchrowski. Kierownictwo  

EOC reprezentowali z kolei – p.o. Prezy- 

denta Niels Nygaard i Sekretarz Generalny  

Raffaele Pagnozzi.  

w 20 (Baku) i 15 (Mińsk) sportach. Tymcza-

sem u nas wstępnie zaplanowano również 

kilka dyscyplin pokazowych m.in. teqball  

czy kickboxing. Możemy spodziewać się 

obecności ok. 5 tys. sportowców z 50 państw. 

TAK JAK WSPOMNIELIŚMY, zawody będą 

rozgrywane przede wszystkim na obiektach 

już istniejących: w Krakowie, Tarnowie,  

Krynicy, Myślenicach, Bochni, być może  

w Miechowie lub Olkuszu i w Zakopanem. 

Kilka z nich przejdzie remonty, „wioską” 

sportową będą akademiki krakowskich 

uczelni, a przy okazji tej imprezy zaplano- 

wano też szereg inwestycji infrastruktural-

nych, choćby drogowych i kolejowych,  

na które, gdyby nie igrzyska, być może re-

gion czekałby dłużej. Obiecujemy przyglą-

dać się przygotowaniom, a o ich przebiegu 

informować Czytelników. 

W CZASIE SPOTKANIA uzgodniono harmo-

nogram dalszych prac przygotowawczych 

i ustalono wykaz dyscyplin sportowych, które 

znajdą się w programie igrzysk w 2023 roku. 

Gospodarze z EOC, którzy już w końcu lipca 

byli w Polsce i wysoko ocenili najważniejsze 

areny sportowe Grodu Kraka i regionu, z uzna- 

niem przyjęli zaproponowaną wstępną listę 

23 sportów. Są to: łucznictwo, pływanie arty-

styczne, badminton, koszykówka 3x3, piłka 

ręczna plażowa, taniec sportowy – breaking, 

kajakarstwo (sprint i slalom), kolarstwo (MTB 

i szosowe), szermierka, gimnastyka, judo, ka-

rate, pięciobój nowoczesny, biegi górskie, rug-

by 7-osobowe, strzelectwo sportowe, skoki 

narciarskie na igielicie (!), wspinaczka sporto-

wa, tenis stołowy, triathlon, siatkówka (halo-

wa i plażowa), podnoszenie ciężarów i zapasy. 

Warto przypomnieć, że podczas poprzednich 

igrzysk europejskich rywalizowano kolejno 



Włodarczyk i Piotr Małachowski) mówili 

o przebiegu przygotowań do opóźnionych 

o rok olimpijskich zawodów. 

TEGO SAMEGO DNIA jubileuszowa uro-

czystość miała miejsce także w Krakowie. 

Mimo niekorzystnej pogody, przed hotelem 

Francuskim, w którym 101 lat temu powo-

łano Komitet Udziału Polski w Igrzyskach 

Olimpijskich, zebrało się grono miejsco-

wych działaczy skupionych wokół, kie-

rowanej przez prof. dra hab. Józefa Lipca, 

Małopolskiej Rady Olimpijskiej. Na tablicy 

upamiętniającej powstanie PKOl zatknię-

to wiązankę kwiatów, a następnie – w po-

mieszczeniach hotelu – Wiceprezes Mieczy-

sław Nowicki i Sekretarz Generalny Adam 

Krzesiński wzięli udział w spotkaniu, pod-

czas którego grupie olimpijczyków i działa-

czy wręczyli Medale 100-lecia PKOl. 

DOKŁADNIE W 101. ROCZNICĘ POWSTANIA 
POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO, 
12 PAŹDZIERNIKA, W JEGO WARSZAWSKIEJ 
SIEDZIBIE, UROCZYŚCIE PODSUMOWANO 
TRWAJĄCE DE FACTO NIEMAL DWA LATA 
OBCHODY 100-LECIA PKOl. SPOTKANIE  
STAŁO SIĘ DOSKONAŁĄ OKAZJĄ  
DO PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM  
INSTYTUCJOM I OSOBOM ZAANGAŻOWANYM 
W GODNE UCZCZENIE JUBILEUSZU

101. URODZINY   

FOTO: TOMASZ PIECHAL/PKOl , MACIEK ZYGMUNT 

PREZES ANDRZEJ KRAŚNICKI słowa  

szczególnej wdzięczności skierował pod 

adresem Polskiego Koncernu Naftowego 

ORLEN – Sponsora Strategicznego PKOl 

i Polskich Reprezentacji Olimpijskich, któ-

ry podjął się roli mecenasa jubileuszowych 

uroczystości. Ta szczodrość pozwoliła  

jubilatowi przeprowadzić szereg przedsię-

wzięć (wystawy, lekcje olimpijskie, wydaw-

nictwa, uroczysta Gala 100-lecia), podczas 

których przypominano niebagatelne olim-

pijskie osiągnięcia biało-czerwonych. Sym-

boliczną oznaką wdzięczności PKOl było 

wręczenie Członkowi Zarządu Koncernu, 

Adamowi Burakowi, okolicznościowej sta-

tuetki. Prezes Kraśnicki za pomoc i wspar-

cie podziękował również pozostałym  

sponsorom Komitetu. 

W DRUGIEJ CZĘŚCI SPOTKANIA Szef Misji 

Olimpijskiej na IO w Tokio – Marcin Nowak 

– oraz zaproszeni sportowcy (m.in. Anita 
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OBOK:
O dobrym wejściu  
w sezon może mówić 
Monika Skinder

BRAK KIBICÓW NA TRYBUNACH BĄDŹ DRASTYCZNE OGRANICZENIE ICH 
LICZBY, CIĄGŁE TESTOWANIE, RYGOR SANITARNY I UTRZYMYWANIE DYSTANSU 
SPOŁECZNEGO – TAK WYGLĄDA NOWA SPORTOWA RZECZYWISTOŚĆ. JESZCZE 
PRZED STARTEM SEZONU 2020/21 WIELE ZAWODÓW ODWOŁANO, A PRÓBY 
PRZEDOLIMPIJSKIE OGRANICZONO DO ZAWODÓW KRAJOWYCH. JEDNAK WYDAJE 
SIĘ, IŻ NAWET Z OKROJONYM KALENDARZEM, W SEZONIE PRZEDOLIMPIJSKIM 
SPORTOWCY DOSTARCZĄ KIBICOM – ZGROMADZONYM GŁÓWNIE PRZED 
TELEWIZORAMI – RYWALIZACJĘ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. BIAŁO-CZERWONI  
JUŻ NA POCZĄTKU SEZONU ZADBALI O OBIECUJĄCE WYNIKI

PRZEDOLIMPIJSKA ZIMA 
W DOBIE PANDEMII

FOTO: PAP/EPA/VID PONIKVAR, PAWEŁ SKRABA, SZYMON SIKORA/PKOL, MARTYNA SZYDŁOWSKA    

SKOCZKOWIE NARCIARSCY zgodnie z pla-

nem już po raz czwarty w historii rozpoczęli 

sezon w Wiśle. Intensywną zimę biało-czer-

woni zaczęli w dobrym stylu – od trzeciej 

lokaty w konkursie drużynowym rozgrywa-

nym w Polsce. W Kuusamo Dawid Kubacki 

dwukrotnie stanął na najniższym stopniu 

podium, raz w towarzystwie Piotra Żyły  

(2. miejsce). Przełożone z marca na grudzień 

mistrzostwa  świata w lotach w słoweńskiej 

Planicy przyniosły solidne występy w kon-

kursie indywidualnym i brązowy medal 

w drużynowym (drugi w historii!). W składzie 

obok Żyły (7. miejsce w zawodach indywidu-

alnych), Kubackiego (15.) i Stocha (8.) znalazł 

się Andrzej Stękała (10.), który okazał się sil-

nym ogniwem zespołu. 25-latek, po bardzo 

dobrym debiutanckim sezonie 2015/16,  

dopiero teraz zdołał powrócić do kadry A 

i stał się objawieniem tej zimy. Jeszcze przed 

startem sezonu łączył treningi z pracą kelne-

TEKST: MARTYNA SZYDŁOWSKA 

ra w zakopiańskiej karczmie. Po zdobyciu 

brązowego medalu ze łzami w oczach dzię-

kował trenerowi Maciejowi Maciusiakowi, 

który poświęcał mu swój czas,  

motywując do dalszej pracy, gdy był poza 

kadrą. Engelberg, zgodnie z tradycją,  

był dla Polaków szczęśliwy – pierwsze po-

dium Stocha w sezonie (2. miejsce) w sobo-

tę i 3. lokata Żyły dzień później. W Polsce 

najlepsi skoczkowie mają gościć jeszcze 

dwukrotnie – 15–17 stycznia w Zakopanem 

oraz 12-14 lutego – w miejsce odwołanych 

zawodów w Chinach – trwa tylko oczeki-

wanie na decyzję czy areną zmagań będzie 

wtedy Wielka Krokiew w Zakopanem  

czy też wiślańska Malinka im. Adama  

Małysza. O medale skoczkowie powalczą 

w tym sezonie jeszcze raz – na mistrzo-

stwach świata w Oberstdorfie (22.02–7.03). 

Finał pucharowej rywalizacji zaplanowano, 

już standardowo, w Planicy. 
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 PONIŻEJ:
Przed Natalią 
Maliszewską m.in. 
mistrzostwa Europy, 
które mają odbyć się  
w styczniu w Gdańsku

OBOK:
Wysoką formą  

na mistrzostwach 
świata w lotach 

zaskoczył wszystkich 
Andrzej Stękała 

OBOK:
W Planicy nasze  
Orły (od lewej)  – Piotr 
Żyła, Andrzej Stękała, 
Dawid Kubacki i Kamil 
Stoch – poleciały  
po brązowe medale! 

Andrzej Stękała 
przed startem 
sezonu łączył 

treningi z pracą 
kelnera  

w zakopiańskiej 
karczmie

BIEGACZE NARCIARSCY I KOMBINATO-

RZY NORWESCY zainaugurowali sezon 

w fińskim Kuusamo. Nasze biegaczki pod 

wodzą nowego trenera Martina Bajčičáka 

pozytywnie weszły w sezon – w ćwierćfinale 

sprintu zameldowała się Monika Skinder  

(16. miejsce). Mistrzyni Olimpijskiego  

Festiwalu Młodzieży Europy powtórzyła ten 

wyczyn jeszcze w Davos (15.) i Dreźnie (25.), 

w towarzystwie Weroniki Kalety (26. i 30.). 

Biegaczom na początku sezonu wiodło się 

gorzej. Otwarcie nie było też najlepsze dla 

Szczepana Kupczaka – nasz jedyny kombi-

nator kadry A – po tym, jak jego koledzy za-

kończyli kariery, przyłączył się do reprezen-

tacji Czech, gdzie trenerem skoków został 

Robert Mateja. Imprezą docelową, dla obu 

dyscyplin, podobnie jak i dla skoków, będą 

mistrzostwa świata w Oberstdorfie na prze-

łomie lutego i marca. 

Imponujący początek sezonu miała Maryna 

Gąsienica-Daniel, która w sezonie 2020/21 

wróciła do rywalizacji po ponad rocznej 

przerwie spowodowanej kontuzją, prezen-

tując wręcz wyśmienitą formę. O ile inaugu-

rujące sezon zawody Pucharu Świata w Söl-

den zakończyła na pierwszym przejeździe, 

to już następny start w Austrii przyniósł jej 

życiowy sukces – i najlepszy wynik polskiej 

alpejki od aż 35 (!) lat – 9. lokatę w slalo-

mie równoległym w Lech. Tydzień później, 

w Courchevel, rywalizując w slalomie gi-

gancie, udowodniła, że ten wynik to wcale 

nie przypadek. W sobotę po pierwszej serii 

zajmowała 12. miejsce, ale finałowy zjazd, 

w którym wybroniła się przed upadkiem, 

kosztował ją spadek na 21. pozycję. Drugi 

konkurs zaczęła przejazdem z 21. czasem, 

ale fenomenalny finałowy występ (drugi 

czas serii!) dał jej awans aż na 11. miejsce. 

Następnie dwukrotnie triumfowała w zawo-

dach Pucharu Europy w Hippach. FIS zapla-

nował dla alpejczyków intensywny sezon, 

którego najważniejszym punktem będą mi-

strzostwa świata we włoskiej Cortinie d’Am-

pezzo (8–21.02), która już za nieco ponad 

pięć lat będzie gościć wraz z Mediolanem 

kolejne zimowe igrzyska.

PIERWSZE DWA WEEKENDY PUCHARU 

ŚWIATA W BIATHLONIE gościły w Kontio-

lahti, kolejne dwa w Hochfilzen. Z pewnością 
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nie był to wymarzony początek sezonu  

dla podopiecznych Michaela Greisa.  

Pojedyncze punkty zdobywali tam:  

Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk,  

Kinga Zbylut i Grzegorz Guzik (lokaty 

w trzeciej dziesiątce). Pozytywnym akcen-

tem był bezbłędny występ Żuk w sztafecie 

w Finlandii, jednak Polki zajęły tam dopiero 

13. miejsce. Na koniec stycznia (24–31.01) 

zaplanowano mistrzostwa Europy  

w Dusznikach-Zdroju (Duszniki Arena  

gościła te zawody już w 2017 roku).  

Jak zapowiedziała Monika Hojnisz-Staręga,  

jej głównym celem na ten sezon jest medal 

mistrzostw świata w słoweńskiej Pokljuce 

(9–21.02).

POPRZEDNI SEZON DAŁ SIĘ WE ZNAKI 

SNOWBOARDZISTOM KONKURENCJI 

ALPEJSKICH, bo najpierw ich zawody od-

woływano przez warunki atmosferyczne, 

a następnie przez pandemię. Tym bardziej 

spragnieni rywalizacji czekali na kolejny  

sezon. W pierwszych zawodach we wło-

SKOKI NARCIARSKIE
WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE 
KWALIFIKACJE I KONKURSY

NA ŻYWO TYLKO W EUROSPORCIE

nie będą ich organizatorem, a poszukiwa-

nie nowej lokalizacji jeszcze trwa.

SANECZKARZE ROZPOCZĘLI PUCHARO-

WĄ RYWALIZACJĘ pod koniec listopada 

w Innsbrucku. Szczęśliwym dla biało-czer-

wonych okazał się trzeci przystanek – nie-

miecki Oberhof, gdzie w zawodach sztafet 

Polska w składzie: Klaudia Domaradzka, 

Mateusz Sochowicz oraz Wojciech  

Chmielewski / Jakub Kowalewski zajęła  

trzecie miejsce. To drugie w historii polskie 

podium! Walka o medale mistrzostw Euro-

py odbędzie się w Siguldzie (8–10.01),  

a na koniec stycznia saneczkarze wystartu-

ją w mistrzostwach świata w Königssee. 

SIGULDA GOŚCIŁA OTWIERAJĄCY 

WEEKEND PUCHARU ŚWIATA W BOB-

SLEJACH I SKELETONIE. Tam, po raz pierw- 

szy w historii, wystąpiła polska bobslejo-

wa dwójka kobiet Sylwia Smolarek / Julia 

Słupecka, zajmując świetne 7. miejsce. Mi-

strzostwa Europy zagoszczą w Winterbergu 

na początku stycznia, a mistrzostwa świa-

ta, które były zaplanowane w Lake Placid 

w USA, zostały przeniesione do niemiec-

kiego Altenbergu (5–14.02).

Imponujący 
początek sezonu 

miała Maryna 
Gąsienica-Daniel

skiej Cortinie d’Ampezzo w finałowej szes-

nastce zameldowali się Oskar Kwiatkowski 

i Aleksandra Michalik (oboje na 12. miejscu). 

W kolejnym starcie, tym razem w Carezzie, 

Kwiatkowski wywalczył już 8. lokatę.  

Mistrzostwa świata we wszystkich snow-

boardowych konkurencjach miały być  

rozegrane na olimpijskich obiektach 

w Zhangjiakou (18-28.02), jednak ze wzglę-

du na sytuację epidemiologiczną Chiny  

OBOK:
Polscy saneczkarze 
korzystnie 
zaprezentowali się 
w Oberhofie, gdzie 
zajęli trzecie miejsce  
w zawodach sztafet

POWYŻEJ:
Maryna  
Gąsienica- 
-Daniel wróciła  
do rywalizacji 
po ponad 
rocznej przerwie 
spowodowanej 
kontuzją
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SKOKI NARCIARSKIE
WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE 
KWALIFIKACJE I KONKURSY

NA ŻYWO TYLKO W EUROSPORCIE

PANDEMIA SPUSTOSZYŁA KALENDARZ 

PANCZENISTÓW. I to na długo przed roz-

poczęciem sezonu, bo już pod koniec sierp-

nia. Tomaszów Mazowiecki miał po raz 

pierwszy gościć inaugurację Pucharu Świa-

ta, jednak zawody w Polsce, podobnie jak 

wszystkie inne konkursy na długim torze, 

zaplanowane na listopad i grudzień, zostały 

odwołane. Ostatecznie Międzynarodowa 

Unia Łyżwiarska zadecydowała, że począt-

kiem zmagań panczenistów będą dopiero 

mistrzostwa Europy w holenderskim He-

erenveen, które odbędą się 16 i 17 stycznia,. 

Zawodnicy pozostaną tam dłużej, bowiem 

przez dwa kolejne weekendy (22–24,  

 29–31.01) będą rywalizować w hali Thialf 

 w zawodach Pucharu Świata, następnie  

od 11 do 14 lutego będą walczyć o medale  

mistrzostw globu.

JESZCZE GORZEJ WYGLĄDA SYTUACJA 

SPECJALISTÓW OD ŁYŻEW KRÓTKICH. 

W kalendarzu są jedynie dwie imprezy  

mistrzowskie, gdyż wszystkie zawody  

Pucharu Świata zostały odwołane (ISU  

po rezygnacji Niemiec z organizacji zawo-

dów w lutym, podejmuje jeszcze próbę  

znalezienia alternatywnego gospodarza). 

Zaplanowane na 22–24 stycznia mistrzo-

stwa Europy odbędą się w Gdańsku. Biało-

-czerwoni na czele z Natalią Maliszewską 

będą rywalizować o europejskie tytuły w hali  

Olivia. W kalendarzu pozostają jeszcze mi-

strzostwa świata, zaplanowane pomiędzy  

12 a 14 marca w Rotterdamie. 

RÓWNIEŻ W ŁYŻWIARSTWIE FIGUROWYM 

WIELE ZAWODÓW ODWOŁANO, w tym 

 listopadowy Warsaw Cup i planowany  

na styczeń toruński Mentor Cup. Podobny  

los spotkał mistrzostwa Europy, które miały 

odbyć się pod koniec stycznia w Zagrzebiu.  

Pozostaje wierzyć, że Natalia Kaliszek  

i Maksym Spodyriev oraz pozostali „figurow-

cy” będą mogli wystąpić w mistrzostwach 

świata w Sztokholmie,  zaplanowanych 

na 22–28 marca.

I JESZCZE HOKEJ. Turnieje kwalifika- 

cyjne do igrzysk olimpijskich przełożono 

na… lato 2021 roku. Z kolei mistrzostwa 

świata dywizji 1B, które miały odbyć się 

w Polsce, w Katowicach, zostały defini- 

tywnie odwołane.  

POWYŻEJ:
Łyżwiarze figurowi 
Natalia Kaliszek  
i Maksym Spodyriev 
nie zdążyli „nacieszyć 
się” zimowym 
sezonem...



Kinga Rajda   
na skoczni  

w Lillehammer

TEKST: MARTYNA SZYDŁOWSKA

SKOKI NARCIARSKIE TO JEDEN 
Z NAJPOPULARNIEJSZYCH SPORTÓW 
W POLSCE, JEDNAK RYWALIZACJA KOBIET 
DOPIERO ZDOBYWA FANÓW. BO CHOĆ  
NIE BRAK U NAS SYMPATYKÓW SKOKÓW 
PAŃ, TO W MASOWEJ ŚWIADOMOŚCI 
KIBICÓW SKOCZKINIE POJAWIŁY SIĘ DWA 
LATA TEMU, PODCZAS MISTRZOSTW ŚWIATA 
W SEEFELD. TERAZ – POD OKIEM ŁUKASZA 
KRUCZKA – JEDNEGO Z TWÓRCÓW 
SUKCESÓW KAMILA STOCHA, POLSKIE 
ZAWODNICZKI ROZPOCZĘŁY WALKĘ 
O OLIMPIJSKIE BILETY DO PEKINU

PAN ŁUKASZ 
I JEGO 
DZIEWCZĘTA 

FOTO: MARTYNA SZYDŁOWSKA, SZYMON SIKORA/PKOl  
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OBOK:
Kamila Karpiel 
jako pierwsza 
Polka wygrała 
konkurs Pucharu 
Kontynentalnego, 
 a w Wiśle została 
pierwszą mistrzynią 
kraju na dużej skoczni

Aby osiągnąć 
przyzwoity poziom 
potrzeba 8–10 lat. 

Najlepsze czasy 
zatem dopiero 
przed „moimi” 
dziewczynami,  

bo pracują solidnie  
– zapewnia trener 

Łukasz Kruczek 

WŚRÓD PIONIEREK TEGO SPORTU  

POLEK ZABRAKŁO. Zawodniczki walkę 

o swoje prawa na skoczni rozpoczęły na 

przełomie XX i XXI wieku, co najpierw za-

owocowało zawodami Pucharu Kontynen-

talnego (od sezonu 2004/05), potem de-

biutem na mistrzostwach świata w Libercu 

w 2009 i ustanowieniem Pucharu Świata 

Kobiet (od sezonu 2011/12). Zwieńczeniem 

procesu było wprowadzenie skoków  

kobiet do programu igrzysk olimpijskich 

w Soczi. We wszystkich tych wydarze-

niach nie było jednak biało-czerwonych. 

Pierwszymi, które wystąpiły w Pucharze 

Świata (Lillehammer, grudzień 2013) zosta-

ły Magdalena Pałasz i Joanna Szwab.  

To wtedy, po raz pierwszy i jak dotąd jedy-

ny, w Pucharze Świata zobaczyliśmy naszą 

drużynę mieszaną (skład uzupełnili Maciej 

Kot i Kamil Stoch). Pierwsze pucharowe 

punkty stały się udziałem Pałasz w tym 

samym sezonie (28. miejsce w Hinzen-

bach), a niedługo potem Szwab jako pierw-

sza Polka stanęła na podium w konkursie 

Pucharu Kontynentalnego w Falun. 

W KOLEJNYCH SEZONACH nasze skocz-

kinie w zawodach najwyższej rangi poja-

wiały się sporadycznie. W grudniu 2015 

roku w Lillehammer, niedługo przed swy-

mi 15. urodzinami, w Pucharze Świata za-

debiutowała Kinga Rajda (36. miejsce), 

a kilka tygodni później zdobyła pierwszy 

pucharowy punkt w Oberstdorfie.  

Na Puchar Świata było dla niej jeszcze  

za wcześnie, ale wówczas triumfowała 

w klasyfikacji generalnej FIS Cup i zajęła  

7. miejsce w konkursie indywidualnym  

na młodzieżowych igrzyskach olimpij-

skich w Lillehammer. Latem 2017 roku  

Kamila Karpiel, jako pierwsza Polka,  

wygrała w niemieckim Oberwiesenthal 

konkurs Pucharu Kontynentalnego;  

stawała też na podium pozostałych zawo-

dów, dzięki czemu cały cykl wygrała. 

SEZON 2018/2019 okazał się przełomowy 

dla polskich skoków kobiet, a głównymi 

bohaterkami stały się właśnie Kamila  

Karpiel (ur. 2001) i Kinga Rajda (ur. 2000) 

prowadzone wówczas przez Sławomira 

Hankusa i Marcina Bachledę. W Seefeld 

Polki po raz pierwszy wystąpiły na mi-

strzostwach świata. W konkursie indywi-

dualnym Karpiel zajęła 23. miejsce, a Rajda 

była 34. Dzięki nim, serca polskich kibiców 

zabiły szybciej podczas konkursu drużyn 

mieszanych, w którym biało-czerwoni de-

biutowali na tej imprezie. Nasza drużyna 

z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim 

w składzie, po pierwszej serii, zajmowała 

sensacyjną trzecią lokatę, ostatecznie jed-

nak kończąc zawody na bardzo dobrym 
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do 40 (dotychczas 30) liczbę skoczkiń  

rywalizujących o olimpijskie złoto.  

– Chciałbym zobaczyć tam cztery polskie 

zawodniczki. Będzie to trudne, bo trzeba 

przebrnąć przez proces kwalifikacji i dlate-

go podstawowym celem jest punktowanie 

w Pucharze Świata. System kwalifikacji 

jest, jaki jest. Do poprzednich igrzysk trze-

ba było zdobyć kilka punktów z PŚ.  

Minęły cztery lata, więc trzeba będzie uzy-

skać tych punktów więcej, aby wywalczyć 

miejsca dla kraju, bo kwalifikacje nie są 

imienne. Chciałbym byśmy mieli też moż-

liwość startu w konkursie drużyn miesza-

nych – mówi trener. – To kolejna medalo-

wa szansa dla Polski, ale w czołówce  

robi się ciasno. Dużo zależy od tego, jaki  

poziom prezentują w danej grupie męż-

czyźni. W Seefeld w drużynie mieliśmy  

mistrza i wicemistrza świata z tej skoczni, 

szóstym miejscu. To wtedy PZN postano-

wił wzmocnić rozwój skoków kobiet,  

zmieniając trenera głównego kadry,  

powołując na to stanowisko najbardziej 

utytułowanego polskiego trenera  

skoków, Łukasza Kruczka.

KINGA RAJDA stała się prawdziwym  

objawieniem. W sezonie 2019/2020, już 

pod opieką Łukasza Kruczka, punktowała 

w ośmiu z dziesięciu konkursów PŚ, w któ-

rych wystąpiła, osiągając życiowy sukces: 

6. lokatę na dużej skoczni w Oberstdor-

fie. Obecnie w kadrze obok niej są: Kami-

la Karpiel, Joanna Szwab (ur. 1997), która 

powróciła do reprezentacji w ubiegłym 

sezonie, a także Nicole Konderla i Anna 

Twardosz (obie rocznik 2001) oraz Wiktoria 

Przybyła (2004). – Często trochę się zapę-

dzamy, traktując dziewczyny jak zawod-

niczki z takim bagażem doświadczeń, jak 

grupa męska. Często zadania, jakie im sta-

wiamy, są dość duże, ale zaraz przychodzi 

refleksja, że przecież to dopiero juniorki, 

które zwykle mają za sobą ledwie kilka lat 

systematycznego treningu. Aby osiągnąć 

przyzwoity poziom potrzeba 8-10 lat. Naj-

lepsze czasy zatem dopiero przed „moimi” 

dziewczynami, bo pracują solidnie – za-

pewnia trener Łukasz Kruczek. 

W PEKINIE (2022) po raz pierwszy w pro-

gramie igrzysk pojawi się konkurs drużyn 

mieszanych, a ponadto zwiększono  

którzy na dodatek skakali fantastycz-

nie, ale i dziewczyny nie popełniały błę-

dów i dały z siebie tyle, na ile było je stać 

w tamtym czasie, stąd tak udany występ. 

PUNKTY W OLIMPIJSKIM RANKINGU 

zbierane są przez zawodniczki od lipca br., 

jednak przez pandemię, do połowy grud-

nia odbył się tylko jeden konkurs wlicza-

ny do klasyfikacji. – Punktów do zdobycia 

będzie mniej, ale też będzie mniej szans. 

Stoimy przed niewiadomą, bo odbyły się 

jedne zawody w okrojonym składzie [Let-

nia Grand Prix we Franstacie – przyp. red.] 

i sporo punktów zrobiła tam Kinga Rajda 

[6. miejsce – przyp. red.]. Jeśli punkty będą 

się liczyć, to kwestię jednego miejsca po-

winniśmy już mieć zamkniętą, jednak FIS 

zostawił sobie furtkę do posezonowej  

oceny, czy uwzględniać wszystkie konkur-

sy. Pewne jest, że trzeba startować w jak 

największej liczbie zawodów i wyjeżdżać  

z nich z możliwie najpokaźniejszą zdoby-

czą punktową. Wielka szkoda, że Rajda 

podczas grudniowych mistrzostw kraju  

w Wiśle pechowo upadła, mocno się po-

obijała i opuszczała zeskok na noszach.

 

KALENDARZ SEZONU 2020/2021  

został mocno okrojony przez pandemię. 

Odwołano inauguracyjne zawody  

w Lillehammer i konkursy w Sapporo. 

Pierwszym pucharowym przystankiem 

zostało Ramsau, gdzie Polkom nie uda-

ło się punktować. Kolejny start na koniec 

styczniaw Ljubnie. Miesiąc później – mi-

strzostwa świata w Oberstdorfie. – To naj-

ważniejsza impreza sezonu. Chciałbym 

abyśmy wystartowali w konkursie druży-

nowym i weszli tam do ósemki. Dziew- 

czyny zrobiły duże postępy i stać je  

na to, nawet na walkę o wyższą lokatę. 

W Oberstdorfie mamy konkursy: druży-

nowy, mikstów i dwa indywidualne, bo 

kobiety zadebiutują na dużej skoczni. Jed-

nak głównym celem będzie walka o punk-

ty do kwalifikacji olimpijskich. Mamy też 

w tym sezonie MŚ juniorów [pierwotnie 

miały one odbywać się w Polsce, lecz zo-

stały przeniesione do Finlandii – przyp. 

red.], które też są bardzo ważne, a przecież 

z sześciu kadrowiczek cztery to wciąż  

juniorki – przypomina Łukasz Kruczek.  

OBOK:
Kamila Karpiel (druga 
z lewej) i Kinga Rajda 
w konkursie drużyn 
mieszanych wystąpiły 
z utytułowanymi 
kolegami: Kamilem 
Stochem (pierwszy 
z lewej) i Dawidem 
Kubackim

PONIŻEJ:
Kamila Karpiel i Kinga 
Rajda, czyli nasze 
nadzieje na medalową 
przyszłość  
w rywalizacji 
kobiet w skokach 
narciarskich

Wmp ijskie jL 
upitis aut omni 

hilia dellat ipsae 
conseditio odi dollo 

oditium ut
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TEKST: CEZARY GURJEW/PR. I POLSKIEGO RADIA

WYDARZENIA

IGA ŚWIĄTEK OCZAROWAŁA TENISOWY ŚWIAT 
I ZOSTAŁA KRÓLOWĄ PARYŻA. NA POCZĄTKU 
PAŹDZIERNIKA 19-LETNIA DZIEWCZYNA 
Z RASZYNA W IMPONUJĄCYM STYLU WYGRAŁA 
TURNIEJ NA KORTACH IMIENIA ROLANDA 
GARROSA I JAKO PIERWSZA POLKA ZDOBYŁA 
WIELKOSZLEMOWY TYTUŁ W SINGLU. CO CIEKAWE, 
W XXI WIEKU NIE BYŁO JESZCZE TAK MŁODEJ 
TRIUMFATORKI FRENCH OPEN

GEM, SET, MECZ... 
IGA! 

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, PAP/EPA, PAP/PANORAMIC   
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Dla polskich 
sympatyków tenisa  

postawa Igi 
sprawiła,  

że na chwilę  
mogli zapomnieć 

o walce z wirusem

Z POWODU PANDEMII koronawirusa tur-

niej został przełożony z maja na przełom 

września i października. Tym razem było  

inaczej niż w piosence „A Paris” Yvesa  

Montanda, że Paryż jest jedynym miejscem  

na świecie, w którym nie ma problemów. 

Pandemia storpedowała nie tylko teniso-

we życie. Co prawda, imprezę z wieloletnią 

tradycją udało się zorganizować, ale była to 

atrapa tego, co zawsze tworzyło atmosferę 

rywalizacji – po prostu zabrakło tłumów  

kibiców na trybunach i wokół nich.

TYM RAZEM OBIEKT mogło odwiedzić co-

dziennie zaledwie po tysiąc osób, które sta-

rały się nieco ożywiać tę smutną scenerię. 

Dla polskich sympatyków tenisa błyskotli-

wa postawa Igi sprawiła, że na chwilę mo-

gli zapomnieć o walce z wirusem. To było 

jak tenisowy serial z udziałem agenta 007, 

gdzie Iga w roli głównej zaskakiwała, ocza-

rowywała i bawiła widzów. Byliśmy świad-

kami pełnej dominacji dziewczyny, która 

wchodziła na kort przy dźwiękach piosenki 

„Welcome to the Jungle” Guns N’Roses, a po-

tem siała spustoszenie i odbierała rywalkom 

wiarę w sukces. Polka niemal fruwała po 

korcie. Oglądaliśmy jej potężne uderzenia 

z głębi kortu, przeplatane finezyjnymi ką-

towymi zagraniami. W jej arsenale zagrań 

były także efektowne skróty i pewny serwis, 

zwłaszcza ten drugi z niewygodną dla prze-

ciwniczek rotacją. 

PO TRZECH RUNDACH, a więc przed me-

czem z Simoną Halep, Wojciech Fibak, któ-

ry w Paryżu dwukrotnie osiągnął ćwierćfi-

nał, stwierdził: „Nikt w tej chwili nie gra tak, 

jak Iga Świątek. Ona prezentuje dynamikę 

nieosiągalną dla rywalek. Niech eksperci 

przestaną mówić o jej tenisowym uchwycie. 

Tutaj niczego nie należy zmieniać. Ona jest 

niepowtarzalna. Do tego ma świetną rękę 

i podoba mi się, z jaką łatwością potrafi za-

grać woleje. Trudno będzie ją zatrzymać”.  

Fibak wcale się nie pomylił, bo tak właśnie 

się stało. Pojedynek z Simoną Halep był jed-

nostronnym popisem Igi. Sławna Rumunka 

na początku zachowywała spokój. Jakby  

nie wierzyła, że młoda rywalka będzie ciągle 

bezbłędnie nacierała, ale potem już nie po-

trafiła utrzymać nerwów na wodzy, bo czuła 

się jak… po zderzeniu z górą lodową.  

Faworytka zdołała wywalczyć z polską  

tenisistką zaledwie trzy gemy. Rozpędzo-

na Iga wygrała kolejne dwa mecze i dotarła 

do finału, w którym pokonała triumfatorkę 

z kortów Melbourne Park, reprezentującą 

Stany Zjednoczone Sofię Kenin 6:4, 6:1. 

WZRUSZAJĄCA BYŁA CEREMONIA  

DEKORACJI finalistek, bo Iga spełniła jed-

no ze swoich marzeń. Przez wszystkie lata 

wyobrażała sobie, że gdy kiedyś wygra, albo 

będzie wygrywała wielkoszlemowe turnieje, 

to po ostatniej piłce pobiegnie w kierunku 

trybun, aby dotrzeć do najbliższych. We fran-

cuskiej stolicy najpierw więc wyściskała się 

z ojcem, Tomaszem (byłym wioślarzem,  
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WYDARZENIA

olimpijczykiem z Seulu) i siostrą Agatą,  

którzy przylecieli na finał prywatnym samo-

lotem jednego ze sponsorów. Następnie 

podziękowała swojemu sztabowi: trenerowi 

Piotrowi Sierzputowskiemu, psycholog Darii 

Abramowicz i odpowiedzialnemu za przygo-

towanie fizyczne Maciejowi Ryszczukowi. 

TO BYŁ HISTORYCZNY DZIEŃ dla polskie-

go tenisa. Jeszcze przed wojną w singlu,  

w finałach na kortach Wimbledonu, w Pa-

ryżu i Nowym Jorku przegrywała Jadwiga 

Jędrzejowska. Potem w roku 2012 w wimble-

dońskim finale Agnieszka Radwańska ule-

gła Amerykance Serenie Williams. W sobotę  

10 października 2020 r. rozpoczęła się nowa 

era. Polka wzniosła puchar imienia Suzanne 

Lenglen, na maszt organizatorzy wciągnęli 

biało-czerwona flagę i wszyscy usłyszeliś- 

my Mazurka Dąbrowskiego. 

Dzień później, podczas sesji fotograficznej 

na dachu Galeries Lafayette zobaczyliśmy 

pozującą z pucharem na tle panoramy  

Paryża piękną dziewczynę. Tym razem bez 

charakterystycznej czapeczki, w efektownej 

sukience w pastelowych kolorach i z ujmują-

cym uśmiechem na twarzy. Jej obecność  

na tym dachu była efektem wydarzeń, które 

miały miejsce w ciągu poprzednich 15 dni. 

Dobrze zapowiadająca się nastolatka  

przeobraziła się w gwiazdę tenisa.

IGA ŚWIĄTEK W PARYŻU nie przegrała  

ani jednego seta. Straciła zaledwie 28 ge-

mów, a więc tyle ile w 1979 roku Amerykan-

ka Chris Evert. Lepsza była tylko Niemka 

Steffi Graff, która w 1988 roku oddała rywal-

kom tylko 20 gemów. To obrazuje styl, w ja-

kim Polka wskoczyła do grona najlepszych.  

Na pewno w jej grze można jeszcze wiele 

udoskonalić, ale przecież to bardzo pracowi-

ta dziewczyna o szerokich horyzontach, przy 

tym z dużymi pokładami empatii i skromno-

ści. Wydaje się, że w jej tenisowych planach 

nie ma limitów, a więc niech spełnia swoje 

kolejne marzenia. Zresztą sama całkiem 

otwarcie mówi, że chciałaby wywalczyć  

medal olimpijski…

WARTO PRZYPOMNIEĆ, że triumfatorka 

z Paryża w swoim sportowym dorobku ma 

już wywalczone w deblu (wraz ze Słowenką 

Kają Juvan) złoto Młodzieżowych Igrzysk 

Olimpijskich w Buenos Aires. Podczas roz-

grywanej w 2018 roku imprezy była też  

blisko triumfu w grze pojedynczej, ale z uwa-

gi na zatrucie pokarmowe zakończyła grę  

na ćwierćfinale. W tym samym roku nasza 

tenisistka znalazła się w piątce finalistów 

przyznawanej przez EOC Nagrody  

im. Piotra Nurowskiego dla najlepszego 

młodego sportowca Europy. 

POWYŻEJ:
W Paryżu Iga po finale 
wyściskała się  
z ojcem, Tomaszem 
(byłym wioślarzem, 
olimpijczykiem  
z Seulu)  
i siostrą Agatą

Iga Świątek  
w Paryżu  

nie przegrała 
ani jednego seta. 

Straciła zaledwie 
28 gemów

I runda: 
Markéta Vondroušová (Czechy)  6:1, 6:2

II runda:  
U-wei Hsieh (Tajwan)  6:1, 6:4

III runda:  
Eugenie Bouchard (Kanada)  6:3, 6:2

IV runda:  
Simona Halep (Rumunia)  6:1, 6:2

Ćwierćfinał:  
Martina Trevisan (Włochy)  6:3, 6:1

 
Półfinał:  
Nadia Podoroska (Argentyna)  6:2, 6:1

Finał:  
Sofia Kenin (USA)  6:4, 6:1

TRIUMFALNY PARYSKI 
MARSZ IGI ŚWIĄTEK
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32-letni Mateusz 
Polaczyk  
na mistrzowskich 
zawodach 
w Czechach 
zaprezentował 
się najkorzystniej 
z naszych 
reprezentantów.

PANDEMIA KORONAWIRUSA JUŻ  
OD KOŃCA PIERWSZEGO KWARTAŁU 
POWAŻNIE STORPEDOWAŁA 
TEGOROCZNY KALENDARZ IMPREZ 
SPORTOWYCH. JAK WIADOMO WIELE 
ZAWODÓW (W TYM TAKŻE IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE W TOKIO) PRZEŁOŻONO 
NA ROK NASTĘPNY, A JESZCZE 
INNE ODWOŁANO W OGÓLE. W TEJ 
SYTUACJI KAŻDA IMPREZA, KTÓRĄ 
(W WARUNKACH REŻIMU SANITARNEGO) 
UDAŁO SIĘ PRZEPROWADZIĆ, STAŁA SIĘ 
WYDARZENIEM WAŻNYM I GODNYM 
UWAGI. DLA POLSKICH SPORTOWCÓW 
TAKIMI BYŁY CHOĆBY MISTRZOSTWA 
EUROPY W SLALOMIE KAJAKOWYM 
I W WIOŚLARSTWIE. WAŻNE JEST  
I TO, ŻE W OBU PRZYPADKACH 
PRZYNIOSŁY ONE BIAŁO-CZERWONYM 
MEDALOWE ZDOBYCZE

MEDALE NA WODZIE
FOTO: WOJCIECH KUDLIK/PZKAJ., JULIA KOWACIC    

SLALOMEM PO BRĄZ  

POCZĄTKOWO ZAKŁADANO, ŻE EURO-

PEJSKI CZEMPIONAT W TROJI POD PRAGĄ 

odbędzie się bez udziału publiczności,  

ale w praktyce okazało się, iż trybuny  

każdego z trzech dni, w których go rozgry-

wano, zapełniły się sporymi grupami  

spragnionych sportowych emocji kibiców. 

Na szczęście, organizacyjnie wszystko  

wypadło bez zastrzeżeń i na torze,  

zasilanym wodami pobliskiej Wełtawy,  

czuło się sportową atmosferę, a to rzuto- 

wało na przebieg rywalizacji. Co prawda, 

w obawie przed zakażeniami, na starcie  

mistrzowskiej imprezy zabrakło silnych 

ekip Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Słowacji, 

jednak poziom zawodów i bez nich był  

bardzo wysoki, a walka sportowców  

TEKST: HENRYK URBAŚ/PKOl

z dziewiętnastu państw o czołowe loka- 

ty niezwykle zacięta.

POLSKA WYSTAWIŁA DO ZAWODÓW 

10-osobową reprezentację. W jej szeregach 

najkorzystniej zaprezentował się 32-letni 

Mateusz Polaczyk. To zawodnik doświad-

czony, mogący poszczycić się trzema meda-

lami mistrzostw świata, mistrzostwem  

Europy sprzed trzech lat i czwartą lokatą  

na igrzyskach olimpijskich w Londynie.  

Co ciekawe, w ubiegłym roku wypadł z ka-

dry narodowej, ale zawziął się w sobie i pod-

jął walkę o zakwalifikowanie się do ekipy 

olimpijskiej na Tokio. Co więcej, w jednym 

z wywiadów zapowiadał, że w Japonii bę-

dzie walczyć o podium. Podobno z własnej 

kieszeni wyłożył na przygotowania niemało 

pieniędzy, a do współpracy namówił  
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PONIŻEJ: 
W składzie Katarzyna 
Zillmann, Agnieszka 
Kobus-Zawojska,  
Marta Wieliczko  
i Katarzyna Boruch 
polska osada  
w zawodach 
startowała  
po raz pierwszy.  
I wywalczyła 
w Poznaniu trzecie 
miejsce!

POWYŻEJ:
Grzegorz Hedwig, 
Kacper Sztuba 
i Szymon Zawadzki 
zdobyli brąz  
na zakończenie 
mistrzostw Europy  
w Troji

Do stolicy 
Wielkopolski,  

na maltański tor,  
zjechało prawie 

700 zawodniczek  
i zawodników 

z 31 państw

sięgnęli po jeszcze jeden brązowy krążek, 

w zespołowej konkurencji C-1x3. Stało się to 

w dość szczęśliwych dla biało-czerwonych 

okolicznościach, bowiem teoretycznie sil-

niejsze zespoły Hiszpanii, Włoch, Francji

i gospodarzy nałapały na trasie karnych 

punktów. Polaków wyprzedzili tylko  

Słoweńcy (o 30,15 s) i Irlandczycy (14,35 s). 

NASZA EKIPA WRÓCIŁA WIĘC DO KRA-

JU Z DWOMA MEDALAMI BRĄZOWYMI, 

przy czym w indywidualnych konkurencjach 

wchodzących w skład programu olimpijskie-

go wywalczyli cztery miejsca finałowe.

BEZ WISIENKI NA TORCIE 

ROZEGRANE NA POCZĄTKU PAŹDZIER-

NIKA na poznańskim torze regatowym 

Malta wioślarskie mistrzostwa Starego Kon-

czeskiego szkoleniowca Františka  

Valika. Wspólnie solidnie przepracowali 

okres przygotowawczy i efekty przyszły! 

W 2020 roku Polaczyk sięgnął po mistrzo-

stwo kraju, a w Czechach walczył – i to dziel-

nie – w europejskim czempionacie.

ZNAKOMICIE SPISAŁ SIĘ ZWŁASZCZA 

W KOŃCOWEJ CZĘŚCI DYSTANSU i przez 

dłuższy czas w finałowej stawce K-1 utrzymy-

wał się na prowadzeniu. Ostatecznie jednak 

wyprzedzili go – faworyzowany reprezen-

tant gospodarzy, mistrz świata Jiři Prskavec 

(o 1,09 sek.) oraz dwukrotny mistrz świata 

i wicemistrz olimpijski Słoweniec Peter  

Kauzer (z przewagą 0,57 sek.). Inny nasz  

reprezentant – Dariusz Popiela też znalazł 

się w gronie finalistów, ale ominął jedną 

z bramek, co kosztowało go 50 pkt. i spadek 

na 15. pozycję. Polaczyk był naprawdę szcze-

rze szczęśliwy z osiągniętego w Troji wyniku.  

– Robota zrobiona! Wspólnie z trenerem  

po zwariowanym sezonie stawiamy kropkę  

nad i – napisał w mediach społecznościo-

wych, komentując swój występ. O podium  

na czeskim torze otarła się w C-1 Klaudia 

Zwolińska – jej czwarta lokata to rezultat 

wielce obiecujący – zwłaszcza że dla Polki  

to zaledwie drugi sezon, w którym startuje 

w tej konkurencji. 

DODAJMY JESZCZE, IŻ NA ZAKOŃCZENIE 

MISTRZOSTW nasi reprezentanci: Grzegorz 

Hedwig, Kacper Sztuba i Szymon Zawadzki 

tynentu okazały się być jedyną w tym roku 

międzynarodową imprezą w tej dyscyplinie. 

To, że udało się je przeprowadzić, jest wielką 

zasługą władz Poznania i oddanych miejs- 

cowych działaczy (na czele z Aleksandrem 

Danielem), wspieranych przez szefa europej-

skiego wioślarstwa i Prezesa PZTW Ryszarda 

Stadniuka. 

DO STOLICY WIELKOPOLSKI zjechało  

prawie 700 zawodniczek i zawodników  

z 31 państw – wszyscy, na pewno spragnieni 

rywalizacji, nie zważali na fakt, iż do imprezy 

tej doszło w nietypowym, znacznie później-

szym niż zazwyczaj terminie. Dbali za to by 

na miejscu dostosować się do rygorystycz-

nych reguł sanitarno-epidemiologicznych 

wyznaczonych przez federację międzynaro-

dową i lokalny komitet organizacyjny. 

 Same zawody przeprowadzone zostały  

bardzo sprawnie i zgodnie ze szczegóło-
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wym harmonogramem startów – niestety, 

przez dwa pierwsze dni zawodnikom nie 

sprzyjała pogoda – było pochmurno,  

chłodno i deszczowo, co odbiło się również 

na frekwencji na trybunach. Na szczęście  

na niedzielne finały rozpogodziło się,  

na widowni pojawiło się nieco więcej kibi-

ców, a decydujące wyścigi toczyły się  

w promieniach jesiennego słońca.

DO FINAŁÓW przystąpiło 8 polskich osad 

z 11, jakie wystawiliśmy do udziału w tej im-

prezie. Plonem ich startów są trzy medale: 

srebrny Natana Węgrzyckiego-Szymczyka 

w jedynce oraz brązowe – męskiej czwórki 

bez sternika i kobiecej czwórki podwójnej. 

Ponadto po brązowy krążek sięgnęła para-

wioślarska osada PR2Mix2. To właśnie nasi 

reprezentanci z niepełnosprawnościami  

Jolanta Majka i Michał Gadowski byli pierw-

szą polską osadą, która stanęła na podium.  

Polski duet przegrał jedynie z rywalami 

z Holandii i Ukrainy. A potem – na kolejny 

medalowy sukces przyszło nam trochę  

poczekać…

SPORO OBIECYWALIŚMY SOBIE  

po występie męskiej czwórki bez sternika. 

Wszak Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda,  

Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski to 

aktualni mistrzowie świata i w Poznaniu bez 

trudu pewnie wygrali zarówno przedbieg, jak 

i półfinał. W decydującej rozgrywce jednak 

chyba nieco zaspali na starcie i potem mu-

OBOK:
Epererfe rferumqui 
dolores tiasiti undam, 
te qui totasim 
porepero ma sequatur 
aceaquae modi tem. 
Equam, cus

sieli wręcz szaleńczo gonić konkurentów. 

Na półmetku byli na drugiej pozycji,  

ale w końcówce sił im nie wystarczyło i przy-

szło naszej osadzie zadowolić się trzecią 

lokatą. Do zwycięskiej ekipy Niderlandów 

straciła 3,380 s, a do drugich na mecie  

Włochów  1,030 s. Po odebraniu (dosłownie,  

bo z uwagi na zagrożenie koronawirusem 

trofeów nie wręczano, a zawodnicy… pobie-

rali je ze specjalnych tac) medali szlakowy 

Michał Szpakowski przyznał, że wynik on 

i jego partnerzy przyjmują z pokorą i że mają 

nad czym pracować, by np. podczas olimpij-

skiego startu ich taktyka już nie zawiodła. 

Z ZAINTERESOWANIEM I PEWNYM  

NIEPOKOJEM czekaliśmy również na wy-

stęp innej polskiej osady – kobiecej czwórki 

podwójnej. Pod nieobecność Marii Sajdak 

(Springwald), która krótko przed mistrzo-

stwami w Poznaniu uległa wypadkowi na ro-

werze, do wicemistrzyń świata sprzed roku 

– Katarzyny Zillmann, Agnieszki Kobus-

-Zawojskiej i Marty Wieliczko trener Jakub 

Urban dołączył Katarzynę Boruch. Pozamie-

niał też wioślarki miejscami. W tym składzie 

polska osada w zawodach startowała po 

raz pierwszy (Boruch spisywała się dzielnie) 

i jej trzecie miejsce w finale można uznać za 

sukces, choć gdyby startowała w tradycyj-

nym składzie, mógłby być jeszcze bardziej 

okazały. Na Malcie Polki przegrały z Nider-

landkami (o 2,21 s) i Niemkami (1,12 s).

OSTATNIM POLSKIM FINALISTĄ, który wy-

stąpił w mistrzostwach był skiffista Natan 

Węgrzycki-Szymczyk. Przypomnijmy, że to 

Do zwycięskiej ekipy 
Niderlandów nasza męska 

czwórka bez sternika  
straciła na poznańskim  

torze 3,380 s, a do drugich  
na mecie Włochów 1,030 s 

PONIŻEJ:
Aktualni mistrzowie 
świata w Poznaniu 
cieszyli się  
z brązowych medali 

OBOK:
Mateusz Polaczyk,  
na podium (z lewej),  
i z trenerem 
Františkiem 
Valikiem (powyżej)
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jeden z laureatów PKOl-owskich „Nagród 

Nadziei Olimpijskich” im. E. Pietrasika  

(z roku 2013). W Poznaniu zanotował bardzo 

udany start. W finale miał za rywali utytuło-

wanych wioślarzy, ale – jak opowiadał – przez 

cały czas kątem oka spoglądał na najgroź-

niejszego w stawce Duńczyka Sverriego  

Nielsena. To ubiegłoroczny wicemistrz  

świata oraz Sportowiec Roku Wysp  

Owczych. Początkowo nasz zawodnik  

płynął na piątej pozycji, na półmetku był 

czwarty, ale na 500 m przed metą znów  

piąty. Wtedy rozpoczął piorunujący finisz. 

Duńczyka nie zdołał już dogonić, ale linię 

mety przeciął drugi, ze stratą 1,010 s  

do zwycięzcy. – Tak, trzymałem się Duńczyka, 

choć i on nie rozpoczął tego wyścigu najlepiej, 

bo na „połówce” był nawet minimalnie  

za mną. Zachowałem na szczęście trochę sił 

na końcówkę i udało się – opowiadał. 

ODNOTUJMY JESZCZE CZWARTE LOKATY   

Mirosława Ziętarskiego i Mateusza  

Biskupa w dwójce podwójnej oraz Jerzego 

Kowalskiego i Artura Mikołajczewskiego 

w dwójce podwójnej wagi lekkiej. 

MISTRZOSTWA EUROPY W POZNANIU  

reprezentacja Polski zakończyła na 11. miej-

scu w klasyfikacji medalowej. Do pełni 

szczęścia zabrakło jej choć jednego medalu 

złotego, ale co się odwlecze… Warto podkre-

ślić wysoką formę ekipy z „kraju tulipanów”, 

której reprezentanci wywalczyli aż 11 medali, 

w tym 8 złotych. Podobną zdobycz – 11 krąż-

ków (ale z 4 złotymi) zanotowali Włosi.  

POWYŻEJ:
Natan Węgrzycki- 
-Szymczyk wypływał 
wicemistrzostwo  
i wywiózł ze stolicy 
Wielkopolski srebrny 
medal 

Mistrzostwa 
Europy  

w Poznaniu 
reprezentacja 

Polski zakończyła 
na 11. miejscu 
w klasyfikacji 

medalowej



TEKST: HENRYK URBAŚ/PKOl

WYDARZENIA

SKRÓT OFICJALNEJ NAZWY CENTRALNYCH 
UROCZYSTOŚCI DNI OLIMPIJCZYKA CAŁKIEM 
PRZYPADKOWO (A MOŻE I NIE…) UŁOŻYŁ SIĘ 
W SŁOWO „CUDO” I GOSPODARZE KOLEJNYCH 
TAKICH IMPREZ CZYNIĄ WIELE BY OWE 
UROCZYSTOŚCI NAPRAWDĘ WYPADAŁY… 
CUDOWNIE. O TYCH, KTÓRE W POŁOWIE 
PAŹDZIERNIKA ODBYŁY SIĘ W WAŁCZU, 
Z POWODZENIEM MOŻNA POWIEDZIEĆ,  
IŻ TAKIE WŁAŚNIE BYŁY

WAŁECKIE 
CUDO  

ZAZWYCZAJ DNI OLIMPIJCZYKA organi-

zowane były w kwietniu – dla upamiętnie-

nia pierwszych nowożytnych igrzysk, które 

w Atenach odbyły się właśnie w kwietniu 

1896 roku. Tym razem okazało się to niewy-

konalne z uwagi na pandemię koronawirusa. 

Wprawdzie w różnych częściach kraju wio-

sną odbywały się imprezy nawiązujące  

do kolejnej rocznicy historycznych ateń-

skich zawodów, jednak były one znacznie 

skromniejsze niż zwykle, bo inne przecież 

być nie mogły. 

WAŁECCY GOSPODARZE – władze miasta 

i powiatu oraz kierowany przez dyrektora 

Zdzisława Rydera Ośrodek Przygotowań 

Olimpijskich COS – już w kwietniu byli goto-

wi na przeprowadzenie tej imprezy, jednak 

ostatecznie, po konsultacji z PKOl i Zachod-

niopomorską Radą Olimpijską, zdecydowali 

się rzecz całą o pół roku opóźnić. Zresztą 

i tak cała impreza przebiegała w pełnym  

reżimie sanitarnym, przy zachowaniu 

wszystkich obowiązujących obostrzeń, do-

tyczących m.in. liczby uczestników, dezyn-

fekcji pomieszczeń, używania maseczek 

i zachowania dystansu społecznego. Mimo 

tych ograniczeń 56. CUDO wypadły okazale.

NAD JEZIORO RADUŃ dotarło w sumie  

blisko pół setki olimpijczyków i paraolimpij-

czyków, w tym niemało mistrzów i medali-

stów igrzysk, nie tylko z regionu. To spotka-

nia z nimi w siedmiu miejscowych szkołach 

rozpoczęły dwudniowe uroczystości.  

Sportowcy dzielili się z dziećmi i młodzieżą 

wspomnieniami z początków swoich przy-

gód ze sportem, opowiadając również 

o przeżyciach towarzyszących ich udziałowi 

w olimpijskich zawodach.

 

JEDNOCZEŚNIE w salach ośrodka COS 

trwała już, przygotowana przy współpracy 

z Uniwersytetem Szczecińskim i Państwową 

FOTO: ZBIGNIEW TOMCZAK  
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Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, kon-

ferencja naukowa pod hasłem „Transgra-

niczna problematyka ruchu olimpijskiego  

na Pomorzu Zachodnim”. W jej trakcie 

uczestnicy mogli m.in. poznać ciekawą hi-

storię niezwykłego pod względem architek-

tonicznym obiektu sportowego w Słubicach, 

wysłuchać referatu na temat ewoluowania 

programu olimpijskich zawodów pływackich, 

poznać formy popularyzacji ruchu olimpij-

skiego na Ziemi Koszalińskiej, wysłuchać 

informacji o roli samorządów w rozwoju 

sportu na szczeblu lokalnym, o początkach 

karier wybitnych sportowców wałeckich, 

okolicznościach powstania lekkoatletyczne-

go Wunderteamu (przed laty mocno z Wał-

czem związanego), wreszcie  o roli sportu 

i edukacji olimpijskiej w wychowaniu młode-

go pokolenia. Swoistym podsumowaniem 

konferencji było przygotowane przez go-

spodarzy wydawnictwo pt. „Wałcz olimpij-

ski” (piszemy o nim w „Magazynie Olimpij-

skim” na str. 67). Przy okazji dowiedzieliśmy 

się, że z liczącym ok. 25 tys. mieszkańców 

Wałczem w różny sposób było lub jest zwią-

zanych łącznie aż 36 olimpijczyków (w tym 

z miejscową Szkołą Mistrzostwa Sportowe-

go aż 23).

DRUGI DZIEŃ CUDO rozpoczęła oficjalna 

ceremonia na stadionie Ośrodka Przygoto-

wań Olimpijskich. Przed trybuną przedefilo-

wały reprezentacje zachodniopomorskich 

Klubów Olimpijczyka i szkół noszących imię 

naszych wybitnych sportowców. Za nimi 

kroczyli olimpijczycy i paraolimpijczycy  

kilku pokoleń. 

PO ODEGRANIU HYMNU PAŃSTWO- 

WEGO przybyłych powitali: Starosta  

Wałecki dr Bogdan Wankiewicz i Burmistrz 

Miasta Maciej Żebrowski, którzy wyrazi-

li satysfakcję z faktu powierzenia właśnie 

Wałczowi roli gospodarza tegorocznych uro-

czystości. Jednocześnie podziękowali olim-

pijczykom, że mimo pandemii zdecydowali 

się na nie przyjechać.

Podziękowań nie zabrakło także w wystą-

pieniu Członka Zarządu Województwa  

Zachodniopomorskiego – Stanisława  

Wziątka, którego zdaniem Wałcz jest spor- 

tową perłą nie tylko regionu, ale i kraju. 

Wdzięczność  za staranne przygotowanie 

imprezy, podczas której nie zabrakło  

akcentów nawiązujących do przyszłorocz-

nych Igrzysk XXXII Olimpiady, wyraził rów-

nież (i to wręcz nienaganną polszczyzną) 

pan Akira Tajima – radca Ambasady Japonii 

w Polsce. 

OFICJALNEGO OTWARCIA Centralnych 

Uroczystości Dni Olimpijczyka dokonał  

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, który po-

dziękował gospodarzom miasta, powiatu 

i Pomorza Zachodniego za wspaniałe  

przyjęcie Rodziny Olimpijskiej. Marek  

Twardowski – trzykrotny uczestnik zawo-

dów olimpijskich w kajakarstwie – wciągnął 

na maszt flagę Polskiego Komitetu  

Olimpijskiego, a znicz olimpijski zapaliła 

inna przedstawicielka tej dyscypliny,  
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Zieliński, pływak Mateusz Sawrymowicz  

(zastąpił go Roman Kowalewski)  

i paraolimpijka Ewa Durska (zastąpiona 

w Wałczu przez Renatę Chilewską).

Były jeszcze odznaczenia regionalne  

„Gryfy Zachodniopomorskie” oraz medale 

„Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskie-

go”, po czym tuż obok stadionu odsłonię- 

ta została umieszczona na okazałym  

kamieniu pamiątkowa tablica poświęcona 

pierwszemu dyrektorowi ośrodka sporto- 

wego w Wałczu – Piotrowi Madzińskiemu.

W TRAKCIE POBYTU W WAŁCZU goście 

uroczystości odwiedzili jeszcze miejscową 

Aleję Gwiazd Sportu, Klub Olimpijczyka  

oraz pełne wartościowych olimpijskich eks-

ponatów Muzeum Ziemi Wałeckiej, a na-

stępnie spotkali się na Gali w Wałeckim 

Centrum Kultury. Produkcje artystyczne 

przeplatały się tam z wręczeniami kolej-

nych medali (m.in. „Za zasługi dla sportu”,  

„Gryfów Zachodniopomorskich” oraz  

„Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpij-

skiego”). Trafiły one m.in. do dyrektorów  

i nauczycieli szczególnie aktywnych  

WYDARZENIA

dwukrotna medalistka olimpijska – Karolina 

Naja, absolwentka miejscowej SMS, miesz-

kanka Wałcza. W niebo wzleciały białe  

gołębie, zaś młoda wioślarka Julia Sulik  

odczytała Apel Olimpijski PKOl. Krótko po 

tym prowadzący uroczystość – szef Zachod-

niopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław 

Kopeć i red. Jarosław Marendziak z TVP 3 

Szczecin – przedstawili publiczności wszyst-

kich obecnych na trybunie olimpijczyków 

i paraolimpijczyków. Po ich prezentacji 

rozpoczął się ciekawy występ artystyczny 

w wykonaniu dziewcząt i chłopców  

ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich  

Olimpijczyków, a po jego zakończeniu  

dzieciaki otrzymały zasłużone brawa  

od widzów, a od Starosty i Burmistrza  

kosze ze słodyczami. 

GRUPA MŁODYCH SPORTOWCÓW  

z Wałcza odebrała następnie trzecie kółka 

olimpijskie, a kolejnym elementem ceremo-

niału CUDO 2020 było oficjalne pożegnanie 

olimpijczyków, którzy podjęli decyzję o za-

kończeniu kariery sportowej. Są to: tenisista 

Marcin Matkowski, kolarz torowy Damian 

w sporcie miejscowych szkół. Polski  

Komitet Olimpijski w tej części CUDO  

był reprezentowany przez Wiceprezesa  

Ryszarda Stadniuka. 

NA TRZECI DZIEŃ IMPREZY, SOBOTĘ 

17 PAŻDZIERNIKA, zaplanowano  

jeszcze kilka innych punktów progra- 

mu – w tym między innymi rodzinny piknik, 

bieg im. Zdzisława Krzyszkowiaka i spot- 

kania w „kawiarence olimpijskiej” na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Niestety, ograniczenia epidemiczne zmu-

siły gospodarzy do odwołania tych imprez. 

Szkoda, bo miejscowe władze i ludzie  

sportu stanęli na wysokości zadania i – jak 

stwierdziliśmy na wstępie – ze swojej roli 

wywiązali się na medal.  

To sprawia, że przed gospodarzami następ-

nego takiego wydarzenia, w 2021 roku,  

wysoko zawiesili poprzeczkę… 

Uroczystości   
w Wałczu stały się 
wyjątkową okazją 
do przedstawienia 

sportowego dorobku 
miasta i powiatu
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Dodajemy energii 
w walce o złoto!

Kibicujemy polskim 
Olimpijczykom podczas
Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.
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TEKST: MATEUSZ WILANOWICZ 

WYDARZENIA

POD KONIEC WRZEŚNIA W WARSZAWIE ODBYŁO SIĘ SYMPOZJUM REGIONALNYCH RAD OLIMPIJSKICH. 
JEGO POMYSŁODAWCĄ I GOSPODARZEM BYŁO TOWARZYSTWO OLIMPIJCZYKÓW. PRZEDSIĘWZIĘCIE  
SPOTKAŁO SIĘ ZE SPORYM ZAINTERESOWANIEM, BOWIEM WZIĘLI W NIM UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE  
AŻ DWUNASTU REGIONALNYCH STRUKTUR RUCHU OLIMPIJSKIEGO

POŻYTECZNE FORUM 

TOWARZYSTWO OLIMPIJCZYKÓW  

POLSKICH, kierowane przez Wiceprezesa 

PKOl Mieczysława Nowickiego, zadbało 

o bogaty i atrakcyjny program spotkania. 

Bodaj najważniejszą jego częścią była ta, 

podczas której przedstawiciele poszcze- 

gólnych rad prezentowali w Centrum Olim-

pijskim swoją działalność. Niektórzy na tę 

okazję przygotowali specjalne multimedial-

ne prezentacje, inni ograniczyli swe występy 

do opowiedzenia o tym, jak organizują  

pracę, jak skupiają wokół siebie nie tylko 

działające na ich terenie kluby olimpijczyka  

czy szkoły, ale i osoby indywidualne,  

jak podtrzymują kontakty z miejscowymi  

olimpijczykami, wreszcie – jak (np. współ-

pracując z samorządami) pozyskują środki  

na działalność. Okazuje się, że niemal każda 

rada ma własne na to pomysły. A ponieważ 

podczas warszawskiego spotkania nikt nie 

zamierzał ich ukrywać, mieliśmy do czynie-

nia z wymianą doświadczeń, które być może 

okażą się przydatne w dalszej pracy rad. 

FOTO: TOWARZYSTWO OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH

Spotkanie stało się okazją  
do zaprezentowania 

delegatom rad regionalnych 
działalności Towarzystwa 

Olimpijczyków Polskich
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Na skrzydłach po złoto
Gorąco kibicujemy i trzymamy kciuki 

za naszych sportowców podczas 

Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020!

PREZENTACJOM Z ZAINTERESOWANIEM 

przysłuchiwał się Prezes Polskiego  

Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki,. 

Zwracając się do uczestników, podkreślił 

wdzięczność PKOl za to, że właśnie dzia-

łacze skupieni wokół rad regionalnych tak 

aktywnie propagują ideę olimpijską i polski 

sport, że z powodzeniem pozyskują nowych 

sympatyków. 

WRZEŚNIOWE SPOTKANIE stało się tak-

że okazją do zaprezentowania delegatom 

rad regionalnych działalności Towarzystwa 

Olimpijczyków Polskich oraz instytucji, które 

na co dzień wspierają jego działalność. Stąd 

w programie znalazły się m.in.: wystąpienia 

dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki  

w Warszawie, przedstawiciela łódzkiej  

firmy medycznej Bimed, spotkania z Mi-

nister Sportu oraz dyrekcją Centralnego 

Ośrodka Sportu, wreszcie – wizyty w firmie 

PERI w Płochocinie, Centrum Medycyny 

Sportowej w Warszawie oraz w Ośrodku Re-

habilitacyjnym Kriosonik dla Olimpijczyków 

i Paraolimpijczyków im. Ireny Szewińskiej 

w podwarszawskich Michałowicach. Przed-

stawiciele rad regionalnych opuszczali sto-

licę bogatsi o wiele nowych informacji, cen-

nych kontaktów i wartościowych pomysłów 

przydatnych w ich dalszej działalności. 



WIELKIE ZNACZENIE DLA ROZWOJU RUCHU OLIMPIJSKIEGO W NASZYM KRAJU MA AKTYWNOŚĆ TERENOWYCH AGEND 
PKOl. NIEDAWNE SYMPOZJUM RAD REGIONALNYCH (PISZEMY O NIM NA STR. 28) POKAZAŁO PO RAZ KOLEJNY, ŻE TKWIĄ  
W NICH WIELKI POTENCJAŁ I PASJA ZASŁUGUJĄCE NA SZERSZĄ POPULARYZACJĘ. KROKIEM W TYM KIERUNKU  
NIECH BĘDZIE PREZENTACJA NAJAKTYWNIEJSZYCH RAD REGIONALNYCH. O NAJSTARSZEJ, KUJAWSKO-POMORSKIEJ, 
PISALIŚMY W NUMERZE 2/2020. TERAZ PORA NA TĘ Z PÓŁNOCNO-ZACHODNICH RUBIEŻY NASZEGO KRAJU,  
KTÓRĄ KIERUJE NASZ ROZMÓWCA, STANISŁAW KOPEĆ

TAM, GDZIE POLSKA SIĘ ZACZYNA…

MAGAZYN OLIMPIJSKI: W 2021 roku Za-

chodniopomorska Rada Olimpijska będzie 

świętować jubileusz 20-lecia działalności…

STANISŁAW KOPEĆ: Tak, w 2001 roku 

15-osobowy komitet założycielski postano-

wił powołać w Szczecinie takie właśnie sto-

warzyszenie. Obecnie może ono pochwalić 

się 20 szkołami imienia Polskich Olimpij-

czyków (było ich o 7 więcej, ale to gimnazja,  

które zniknęły w związku z niedawną refor-

mą oświaty) oraz 15 klubami olimpijczyka. 

Utrzymujemy stały kontakt ze 173 olimpij-

czykami , ale pamiętamy także o tych 31,  

którzy już nie żyją – niektórzy spoczywają 

także na cmentarzach poza krajem. 

Od czego rozpoczynaliście?

Jednym z pierwszych zadań było doprowa-

dzenie do integracji środowiska szczeciń-

skiego z ludźmi sportu i ruchu olimpijskiego 

z terenu Koszalińskiego oraz, częściowo, 

Gorzowskiego i Pilskiego, bo po reformie ad-

ministracyjnej z 1998 roku także niektóre ich 

tereny znalazły się w województwie zachod-

niopomorskim. Myślę, że to się nam udało, 

podobnie zresztą jak zaproszenie do wspól-

nej działalności paraolimpijczyków. Takie 

ich kluby, jak Starty w Szczecinie i Koszalinie 

czy Barnim Goleniów, to krajowa czołówka. 

W efekcie stanowimy obecnie dobrze rozu-

miejącą się rodzinę, pozbawioną waśni czy 

poczucia wyższości jednych nad drugimi. 

W pozyskiwaniu przyjaciół bardzo pomogło 

nam sięganie do mniejszych miejscowości, 

gmin i powiatów, gdzie pobudziliśmy  

do aktywności działaczy sportowych, dyrek-

cje szkół i nauczycieli, rodziców i samorządy. 

Między innymi dlatego z wojewódzkimi  

uroczystościami Dni Olimpijczyka rok  

po roku „wędrujemy” po terenie całego,  

i Barlinek, w 2008 roku Kalisz Pomorski, 

w 2002 – Pyrzyce i Szczecin, a jeszcze 

wcześniej – Międzyzdroje. Gościliśmy  

także dwa sejmiki klubów olimpijczyka  

w Kaliszu Pomorskim i Wałczu oraz  

w Dziwnowie. Trzykrotnie organizowaliśmy 

Biegi Dnia Olimpijskiego (Przelewice,  

Białogard i Dziwnów), ale nie zapominajmy 

o wydarzeniach mniejszej rangi – np. o uro-

czystościach nadawania imion olimpijczy-

ków szkołom i obiektom sportowym (często 

w bardzo małych ośrodkach). Zawsze biorą 

w nich udział nasi olimpijczycy – głównie  

ci sprzed lat (Rajmund Zieliński, Wojciech  

Matusiak, Róża Data-Ptak, Dorota  

Brzozowska, Marian Tałaj, Renata Chilewska, 

Ryszard Formalczyk i inni), bo z namówie-

niem na to młodszych, współczesnych  

miewamy kłopoty, ale wiem, że podobnie 

jest w wielu innych częściach kraju.    

niemałego przecież, regionu i – co cieszy 

– znajdujemy tam zrozumienie. Trzeba wie-

dzieć, że normalnie każdego roku organizu-

jemy 80–100 różnych „olimpijskich” imprez, 

przez które łącznie przewija się do 30 tysię-

cy uczestników w różnym wieku. Pewnie,  

że w tym roku jest inaczej, ale to kwestia  

koronawirusa.

Sprawdziliście się także – i to nie raz – jako 

gospodarze Centralnych Uroczystości  

Dni Olimpijczyka?

No tak, tym razem mieliśmy je w Wałczu, 

a wcześniej były: w 2016 Pyrzyce, Lipiany 

Rocznik 1947. 
Emerytowany 
nauczyciel, były 
długoletni dyrektor 
Zespołu Szkół 
Mechanizacji 
Rolnictwa w Star-
gardzie (uczył m.in. 
trzech olimpijczy-
ków: zapaśnika 

Władysława Stecyka, pięcioboistę 
Wiesława Chmielewskiego i pływaka 
Władysława Wojtakajtisa). Poseł trzech 
kadencji (1993–2005), były (przez 16 
lat) wiceprzewodniczący Rady Głównej 
LZS i wieloletni członek władz krajo-
wych Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Od dwudziestu lat Prezes Zachodnio-
pomorskiej Rady Olimpijskiej  
w Szczecinie.        

STANISŁAW KOPEĆ

ROZMAWIAŁ : HENRYK URBAŚ/PKOl FOTO: KAZIMIERZ SEREDYŃSKI, MATERIAŁY ZACHODNIOPOMORSKIEJ RADY OLIMPIJSKIEJ

WOKÓŁ SPORTU
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Muszę zapytać o to, jak pozyskujecie środki 

na działalność rady.

W zasadzie nasza działalność to niemal 

w stu procentach wolontariat, ale też kiedy 

jest to niezbędne, udaje się nam porozumieć 

z lokalnymi samorządami. Już na początku 

naszej działalności zdołaliśmy wprowadzić 

w Urzędzie Marszałkowskim w ramach 

funkcjonowania województwa – jako jego 

zadanie własne – zapis o promowaniu war-

tości olimpijskich wśród dzieci i młodzieży 

regionu. To pomaga nam od czasu do cza-

su pozyskać nieco grosza na konkretne 

przedsięwzięcia z tego zakresu. To kwoty 

niewielkie – do 20–30 tys. zł na rok, lecz i to 

się liczy. 

To chyba jesteście w tym względzie pioniera-

mi w skali kraju?

Pewnie nie tylko w tym, bo także jako jedy-

na rada regionalna od 11 lat mamy podpisaną 

formalną umowę ze znakomitym Ośrod-

kiem Przygotowań Olimpijskim COS  

w Wałczu i wspólnie z nim udaje się nam or-

ganizować wiele wartościowych wydarzeń.  

Tak było też z tegorocznymi Centralnymi 

Uroczystościami Dni Olimpijczyka.

Zapytam jeszcze o samą Radę. Pan jest  

od początku – czyli od  20 lat – jej prezesem,  

ale kto jeszcze w niej działa?

Zarząd liczy 11 osób, z których 6 to olim- 

pijczycy lub paraolimpijczycy. Mamy  

w składzie także profesora Uniwersytetu  

Szczecińskiego, są działacze samorządowi, 

działacze sportowi ze Szczecina i Koszali-

na. To ekipa wypróbowana, a niektórzy jej 

członkowie, zanim jeszcze powstała Rada, 

sprawdzili się już w Szczecińskim Klubie 

Olimpijczyka czy w Klubie Olimpijczyka 

Jantar w Koszalinie. Myślę, że istniejemy 

także w świadomości mieszkańców  

Zachodniopomorskiego, również tych zbyt-

nio nie interesujących się sportem. Mamy 

w Szczecinie Rondo Olimpijczyków, w Ko-

szalinie Galerię Sportowych Sław, mamy po-

mnik pamięci szczecińskich olimpijczyków 

na największym w Polsce cmentarzu. Sprzy-

jają nam też regionalne media i liczne orga-

nizacje sportowe – Wojewódzka Federacja 

Sportu, AZS, LZS-y, kluby sportowe. 



W NASZYM CYKLU, ZAINAUGUROWANYM 
W NUMERZE 2/2019 „MAGAZYNU OLIMPIJSKIEGO”, 
TYM RAZEM PRZYGOTOWALIŚMY SPOTKANIE 
Z JANUSZEM ZAORSKIM, ZNANYM, NIE TYLKO 
FANOM POLSKIEGO KINA, REŻYSEREM FILMOWYM 

NIE TYLKO 
„PIŁKARSKI 
POKER”

ROZMAWIAŁ: CEZARY GURJEW/PR. I. POLSKIEGO RADIA 

MAGAZYN OLIMPIJSKI: Rozmowę rozpocz-

nijmy od pytania wręcz podstawowego. Czy 

w czasach wszechobecnych mediów cyfro-

wych ma sens produkcja filmów o tematyce 

sportowej? Wszak żyjemy w erze superno-

woczesnych kamer, które są niemal w każ-

dym miejscu sportowej rywalizacji i – czasem 

wręcz wścibsko – wyłapują wszystkie detale, 

łącznie z najdrobniejszymi gestami i mimiką 

sportowca...

JANUSZ ZAORSKI: Oczywiście, że ma to 

sens, ale pod warunkiem, że będzie po-

kazany prawdziwy konflikt, który musimy 

zobaczyć „od kuchni”. O współczesnych 

sportowcach wiemy niemal wszystko.  

Mecz piłkarski pokazują 24 kamery, a strze-

lonego gola możemy zobaczyć w 10 uję-

ciach. Dlatego z tym nie ma co się ścigać, 

a film musi pokazać człowieka. Powinna  

to być opowieść o sportowcu, który napo-

tyka na różnego rodzaju problemy i prze-

szkody. Z tym że pewne tematy typu trener 

– zawodnik czy życie zawodowe a prywatne 

już się wyeksploatowały. Oglądaliśmy wiele 

wspaniałych historii. Świetnym przykładem 

jest film Juliana Dziedziny „Bokser” według 

scenariusza Bohdana Tomaszewskiego 

i Jerzego Suszki, gdzie pokazano perypetie 

pięściarza Mariana Kasprzyka. Cenię  

na przykład film „Boisko bezdomnych”  

Katarzyny Adamik, bo w rzeczywistości  

tak się stało, że bezdomni założyli drużynę 

piłkarską i osiągnęli ogromny sukces,  

docierając do finału mistrzostw świata. 

Musi być pomysł na pokazanie intrygującej 

historii, a potem musi powstać odpowiedni 

scenariusz.

Tematyka sportowa w polskim kinie  

ma długą tradycję, sięgającą lat dwudzie-

stych. Bodaj pierwszym takim filmem był 

powstały w 1927 roku „Maraton polski”, 

a potem np. słynne: „Sportowiec mimo woli” 

z Adolfem Dymszą, albo „Jadzia” z Jadwigą 

Smosarską i Aleksandrem Żabczyńskim. 

Fabuła filmów o sporcie z tamtych lat była 

pełna humoru i często miewała prześmiew-

czy kontekst. Dlaczego?

Miało to swoje uzasadnienie, bo wtedy więk-

szość filmów miała zapewnić widzom dużą 

dawkę rozrywki. Sam się uśmiecham, jak 

w „Sportowcu mimo woli” widzę z kijem  

hokejowym na łyżwach nieporadnego  

Dymszę. W tamtych czasach nie wyczuwa-

no, że sport niesie ze sobą ogromny  

dramatyzm i jest nie tylko rozrywką.

Po wojnie też oglądaliśmy filmy o lekkim 

i humorystycznym zabarwieniu. Choćby 

„Mąż swojej żony”, „Święta wojna”  

czy „Zawsze w niedzielę”…

To prawda, ale były i te o skomplikowanych 

losach bohaterów, jednak, poza wspomnia-

nym już „Bokserem”, nie możemy mówić 

o jakimś hicie. Z filmów, które ja cenię, mogę 

wymienić „Walkower”, albo „Jowitę”, gdzie 

grany przez Daniela Olbrychskiego Marek 

Arens trenuje bieg na 800 metrów, ale sport 

jest tutaj dodatkiem.

Sportowym rodzynkiem jest wyreżyserowa-

ny przez Pana „Piłkarski poker”, który pięć 

lat temu w specjalnym plebiscycie uznano 

za najlepszy w Polsce film o sporcie. Co skło-

niło Pana, aby piłkę nożną przedstawić  

w krzywym zwierciadle?

Przede wszystkim piłką interesowałem się 

od dziecka. Okna pokoju i kuchni wychodzi-

ły na dawny stadion warszawskiej Gwardii. 

FOTO: ARCHIWUM PRYWATNE JANUSZA ZAORSKIEGO
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Byłem dość żywym dzieckiem, ale gdy 

rozgrywany był mecz, uwielbiałem siedzieć 

na parapecie i patrzeć, jak tych 22 facetów 

gania za piłką. Potem, gdy dorastałem, za-

cząłem chodzić na mecze i tak jest do dziś,  

bo nie ma nic lepszego jak sport na żywo. 

Lubię odwiedzać stadiony i czuć ich atmo- 

sferę – wszystko, co jest poza kadrem, 

czego nie będzie w transmisji radiowej czy 

telewizyjnej. Z jednej strony dużo wiedzia-

łem, a z drugiej sporo opowiadali mi zaprzy-

jaźnieni piłkarze, trenerzy i dziennikarze. 

Niemało dowiadywałem się też, gdy po 

meczach chodziliśmy na piwo. Dziennikarze 

byli sfrustrowani, bo w czasach PRL-u nie 

mogli napisać prawdy o machlojach, mata-

czeniach, fałszerstwach i o przekupywaniu. 

Oni o tym opowiadali, chcieli z siebie wyrzu-

cić, bo to nie mogło pojawić się w żadnym 

medium. Przecież partia mówiła, że sport 

jest u nas socjalistyczny i nie ma żadnych 

defektów. W drugiej połowie lat 80., gdy coś 

zaczynało gnić, gdy ten ustrój chylił się ku 

upadkowi, wiedziałem, że świat piłkarski 

w filmie może świetnie pokazać upadek 

moralności i usterki rozchwianego systemu. 

Jednak wiedziałem, że jak pokażę to w skali 

jeden do jednego, to cenzura wszystko za- 

trzyma i film wyląduje na półce. Na szczęś- 

cie „Piłkarski poker” chyba mi się udał  

i pewnie do dziś wcale się nie zestarzał.  

Hasło naszej rozmowy brzmi „Sport moim 

hobby”, a więc jak z tym jest w Pana przy-

padku? Czy uprawiał Pan kiedyś jakiś sport, 

może były w nim jakieś sukcesy.

To coś więcej niż hobby. Sport jest moją wiel-

ką pasją. Kocham tenis, który dla mnie jest 

najpiękniejszym sportem indywidualnym 

i uwielbiam piłkę nożną, a więc najwspanial-

szy sport drużynowy. Oczywiście przed laty 

miałem sportowe ambicje, ale miałem słaby 

wzrok, nosiłem okulary, a to ostatecznie nie 

pozwoliło mi uprawiać piłki nożnej. Grałem 

za to – i to dużo – w tenisa. Odnosiłem sporo 

sukcesów, a największy był na początku 

obecnego wieku. Razem z aktorem Rober-

tem Rozmusem byliśmy najlepsi podczas 

towarzyskiego turnieju, w którym wystąpiły 

aż 64(!) pary. Miałem dużo satysfakcji,  

jak przeczytałem o tym w gazecie. Zrobiłem 

sobie ksero i czasem pokazuję przyjaciołom 

mówiąc, że minąłem się z powołaniem. Trze-

ba było nie bawić się w reżyserię, lecz upra-

wiać tenis. Żałuję, że teraz sport uprawiam 

sporadycznie. To nie tylko pandemia, ale fakt, 

ze nie mam już obu łąkotek, utrudnia mi ak-

tywność. Pewnie, że czasem na plaży zagram 

w badmintona, albo rekreacyjnie poodbijam 

w tenisa, ale robię to bardzo ostrożnie, bo nie 

mam sprawnych kolan i obawiam się kontuzji.

Które z wydarzeń sportowych ostatnich 

lat wywarło na Panu największe wrażenie 

i dlaczego?

Wygrana Igi Świątek na kortach Rolanda 

Garrosa w Paryżu, bo spełniło się moje 

marzenie, że ktoś w końcu z naszego kraju 

wygra turniej wielkoszlemowy. Gdy zoba-

czyłem Igę w pojedynku z Rumunką Simoną 

Halep, widziałem w niej wirtuoza. Powiedzia-

łem wtedy, że ta dziewczyna może wszystko. 

Pamiętam, że tylko raz wcześniej miałem 

takie uniesienie, gdy piłkarska reprezentacja 

Polski rozegrała koncertowy mecz  

z Włochami podczas mistrzostw świata 

w 1974 roku. Cieszę się, że tenis jest sportem 

olimpijskim i może w końcu doczekamy się 

medalu. W Tokio Iga powinna być bardzo 

mocna, a być może zagra także w grze mie-

szanej z Łukaszem Kubotem, z którym  

udanie wystąpili w tym roku w Australii. 

Choć ostatnio przeczytałem, że być może,  

ze względu na pandemię i ograniczenie 

liczby konkurencji, tenisowy mikst zostanie 

w Tokio wycofany. Mamy jeszcze Magdę 

Linette i Huberta Hurkacza. Awans na igrzy-

ska może uzyska także Kamil Majchrzak, 

a więc byłaby to pewnie w Tokio mocna 

tenisowa ekipa.

Rozmawiamy o sporcie, a z tego co wiem 

Pana obecne plany zawodowe także są  

mocno związane z tą tematyką.

To prawda. Od dłuższego czasu pracuję nad 

dokumentalnym filmem o Kazimierzu Gór-

skim. W 2021 roku będziemy obchodzić 100. 

rocznicę urodzin tego wspaniałego czło-

wieka i trenera. Niestety, zawiodłem się i nie 

rozumiem dlaczego przyszły rok nie będzie 

w Polsce rokiem Kazimierza Górskiego. 

Jednocześnie mam kłopoty, aby dopiąć 

budżet. Trochę mnie to dziwi, bo przecież 

ta najpopularniejsza dyscyplina za sprawą 

niezapomnianego „Kazia” dała nam złoto 

i srebro olimpijskie, a także trzecie miejsce 

na mistrzostwach świata. O defektach w pił-

ce mówiłem już w „Piłkarskim pokerze”,  

a teraz chcę pokazać to, co w niej najpięk-

niejsze. Kazimierz Górski – człowiek stanow-

czy, a jednocześnie jak ojciec, doprowadził 

do gigantycznych sukcesów polską piłkę 

nożną. Jestem w blokach startowych, napi-

sałem scenariusz i nie poddaję się. Moim 

marzeniem jest, by ten dokument powstał. 

OBOK:
Janusz Zaorski  
na korcie

POWYŻEJ: 
Na planie komedii 
„Szczęśliwego 
Nowego Jorku” 
(1997). Reżyserowi 
towarzyszą autor 
zdjęć do filmu, Paweł 
Edelman (z lewej),  
i Bogusław Linda 

Scenarzysta, reżyser i aktor filmowy. 
Wyreżyserował ponad 20 filmów fabu-
larnych. W latach 1991-1993 Prezes Ko-
mitetu ds. Radia i Telewizji, a następnie 
(1994-1995) – Przewodniczący Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji. Wykładowca 
akademicki, doktor reżyserii, członek 
Europejskiej Akademii Filmowej.

JANUSZ ZAORSKI 
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ZDOBYCIE MISTRZOSTWA OLIMPIJSKIEGO TO MARZENIE 
KAŻDEGO SPORTOWCA. WIĄŻE SIĘ TO NIE TYLKO  
ZE SŁAWĄ, UZNANIEM I NOBILITACJĄ, ALE TAKŻE 
NAGRODĄ – SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI MEDALEM. 
PODCZAS PIERWSZYCH NOWOŻYTNYCH IGRZYSK 
W ATENACH (1896) ZWYCIĘZCY OTRZYMYWALI SREBRNE. 
OBECNIE DOSTAJĄ ZŁOTE. CZY JEDNAK RZECZYWIŚCIE  
SĄ ONE ZŁOTE? NIEZUPEŁNIE…

TEKST: MARTA MAREK/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE

Złote medale 
po raz pierwszy 

przyznano  
w St. Louis 

w 1904 roku. 
Były wykonane 

całkowicie  
z tego kruszcu

ILE ZŁOTA 
W „ZŁOCIE”? 

MEDAL TO NIEODZOWNY 

ATRYBUT nowożytnych 

igrzysk. Tradycja dekorowania 

nimi najlepszych olimpijczyków 

sięga już ich premiery w Atenach 

w 1896 r. Wtedy jednak zwycięzców nagra-

dzano srebrnym, a drugiego w stawce – brą-

zowym. Cztery lata później w Paryżu tylko 

nieliczni sportowcy w ogóle otrzymali meda-

le. Większości wręczano nagrody rzeczowe, 

w tym m.in. dzieła sztuki.

ZŁOTE MEDALE po raz pierwszy przyznano 

w St. Louis w 1904 r. Były wykonane całko-

wicie z tego kruszcu. Potem szczerozłote 

„krążki” wręczano jeszcze tylko na dwóch 

igrzyskach – w Londynie (1908) i Sztokhol-

mie (1912). Początkowo dekoracja medalowa 

odbywała się podczas ceremonii zakoń-

FOTO: PIOTR KRASKOWSKI I MACIEJ PRZYBYSZEWSKI/ MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE 

czenia igrzysk, a zawodnicy 

uczestniczyli w niej ubrani 

w odświętne stroje. Dopiero  

od olimpijskich zmagań w Londy-

nie (1908) odbierają trofea w mniej for-

malnych, sportowych ubiorach. W 1932 r.  

w Lake Placid po raz pierwszy podczas  

dekoracji wykorzystano podium,  

a w Los Angeles zdecydowano, że zawod-

nicy będą honorowani medalami po każdej 

konkurencji, a nie na zakończenie całej  

imprezy. Zwyczaje te obowiązują do dziś, 

podobnie jak to, że „krążki” wieszane są  

na szyi sportowców. Taka praktyka obowią-

zuje od igrzysk w Rzymie (1960).

Tadeusz Ślusarski  

1976 r.

Irena Szewińska

1964  r.

Janusz Sidło 

1956 r.

Franciszek Szymczyk 

1924 r.
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JAKO ŻE NOWOŻYTNE IGRZYSKA  

nawiązują do antycznych tradycji, znala-

zło to odzwierciedlenie także w medalach. 

Pojawiały się na nich m.in. wieńce laurowe, 

motywy wieńczenia zawodnika czy konne-

go zaprzęgu z trzymającymi w dłoni gałąz-

kę oliwną woźnicami, sędziami, boginiami. 

Początkowo na każde igrzyska projekto-

wano inne medale nagrodowe. W latach 

1928–1968 nastąpiło jednak ich ujednoli-

cenie. Wykorzystywano wtedy projekt flo-

renckiego malarza i rzeźbiarza – Giuseppe 

Cassioliego. Awers trofeum przedstawiał 

boginię zwycięstwa Nike z wieńcem lau-

rowym w uniesionej prawej dłoni i gałązką 

palmy w lewej oraz zarys rzymskiego Kolo-

seum. Rewers z kolei – triumfatora igrzysk 

z gałązką palmy w lewej ręce, niesionego 

na ramionach przez innych sportowców. 

Różniły się jedynie rozmiarem i treścią na-

pisu umieszczonego na przedniej stronie. 

Zawierał on numer, miejsce i rok kolejnych 

igrzysk oraz słowo „Olimpiada”.

OD IGRZYSK MONACHIJSKICH (1972) 

o wyglądzie rewersu decyduje gospodarz 

imprezy, ale projekt musi uzyskać akcepta-

cję MKOl. Tylko raz – w Los Angeles (1984) 

zdecydowano się ponownie przyjąć w cało-

ści projekt Cassioliego. W 1972 r. „spód” me-

dalu przedstawiał legendarnych bliźniaków, 

herosów Kastora i Polluksa, uważanych 

za przyjaciół ludzkości i symbolizujących 

miłość braterską. W kolejnych igrzyskach, 

w Montrealu (1976), po raz pierwszy umiesz-

czono na nim logo imprezy. 

Medale złote, choć tak 
sugeruje nazwa, 

 w rzeczywistości wcale nie są 
wykonane w całości ze złota. 

W czystej postaci jest go  
w nich zaledwie 6 gramów

Z POLSKIEGO PUNKTU WIDZENIA,  

na szczególną uwagę zasługuje medal 

z Sydney (2000). Został on bowiem zapro-

jektowany przez pochodzącego z Gdańska 

Wojciecha Pietranika. Awers wzorowany 

był na koncepcji Cassioliego, z kolei rewers 

przedstawiał pięć kół olimpijskich oraz pło-

nący znicz na tle gmachu opery w Sydney.

OD ATEN (2004) NIEMAL CAŁKOWICIE 

ZMIENIONO AWERS MEDALU. Wprawdzie 

nadal prezentowana jest na nim bogini Nike, 

jednak teraz kroczy ona po stadionie olim-

pijskim. Ponadto, aby podkreślić greckie ko-

rzenie igrzysk, znajdujące się wcześniej w tle 

Koloseum zastąpiono wzgórzem Akropol 

z Partenonem. Ten projekt obowiązuje do 

dziś. Dotyczy to jednak tylko igrzysk letnich. 

Organizatorzy zimowych mają większą swo-

bodę w kwestii medali. Na niektórych nie ma 

wcale nawiązania do starożytnych tradycji, 

a pojawiają się m.in.: płatki śniegu, góry, łyż-

wy, narty czy też zawodnicy uprawiający zi-

mowe dyscypliny. 

OLIMPIJSKIE MEDALE NAGRODOWE  

powinny mieć minimum 60 mm średnicy  

i 3 mm grubości. Te z letnich IO są trady- 

cyjnie okrągłe, a tylko raz – w Paryżu  

(1900) – miały kształt prostokąta. W przy-

padku zimowych zdarzało się więcej  

odstępstw – m.in. trofea z Sapporo (1972) 

i Sarajewa (1984) były zbliżone do kwadratu,  

a z Turynu (2006) przypominały szero- 

ki płaski pierścień.

MEDALE ZŁOTE, choć tak sugeruje nazwa, 

w rzeczywistości wcale nie są wykonane 

w całości ze złota. W czystej postaci jest 

go w nich zaledwie 6 gramów. Resztę, tak 

jak w przypadku trofeum za drugie miejsce, 

stanowi 92,5-procentowe srebro. Z kolei 

medal za trzecią lokatę bity jest z brązu, 

miedzi lub mosiądzu. 

CZASAMI TROFEA, m.in. z letnich igrzysk 

w Pekinie (2008) i zimowych w Soczi (2014), 

miewają także dodatkowe, niecodzienne 

elementy. Te wręczane w stolicy Chin miały 

wstawkę z jadeitu, kamienia szlachetnego, 

który symbolizuje szlachetność, piękno, 

siłę i nieśmiertelność. W Soczi zaś siedem 

medali zawierało fragment… meteorytu, 

który rok wcześniej spadł w okolicach Cze-

labińska. Otrzymali je tylko ci zawodnicy, 

którzy wywalczyli mistrzostwo olimpijskie 

15 lutego, czyli w pierwszą rocznicę tego 

Robert Korzeniowski   

1996 r.
Otylia Jędrzejczak

2004 r.
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Część srebra do wykonania „krążków” z Rio 

(2016) uzyskano z przetworzenia resztek lu-

ster, cyny lutowniczej i klisz rentgenowskich. 

Z kolei medale na zbliżające się igrzyska 

w Tokio wyprodukowano z surowców pozy-

skanych m.in. ze starych telefonów, smartfo-

nów, żelazek i lodówek. Wykorzystano w tym 

celu blisko 7 ton metali, w tym ok. 30 kg złota.

wydarzenia. Trafiły więc one m.in.  

do Kamila Stocha i Zbigniewa Bródki.

CORAZ CZĘŚCIEJ OLIMPIJSKIE TROFEA 

produkowane są z metali pozyskanych z re-

cyklingu. Brązowe medale w Sydney (2000) 

wykonano z wycofanych z obiegu kilka lat 

wcześniej monet jedno- i dwucentowych. 

W POLSCE ORYGINALNE OLIMPIJSKIE  

MEDALE można obejrzeć w Muzeum  

Sportu i Turystyki w Warszawie. Na ekspo-

zycji stałej jest ich 74. Wśród nich są trofea 

Ireny Szewińskiej i Roberta Korzeniowskiego, 

a także m.in. Kamili Skolimowskiej,  

Otylii Jędrzejczak, Tomasza Majewskiego  

i Wojciecha Fortuny. 

Tomasz Majewski

2008 r.
Tomasz Majewski

2012 r.

SZANOWNI CZYTELNICY,  
DRODZY PRZYJACIELE RUCHU OLIMPIJSKIEGO! 

  Jak co roku pragniemy przypomnieć Wam, iż przy Polskim Komitecie Olimpijskim 
działa Fundacja „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”. Zajmuje się ona na co dzień  
upowszechnianiem idei olimpijskiej oraz popularyzacją osiągnięć reprezentantów Polski  
na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich. Każdego roku z inicjatywy Fundacji odbywa 
się wiele spotkań, wystaw i konkursów wpisujących się w jej statutowe cele. Uzupełnia je 
działalność wydawnicza, która pozwala z ideą olimpijską dotrzeć do szerokich kręgów  
naszego społeczeństwa, w tym zwłaszcza do młodzieży. 

   Funkcjonowanie Fundacji nie byłoby możliwe bez wsparcia, jakiego od lat udzielają 
jej szczodrzy darczyńcy oraz współpracujący z nią wolontariusze. Za to zaangażowanie je-
steśmy im szczerze wdzięczni. Ponieważ w okresie od stycznia do końca kwietnia  
2021 r. będziemy rozliczać z fiskusem swój podatek (PIT) od dochodów osobistych za rok 
2020 – do osób, które chciałyby wspomóc finansowo Fundację (będącą zarejestrowaną  
Organizacją Pożytku Publicznego) gorąco apelujemy o przekazanie jej 1% należnego 
podatku. Można dokonać tego w bardzo prosty sposób, wpisując w odpowiednią rubrykę 
rocznego zeznania podatkowego postulowaną kwotę oraz poniższy numer KRS: 

0 0 0 0 1 4 0 1 9 7 
   Liczymy, że członkowie i sympatycy Polskiej Rodziny Olimpijskiej i tym razem  

nie zawiodą i ze zrozumieniem podejdą do naszej prośby. Serdecznie już teraz, z góry  
im za to dziękujemy.

Prezes Fundacji  
Kajetan Hądzelek 

WOKÓŁ SPORTU
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TO, CO NAJWAŻNIEJSZE 
– MOJE ZDROWIE #ZdrowieDlaPłocka

SPRAWDŹ I TY! SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ INFOLINII

Kontakt od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00.

INFOLINIA PULMONOLOGICZNA (22) 431 23 50
INFOLINIA ONKOLOGICZNA (22) 546 33 77

www.zdrowiedlaplocka.pib-nio.pl

SPRAWDZAM

Codziennie sprawdzamy wiele rzeczy. Często jednak zapominamy sprawdzać nasze zdrowie. PKN ORLEN poprzez 
bezpłatne infolinie daje możliwość kontaktu ze specjalistami chorób onkologicznych i chorób płuc. Na infoliniach 
nasi nawigatorzy pokierują dalszą możliwą diagnostyką i trybem leczenia. Nie czekaj - zadzwoń już dziś!
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w Pruszkowie) i za granicą (np. kompleks 

aren w syryjskiej Latakii). 

BYŁ RÓWNIEŻ UTALENTOWANYM MA-

LARZEM, AKWARELISTĄ – jego twórczość 

w tej dziedzinie spotykała się z uznaniem 

wielu fachowców. Spod pióra profeso-

ra wyszło wiele książek – o architekturze, 

szermierce i dawnej białej broni, bo i w tej 

ostatniej był najwyższej klasy ekspertem. 

Zaprojektował m.in. szablę reprezentacyjną 

Wojska Polskiego. Dodajmy do tego wyso-

kie odznaczenia – polskie i zagraniczne, ak-

tywność w Polskiej Akademii Olimpijskiej 

oraz w Radzie Muzeum Sportu i Turysty-

TEKST : HENRYK URBAŚ/PKOl 

WOJCIECH ZABŁOCKI BYŁ MISTRZEM W WIELU 
DZIEDZINACH. ZNAKOMITY SZERMIERZ, 
PRZEDSTAWICIEL POLSKIEJ SZKOŁY SZABLI, 
KTÓRA POD WODZĄ WĘGIERSKIEGO TRENERA 
JANOSA KEVEYA ŚWIĘCIŁA TAK WIELE TRIUMFÓW. 
CZTEROKROTNIE UCZESTNICZYŁ W IGRZYSKACH 
OLIMPIJSKICH, PRZYWOŻĄC Z NICH, WRAZ 
KOLEGAMI Z DRUŻYNY, DWA SREBRNE  
I BRĄZOWY MEDAL. CZTEROKROTNIE STAWAŁ  
NA NAJWYŻSZYM PODIUM MISTRZOSTW ŚWIATA

SPORTOWIEC, 
ARCHITEKT, 
ARTYSTA 

FOTO: JAN ROZMARYNOWSKI 

KIEDY PO IGRZYSKACH W TOKIO (1964) 

zakończył wyczynowe uprawianie sportu, 

oddał się architekturze. Ukończył Akademię 

Górniczo-Hutniczą, doktoryzował się, a po-

tem otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. 

Wykładał na kilku uczelniach. Jego specjal-

nością na wiele lat stało się projektowanie 

obiektów sportowych – w kraju (m.in. pawi-

lony sportowe na terenie bielańskiej AWF, 

hale w Koninie i Lesznie, kryty tor kolarski 

ki, a przy tym wielką kulturę osobistą, takt 

i skromność oraz oddanie najbliższej rodzi-

nie. Profesor Wojciech Zabłocki odszedł  

5 grudnia 2020 r. w przededniu swoich 

90. urodzin. Pożegnaliśmy go sześć dni 

później w Alei Zasłużonych na Cmenta-

rzu Wojskowym na Powązkach. Spoczął 

u boku swej zmarłej trzy lata wcześniej 

małżonki – Aliny Janowskiej. 

SYLWETKI
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POWYŻEJ:
2018 rok, Jerzy 
Szczakiel  
na konferencji 
prasowej przed 
powrotem żużla  
na Stadion Śląski

STADION ŚLĄSKI WIWATUJE, JEDNI KRZYCZĄ Z RADOŚCI I RZUCAJĄ SIĘ SOBIE W RAMIONA, INNI SKACZĄ,  
ŚPIEWAJĄ „STO LAT!”. PANUJE NIESAMOWITA ATMOSFERA, KTÓREJ NIGDY WCZEŚNIEJ NA ŻADNYM  
Z ŻUŻLOWYCH FINAŁÓW NIE BYŁO. 24-LETNI CHŁOPAK Z PODOPOLSKICH GRUDZIC SPOKOJNIE WCHODZI  
NA NAJWYŻSZY STOPIEŃ PODIUM. OBOK NIEGO, ALE NIŻEJ, STAJE MAJĄCY JUŻ CZTERY INDYWIDUALNE TYTUŁY,  
WIELKI IVAN MAUGER. „JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA” ŚPIEWA 100 TYSIĘCY LUDZI. DO JERZEGO SZCZAKIELA  
POWOLI DOCIERA, ŻE JAKO PIERWSZY POLAK ZOSTAŁ INDYWIDUALNYM MISTRZEM ŚWIATA...

PIERWSZY TAKI MISTRZ

FOTO: ARCHIWUM WŁASNE AUTORA, ONESPORT/LETSMAKESPEEDWAY    

W SZKOLE ZAWODOWEJ, w wypracowa-

niu z języka polskiego, napisał: „Chcę być 

żużlowcem”. Nauczyciel zaśmiał się i z iro-

nią stwierdził : „Ty? Jesteś za mały, by utrzy-

mać motocykl”. Mając 18 lat, już jako uczeń 

technikum, znalazł zatrudnienie w stolarni 

Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, 

a kilka miesięcy wcześniej trafił do szkółki 

żużlowej Kolejarza Opole. Wraz z postępami 

na torze awansował na bardziej wymagają-

ce stanowisko, wyposażał luksusowe  

wagony dla partyjnych dygnitarzy. 

WYCHOWAŁ SIĘ W SPORTOWEJ RODZI-

NIE. Jego siostry i brat uprawiali kolarstwo. 

Po raz pierwszy wsiadł na motocykl, który 

siostra otrzymała za zwycięstwo w jednym 

z wyścigów. W szkółce motocykle były jed-

nak inne, miały tylko sprzęgło i manetkę 

gazu, nie miały hamulców. Trenował solidnie 

i już po roku szkolenia, w 1967 r., zadebiu-

tował w ligowym meczu Kolejarza ze Stalą 

Toruń. Zdobył wtedy pierwsze 3 punkty. Dwa 

lata później „Eda” wywalczył Srebrny Kask 

i zadebiutował w finale indywidualnych mi-

strzostw Polski. Na torze w Rybniku zajął  

5 miejsce, pokonując wielu czołowych  

polskich zawodników. Fachowcy uznali,  

że pojawił się wielki talent. 

PIERWSZYM KROKIEM DO CHWAŁY  

był finał mistrzostw świata par, rozegra-

ny w Rybniku w 1971 r. Przewodniczącym 

Głównej Komisji Sportu Żużlowego PZM był 

wtedy, decydujący arbitralnie o wszystkim, 

pułkownik Rościsław Słowiecki. Nie akcep-

tował nowych rozgrywek, wprowadzonych 

rok wcześniej do kalendarza FIM. Polska 

zbojkotowała pierwszy finał w szwedzkim 

Malmö. Pełniący wtedy funkcję wiceszefa 

TEKST: HENRYK GRZONKA/RADIO KATOWICE 

światowego żużla Władysław Pietrzak po-

stanowił go przechytrzyć i w zakulisowych 

działaniach sprawił, że organizację kolejne-

go finału FIM powierzyła Polsce. Słowiecki 

się złościł, ale… zawody trzeba było zorga-

nizować. Kto pojedzie? Pewniakiem był 

zawodnik gospodarzy Andrzej Wyglenda. 

Wszystko wskazywało na to, że będzie mu 

towarzyszyć drugi rybnicki as, Antoni Wo-

ryna. Na dwa dni przed finałem do Rybnika 

wezwano, będącego jeszcze w wieku junio-

ra, Szczakiela i to jego delegowano do pary... 

POLACY POJECHALI ŚWIETNIE i wszystkie 

biegi wygrali 5:1. Zdobyli komplet punktów, 

a ich wyczyn wpisano do Księgi Rekordów 

Guinnessa (powtórzyli go dopiero 11 lat póź-

niej Amerykanie). Decydujący bieg z parą 

Nowej Zelandii (Ivan Mauger – Barry Briggs) 

widzowie oglądali na stojąco. Radość po suk-

cesie biało-czerwonych była przeogromna. 

WIOSNĄ 1972 R. ZAPADŁA DECYZJA,  

że organizatorem finału indywidualnych  

mistrzostw świata w 1973 roku będzie  

Polska, a zawody odbędą się na Stadionie  

Śląskim. Okazał się on największym żużlo-

wym obiektem na świecie. W tamtych cza-

sach gospodarz był „z urzędu” pewny pięciu 

miejsc dla swoich zawodników, którzy nie 

SYLWETKI

40 MAGAZYN OLIMPIJSKI



OBOK:
Chorzów,   
2 września 1973 roku, 
podium finału IMŚ  
na Stadionie Śląskim. 
Nikt z medalistów  
nie okazywał radości. 
Od lewej: Ivan Mauger, 
Jerzy Szczakiel  
i Zenon Plech

Z LEWEJ:
Rybnik,  
11 lipca 1971 roku, 
Polacy mistrzami 
świata par. Od lewej: 
Barry Briggs i Ivan 
Mauger (Nowa 
Zelandia), Jerzy 
Szczakiel i Andrzej 
Wyglenda (Polska) 
oraz Anders Michanek 
i Pernt Persson 
(Szwecja)

OBOK:
Po latach znów  
na Stadionie Śląskim. 
Tym razem  
w towarzystwie 
wielkich mistrzów, 
którzy przyjechali 
na kolejny finał 
IMŚ w 1986 roku. 
Ci panowie zdobyli 
łącznie 15 tytułów 
indywidualnego 
mistrza świata.  
Od lewej: Barry Briggs 
(Nowa Zelandia),  
Jerzy Szczakiel 
(Polska), Ivan Mauger 
(Nowa Zelandia), 
Michael Lee (Anglia)  
i Ole Olsen (Dania)

Po dwudziestu wyścigach 
Jerzy Szczakiel  

i Ivan Mauger mieli  
po 13 punktów. O tytule 

musiał zadecydować 
dodatkowy bieg 

musieli startować w trudnych eliminacjach. 

Cztery kandydatury nie podlegały dyskusji. 

Edward Jancarz i Zenon Plech ze Stali  

Gorzów oraz Paweł Waloszek i Jan Mucha  

ze Śląska Świętochłowice trafili do ekipy bez 

słowa sprzeciwu. Ale kto piąty? Młody za-

wodnik Kolejarza Opole –  Jerzy Szczakiel, 

czy doświadczony i utytułowany żużlowiec 

ROW-u Rybnik – Andrzej Wyglenda? Znów 

zdecydował głos płk. Słowieckiego, który 

postawił na Szczakiela. 

ZBLIŻAŁA SIĘ NIEDZIELA 2 WRZEŚNIA 

1973 ROKU. Rankiem, wraz z mechanikiem 

Witoldem Banikiem, opolanin pojechał  

do jednego z chorzowskich kościołów.  

Po mszy miejscowy ksiądz poświęcił  

ustawione przy zakrystii motocykle.  

A potem już niezwłocznie na stadion!

W PIERWSZEJ SERII wystartował w czwar-

tym biegu i odniósł pierwsze zwycięstwo. 

W drugiej pokonał Maugera, który przyje-

chał trzeci, przegrywając jeszcze z Walosz-

kiem. Rywale tracili punkty, a on po trzech 

seriach startów, jako jedyny, był niepoko-

nany. W swym kolejnym biegu przyjechał 

drugi za Chłynowskim, ale wciąż prowadził. 

Widział, jak Mauger rozmawiał z Olsenem, 

by ten za wszelką cenę w ostatniej serii po-

konał Polaka. „Chyba dał mu swój najlepszy 

motocykl, bo Duńczyk był diabelnie szybki. 

Przedłużył mi prostą, chcąc przycisnąć  

mnie do bandy” – wspominał po latach.  

Dojechał na drugim miejscu. 

PO DWUDZIESTU WYŚCIGACH i on,  

i Mauger mieli po 13 punktów. O tytule mu-

siał zadecydować dodatkowy bieg. Starty 

były mocną stroną Szczakiela, więc gdy 

drgnęła taśma, ruszył o ułamek sekundy 

przed wielkim rywalem i już prowadził. Ryk 

żużlowych maszyn i prawie 100 tysięcy wi-

dzów, oglądających ten bieg na stojąco, po-

tęgowały atmosferę radości. Mauger nie 

dawał jednak za wygraną i cały czas ostro 

        MAGAZYN OLIMPIJSKI 41



atakował. Na trzecim wirażu nie opanował 

motocykla i ratował się z opresji kontrolowa-

nym upadkiem. Szczakiel dopiero po chwili 

zorientował się, że jedzie sam. Mauger, sie-

dząc na torze, z niedowierzaniem patrzył,  

jak Polak jedzie po złoto. Stadion szalał,  

a on samotnie mknął do mety jeszcze przez 

2 i pół okrążenia. Sensacja stała się faktem. 

Kiedy zjeżdżał do parkingu, do końca nie 

docierało do niego to, czego dokonał. Ludzie 

nie opuszczali miejsc. Stadion wiwatował, 

a na podium stanęli trzej smutni medali-

ści: Zenon Plech, który nie mógł odżałować 

ostatniego biegu, w którym sfaulował go 

Chłynowski i pozbawił szansy na 3 punkty, 

co przekreśliło jego udział w barażowym 

wyścigu o złoto; Mauger, z trudem powstrzy-

mujący łzy i Szczakiel, na którego twarzy  

nie było oznak radości. Zapytany, co czuł, 

stojąc na najwyższym stopniu podium, od-

powiedział mi: „Myślałem o mamie, która 

tego nie doczekała. Widziałem tylko, jak sto-

jący obok Słowiecki ociera ze szczęścia łzy. 

Mnie nie napłynęła ani jedna. Wypłakałem 

je dwa miesiące wcześniej, po śmierci uko-

chanej mamy”.

NIESTETY, NIE WSZYSCY BYLI ZADOWO-

LENI. Jeszcze tego samego dnia, jak napisał 

słynny polski felietonista Krzysztof Teodor 

Toeplitz: „Z ekranów naszych telewizorów 

powiało skandalem i brudem. Jan Ciszewski 

zgromadził w studiu telewizyjnym polskich 

bohaterów tego niezwykłego dnia. W pierw-

szych słowach krótko pogratulował mistrzo-

wi. Potem powiedział, że mistrzem świata 

powinien być nie Jerzy Szczakiel, tylko 

Edward Jancarz, który na torze nie zmieścił 

się tego dnia nawet w pierwszej dziesiątce. 

(…) Mistrz świata Jerzy Szczakiel stał z boku 

okropnie zawstydzony. Na oczach milionów 

telewidzów w kilka godzin po tym, kiedy  

stanął na najwyższym stopniu podium  

ze złotym wieńcem na szyi, nowo kreowany 

mistrz świata przeżywał chwile poniżenia 

i sromoty”. Nie tylko w sportowej prasie  

rozpętała się burza. Redaktor Ciszewski  

boleśnie odczuł swój błąd i w jednym  

z kolejnych programów publicznie przeprosił 

Szczakiela i telewidzów. 

11 WRZEŚNIA 1976 ROKU pod kościół 

w Grudzicach przyszły tłumy ludzi. Po latach 

narzeczeństwa i długiej znajomości „Eda” 

poślubił uroczą Stefanię. Były rodziny, znajo-

mi i przede wszystkim kibice. Takiego wyda-

rzenia w tej miejscowości, która od wielu lat 

jest już dzielnicą Opola, wcześniej nie było... 

Stadion szalał, 
a on samotnie 

mknął do mety 
jeszcze przez dwa 

i pół okrążenia. 
Sensacja stała się 

faktem...

OBOK:
Jerzy Szczakiel 
wielokrotnie był 
gościem Terenowego 
Klubu Olimpijczyka 
w Wysocku Wielkim, 
gdzie spotykał się  
z kibicami oraz 
działaczami 
sportowymi

POWYŻEJ:
Mistrzowie świata par 
z 1971 roku, 40 lat  
po zdobyciu tytułu  
na rybnickim stadionie: 
Jerzy Szczakiel 
(z prawej) i Andrzej 
Wyglenda (w środku). 
Towarzyszy im 
autor tekstu, Henryk 
Grzonka

OBOK:
Dyplom Jerzego 
Szczakiela, 
indywidualnego 
mistrza świata  
z 1973 roku
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SZCZAKIEL NADAL BYŁ LIDEREM  

ekipy Kolejarza, ale… zaczęły go prześla-

dować kontuzje. Złamana noga, uraz krę-

gosłupa po upadku na treningu, ale przede 

wszystkim wypadek na opolskim torze  

w ligowym meczu w maju 1977 roku, de fac-

to zakończył jego karierę. Po roku wrócił 

do zespołu, ale wystąpił tylko w trzech me-

czach. Mimo iż miał dopiero 29 lat, uznał,  

że czas pożegnać się z torem. Na przeszło 

trzy dekady pozostał jednak najbardziej  

utytułowanym polskim żużlowcem.

Jerzy Szczakiel zmarł 1 września 2020 roku, 

w wielu 71 lat. Cztery dni później spoczął  

na cmentarzu w Grudzicach, niedaleko 

domu, który był dla niego najważniejszym 

miejscem na ziemi. Żegnał go ryk żużlowych  

maszyn i tłumy kibiców, z których wielu 

przyszło w koszulkach z napisem  

„Legendy żyją wiecznie.” 

Na motywach biografii Jerzego  
Szczakiela w 1977 roku powstał film 
fabularny „Poza układem” w reżyserii 
Jana Rutkiewicza, w którym rolę młode-
go żużlowca grał Krzysztof Stroiński.

We wrześniu 2013 roku rondo  
w Grudzicach, na skrzyżowaniu  
ulicy Strzeleckiej z obwodnicą Opola, 
zostało nazwane imieniem Jerzego 
Szczakiela. Na jego środku stanął  
żużlowy motocykl, na którym  
umieszczono napis „Eda”.

Od 2015 roku, na dorocznej gali  
sportu żużlowego, przyznawane  
są „Szczakiele” – specjalne nagrody 
dla wybitnych postaci polskiego  
speedwaya.

TO WARTO WIEDZIEĆ...

Jerzy Szczakiel 
zmarł 1 września 

2020 roku,  
w wieku 71 lat
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– PO KAŻDYM WYŚCIGU 
CHCĘ MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, 
ŻE ZROBIŁEM WSZYSTKO 
I DAŁEM Z SIEBIE STO 
PROCENT, BY WYGRAĆ. 
NIE CHCĘ, BY MNIE 
KTOŚ ŹLE ZROZUMIAŁ, 
ALE WSZYSTKO 
PODPORZĄDKOWAŁEM 
TEJ DYSCYPLINIE SPORTU 
I SWOJEJ KARIERZE, BO 
BEZ TEGO NIE MA SZANS 
NA SUKCESY – MÓWI 
BARTOSZ ZMARZLIK, 
PIERWSZY POLSKI 
ŻUŻLOWIEC, KTÓRY 
DWUKROTNIE ZDOBYŁ 
TYTUŁ INDYWIDUALNEGO 
MISTRZA ŚWIATA
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JERZY SZCZAKIEL W 1973 ROKU, 37 lat 

później Tomasz Gollob oraz w sezonach 

2019 i 2020 Bartosz Zmarzlik. To polscy kró-

lowie speedwaya, którzy spełnili marzenia, 

jakie towarzyszą wszystkim żużlowcom  

na świecie. Każdy z nich był zawodnikiem 

wyjątkowym, każdy swoje złote medale wy-

kuwał ciężką pracą. Z pewnością nie sięgnę-

liby po tytuły, gdyby nie wyjątkowy talent  

do jazdy na motocyklu. Wszyscy ścigali  

się fenomenalnie, ale spośród całej trójki 

niezwykłością wyróżnia się Bartosz  

Zmarzlik. 25-latek w ostatnich sezonach  

stał się żużlowcem niedoścignionym,  

bo swoimi sukcesami pobił już wszystkich 

polskich zawodników, którzy ścigali się 

przed nim. Jazdy na motocyklu potrzebuje 

jak tlenu do życia. „Żywi się żużlem”, ciągle 

ma sportowe marzenia i jest głodny sukce-

sów. Dwukrotny mistrz świata na co dzień 

ściga się w Stali Gorzów Wlkp., jednym z naj-

bardziej utytułowanych polskich klubów. 

Jednak o tym, że został żużlowcem zdecydo-

wał przypadek. Ale po kolei... 

URODZIŁ SIĘ W SZCZECINIE, mieście  

zupełnie nieżużlowym. Dlaczego tam?  

Bo 25 lat temu w stolicy Pomorza Zachod-

niego była lepsza porodówka niż w Gorzo-

wie. W żadnym z tych dwóch miast jednak 

nigdy nie mieszkał. Pochodzi z Kinic, mają-

cej niespełna 250 mieszkańców wsi, między 

Myśliborzem i Barlinkiem w Zachodniopo-

morskiem. Tam ma swój dom, tam żyje jego 

najbliższa rodzina. 

OD DZIECKA MOTORYZACJĘ MIAŁ  

WE KRWI, bo jej pasjonatem był ojciec,  

Paweł. Bartek, razem ze starszym o niecałe 

pięć lat bratem Pawłem juniorem, od naj-

młodszych lat śmigał po wsi na konstruowa-

nych przez ojca motocyklach, gokartach czy 

quadach. Jak dotarł na żużlowy tor? – Gdy 

miałem siedem lat, byłem z mamą na zaku-

pach i w sklepie znalazłem ulotkę o żużlu. 

Cały dzień męczyłem mamę, pytając, co to 

jest ten żużel – opowiadał Bartosz Zmarzlik. 

Na znalezionej w Barlinku (11 km od Kinic) 

ulotce była informacja o tym, że 24 sierpnia 

2002 roku odbędzie się pokaz miniżużlow-

ców z podgorzowskiego Wawrowa. Zmarz-

likowie musieli to zobaczyć. – Od razu wie-

działem, że to jest właśnie to, co chciałbym 

Jerzy Szczakiel w 1973 roku, 
37 lat później Tomasz Gollob 

oraz w sezonach 2019  
i  2020 Bartosz Zmarzlik.  

To polscy królowie speedwaya

robić. Zapytałem tatę, dlaczego oni mogą 

jeździć, a ja nie. Wkrótce pojechaliśmy  

na trening do Wawrowa – wspomina Bartosz. 

Przyszły mistrz świata już tydzień później 

kręcił pierwsze kółka na torze, mimo że nig- 

dy wcześniej nie był jeszcze na zawodach 

żużlowych. – Bartek szybko załapał,  

o co w żużlu chodzi. Nie miał z tym proble-

mów, bo w domu zawsze były jakieś moto-

cykle – mówił Paweł Zmarzlik junior. Obaj 

bracia rozpoczynali przygodę z żużlem 

w tym samym czasie.

PRZEZ TRZY LATA ZMARZLIKOWIE  

ścigali się na miniżużlu. W tym czasie  

Bartek stanął na podium Pucharu Polski, 

zdobył też mistrzostwo Polski z drużyną. 

Pod koniec sezonu 2005 starszy z braci  

zapragnął spróbować żużla dorosłego.  

Rodzinie Zmarzlików trudno było pogodzić 

treningi obu synów. Nie byli w stanie ze star-

szym jeździć do Gorzowa, a jednocześnie 

z młodszym do Wawrowa. Bartek towarzy-

szył więc Pawłowi w treningach na gorzow-

skim stadionie im. Edwarda Jancarza. Nie 

miał jednak prawa wyjechać na tor, bo był za 

niski i zbyt szczupły. – Wypuszczę cię na tor, 

jak urośniesz – mówił wtedy Stanisław 

Chomski, trener Stali i na budce telefonicz-

nej narysował kreskę do poziomu której 

Bartosz Zmarzlik musiał urosnąć.  Kandydat 

na żużlowca był uparty, co rusz stawał przy 
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wyznaczonej linii i sprawdzał, czy już dorósł. 

– Pewnego dnia, mniej więcej po tygodniu  

od ostatniego mierzenia, zauważyłem,  

że wzrost mu znacznie skoczył. Gdy zerkną-

łem na buty, wszystko się wyjaśniło. Założył… 

kozaki swojej mamy. Widząc jego upór, po-

wiedziałem mu, że jak w busie wraz z moto-

cyklem brata będzie woził także swój motor, 

pozwolę mu wyjechać na duży tor – opowia-

dał Stanisław Chomski. Po paru tygodniach 

Bartek doczekał się tego. Bardzo szybko na-

uczył się jeździć. – Do zdania licencji był go-

towy już jako 12-latek – podkreśla Chomski.

W 2008 ROKU, gdy Bartosz Zmarzlik skoń-

czył 13 lat, do gorzowskiego zespołu dołą-

czył Tomasz Gollob. Najlepszy wtedy polski 

żużlowiec szybko zauważył talent drzemią-

cy w 13-latku i postanowił dzielić się z nim 

żużlowymi tajnikami. Dlatego dzisiejszego 

mistrza świata nazywa się uczniem Golloba. 

– Nigdy nie robiłem tajemnicy z tego, cze-

go sam się nauczyłem. A Bartek dopytywał 

mnie o wszystko. A to o technikę jazdy, a to 

o przełożenia. Udzielałem mu rad i poma-

gałem – mówił Tomasz Gollob. – Był bardzo 

młody, gdy go poznałem. Byłem zaskoczony, 

że podszedł do mnie i powiedział, że chce 

jeździć na żużlu. Później, gdy już się ści-

gał, powiedział mi, że chce zostać mistrzem 

świata. Mówiłem, że może to zrobić, ale cze-

ka go bardzo dużo pracy. On na to, że zrobi 

wszystko i będzie słuchał każdej podpowie-

dzi. Okazał się być bardzo pilnym uczniem, 

wierzył we wszystko, co mu przekazywałem, 

po czym – został mistrzem świata.

8 CZERWCA 2010 – wtedy Bartosz na torze 

w Częstochowie zdał egzamin na licencję 

żużlową. Siedem dni później zadebiutował 

w zawodach młodzieżowych, wygrał swój 

pierwszy wyścig w dorosłym żużlu. W tym 

samym roku zdobył pierwsze złoto, w mło-

dzieżowych drużynowych mistrzostwach Pol-

ski. W sezonie 2011 mógł już zadebiutować 

w ekstralidze. Miał 16 lat i zgodnie z regulami-

nem dostał zielone światło na ligową rywali-

zację. 25 kwietnia wystartował w meczu Stali 

z Unią Leszno. W czterech wyścigach zdo-

był 4 punkty, ale wygrał swój pierwszy bieg 

w ekstralidze. Dziś zwycięża jak na zawoła-

nie. W ostatnich sezonach wielokrotnie był 

w lidze najskuteczniejszym zawodnikiem.
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ROBIŁ POSTĘPY z tygodnia na tydzień,  

nic więc dziwnego, że w sezonie 2012, jako  

17-latek otrzymał „dziką kartę” na turniej 

Grand Prix w Gorzowie. To był jego pierwszy 

krok w światowym żużlu na drodze prowa-

dzącej do szczytu. Młodzian zajął trzecie 

miejsce, zostając najmłodszym zawodni-

kiem, który stanął na podium turnieju GP. 

Impreza odbyła się w Dniu Ojca, a Bartek 

zadedykował sukces tacie. Dwa lata póź-

niej, również na gorzowskim torze, był naj-

młodszym w historii żużla zwycięzcą tych 

zawodów.

DWUKROTNY MISTRZ ŚWIATA od 2016 r. 

jest stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix. 

Od razu zdobył brązowy medal mistrzostw 

świata, dwa lata później wywalczył srebro, 

a w kolejnych sezonach był już niepokonany. 

– Wszystko co robię od początku mojej przy-

gody ze sportem jest ukierunkowane na suk-

ces. Całe życie podporządkowałem żużlowi. 

Na każdym etapie mojej kariery podnosiłem 

sobie poprzeczkę – mówi Bartosz Zmarzlik 

i dodaje: – Wciąż mam wiele marzeń, bo jesz-

cze dużo lat ścigania przede mną. Jestem 

mega szczęśliwy, że mając 24 lata zdobyłem 

pierwsze złoto. Mam medale we wszystkich 

kolorach, byłoby fajnie dodawać kolejne. 

PRZY WIELU OKAZJACH Zmarzlik podkre-

śla, jak ważną rolę w jego sukcesach  

Swoje dokonania mistrz 
świata dedykuje rodzinie, 
podkreślając, jak jest ona 

dla niego ważna
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odegrał Tomasz Gollob. W 2019 roku, pod-

czas Gali PGE Ekstraligi, obaj wspólnie poja-

wili się na scenie, gdy mistrz świata odbierał 

kolejne nagrody. Żużlowiec z Gorzowa wy-

ściskał jeżdżącego (po groźnym wypadku 

w 2017 roku) na wózku inwalidzkim swojego  

mentora. – Tych rad, które otrzymałem od 

pana Tomka, nigdzie się nie kupi – mówił 

Bartosz Zmarzlik. – Zawdzięczam mu 

ogromnie dużo, ale nie sądziłem, że tak 

szybko uda mi się zdobyć to, co zdobyłem. 

Tych rad, które otrzymałem 
od pana Tomka, nigdzie  

się nie kupi – mówił Bartosz 
Zmarzlik o współpracy 
z Tomaszem Gollobem

Właściwie – dokonaliśmy tego wspólnie.

SWOJE DOKONANIA mistrz świata dedy-

kuje rodzinie, podkreślając, jak jest ona  

dla niego ważna. Widać to też poza torem. 

Choć Bartosz Zmarzlik nie mieszka już z ro-

dzicami, żyje od nich na wyciągnięcie ręki. 

Dom zbudował w miejscu, gdzie wcześniej 

miał swój tor do treningów. – Wyprowadzi-

łem się raptem 150 metrów od rodziców,  

bo nie wyobrażam sobie, bym mógł miesz-

kać gdzie indziej. Przyjeżdżam do domu  

i jestem normalnym człowiekiem. Staram się 

pomagać rodzicom i bratu – mówił Bartosz 

Zmarzlik. Z narzeczoną Sandrą oczekują 

potomka, który przyjdzie na świat w marcu. 

– Ślub też miał być, ale wszyscy wiemy, jaka 

jest sytuacja na świecie – koronawirus po-

krzyżował nam plany, więc trochę to przeło-

żyliśmy – powiedział żużlowiec, który na co 

dzień jest, jak stwierdził Kuba Wojewódzki 

przy okazji wizyty mistrza w jego programie, 

„skromnym chłopakiem z sąsiedztwa”.  

– Kibice mogą spotkać mnie na siłowni,  

albo na rowerze. Wkręciłem się mocno  

w rower, bo to druga z moich pasji – pod- 

kreśla Bartosz Zmarzlik. – Do tego docho- 

dzi też majsterkowanie. Jakiś czas temu  

dostałem od rodziców starego Mini Coopera, 

takiego, jakim jeździł… Jaś Fasola.  

Poświęciłem sporo czasu na jego odrestau-

rowanie. Teraz wygląda jak nowy, właści- 

wie traktuję go jak zabawkę. Czasem nim 

jeżdżę, ale tylko wtedy, gdy na dworze  

jest sucho. 



ROZMAWIAŁ : ARTUR GAC

DWUKROTNY MISTRZ ŚWIATA, MISTRZ EUROPY I MULTIMEDALISTA MISTRZOSTW 
STAREGO KONTYNENTU, TRZYKROTNY UCZESTNIK IGRZYSK OLIMPIJSKICH, 
A DO TEGO 17-KROTNY MISTRZ POLSKI. POZASPORTOWA POPULARNOŚĆ 
JUDOKI RAFAŁA KUBACKIEGO OSIĄGNĘŁA APOGEUM, GDY WCIELIŁ SIĘ W ROLĘ 
SIŁACZA URSUSA I STOCZYŁ EFEKTOWNĄ WALKĘ Z BYKIEM W WIELKIEJ 
PRODUKCJI FILMOWEJ „QUO VADIS”. PO ZAKOŃCZENIU KARIERY SPRÓBOWAŁ 
SIŁ JAKO SAMORZĄDOWIEC, A ODNALAZŁ SIĘ JAKO NAUCZYCIEL AKADEMICKI 
I KRZEWICIEL AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

URSUS 
Z TATAMI 

FOTO: PAP/JACEK TURCZYK, PAP/PRZEMEK WIERZCHOWSKI, ARCHIWUM PRYWATNE R. KUBACKIEGO  
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OBOK:
W filmowej adaptacji 
powieści Henryka 
Sienkiewicza „Quo 
vadis” Rafał Kubacki 
zagrał Ursusa

MAGAZYN OLIMPIJSKI: Cieszę się ze spot- 

kania z jednym z największych talentów 

w historii polskiego judo. Dodam od razu,  

że nie tylko moja to opinia, lecz wielu osób  

ze środowiska, z którymi miałem okazję  

rozmawiać.

RAFAŁ KUBACKI: To niewątpliwie miłe, gdy 

ktoś wypowiada się na mój temat pozytyw-

nie, jednak zdaję sobie sprawę z pewnych 

rzeczy, których w trakcie kariery nie udało 

mi się osiągnąć. Niemniej jednak, jako spor-

towiec czuję się spełniony. Zdobyłem meda-

le wszystkich kolorów na wielu imprezach 

mistrzowskich, od juniora do seniora. Praw-

dą jest, że nie udało mi się przywieźć meda-

lu olimpijskiego, mimo startu na trzech igrzy-

skach, ale na tym też chyba polega piękno 

sportu, że nie wszystko nam się udaje.

Sukcesów, które stały się Pana udziałem, 

było bez liku. Szczególnie podkreśliłbym 

fakt bycia pierwszym polskim mistrzem 

świata w judo wśród mężczyzn, w 1993 roku 

w Hamilton, kiedy to zapisał się Pan na kar-

tach historii. To był moment, gdy Rafał  

Kubacki oczarował absolutnie wszystkich.

Tak, to wszystko prawda. W tym samym dniu 

najpierw Beata Maksymow, a następnie ja 

zdobyliśmy dla Polski pierwsze złote medale 

mistrzostw świata. Przy tej okazji jako cieka-

było to naturalne przejście, przy czym już 

jako junior startowałem z niezłym efektem 

w gronie seniorów. Przypomnę też, że liczy-

łem się już w walce o wyjazd na igrzyska 

w Seulu, rywalizując ze starszym o 7 lat  

Andrzejem Basikiem. Potem zdobyłem złoty 

medal na mistrzostwach Europy oraz brąz 

na mistrzostwach świata. Dzisiaj można 

gdybać, czy gdyby trenerzy kadry postawili 

na mnie w Seulu, to czy właśnie tam nie uda-

łoby mi się zdobyć medalu olimpijskiego?

Jeżeli chodzi o walory, dzięki którym  

szybko zaczął Pan brylować i które dawały 

Panu przewagę, zwracała uwagę wszech-

Nie udało mi się 
przywieźć medalu 

olimpijskiego, mimo 
startu na trzech 

igrzyskach,  
ale na tym też 
chyba polega 

piękno sportu,  
że nie wszystko  

nam się udaje

wostkę dodam, że wcześniej przez wiele lat 

byłem jedynym zawodnikiem, który zdobył 

złoty medal również na mistrzostwach  

świata juniorów. 

Fachowcy są zgodni, że patrząc na to,  

jakie wyniki osiągał Pan wśród najlepszych  

na świecie juniorów, do pewnego stopnia  

był Pan „skazany” na kontynuowanie supre-

macji już w gronie seniorów. I faktycznie,  

przejście z jednej kategorii wiekowej  

do drugiej odbyło się u Pana – jeśli chodzi 

o sukcesy – bardzo płynnie.

To jest bardzo indywidualna sprawa,  

ale w moim przypadku rzeczywiście  
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na sporcie, brylował” usłyszałem. Jak z per-

spektywy czasu ocenia Pan swoją decyzję, 

by w roku igrzysk olimpijskich w Sydney  

łączyć treningi z mocno absorbującą pracą 

na planie superprodukcji „Quo vadis” 

 Jerzego Kawalerowicza?

Kiedyś już gdzieś powiedziałem, że „osioł-

kowi w żłobie dano”. (uśmiech) Rzeczywi-

ście, wówczas nastąpiło zderzenie dwóch 

rzeczy. Z jednej strony propozycja zagrania 

w wielkiej produkcji filmowej była czymś 

nieprawdopodobnym, a w tym samym  

czasie trwały przygotowywania do igrzysk.  

Niestety, nie dało rady tych dwóch obowiąz-

ków optymalnie pogodzić.

A jak dziś patrzy Pan na wybór, którego wte-

dy Pan dokonał? Powtórnie podjąłby Pan 

identyczną decyzję, czy należało postawić 

jednak na igrzyska, a z kuszącej roli mocar-

nego Ursusa zrezygnować?

Często na różnych spotkaniach pojawia się 

ten wątek, ale w raczej zawoalowany sposób, 

stronność i sprawność, bo wówczas  

wyróżniał się Pan w gronie tzw. miśków, czy-

li zawodników ciężkiej kategorii wagowej. 

Dobrze operował Pan wieloma technikami. 

Dopóki Rafał Kubacki nie poszedł mocniej 

w trening siłowy, był zawodnikiem, który 

mógł z każdej strony zaskoczyć rywala

Zacznę może od końca, czyli od treningu  

siłowego… Przechodząc z kategorii juniora 

do seniora, rzeczywiście zauważyłem,  

że podstawowe atuty w kategorii ciężkiej są 

dwa: doświadczenie premiujące trzydziesto-

kilkulatków oraz dominująca siła. W związku 

z tym, podglądając tych najlepszych, posta-

nowiłem pójść mocniej w trening siłowy. I tu 

faktem jest, że wraz ze zmianą parametrów 

siłowych następuje zmiana wykonywanych 

technik, co wynika ze zmieniającej się struk-

tury ruchu. To naczynia połączone. Właśnie 

ten element dodatkowej siły, który umożli-

wiał mi spokojne prowadzenie walk z tuzami, 

jakby wykluczył z mojego repertuaru techni-

ki, które wcześniej stosowałem.

Mówiono o Panu, że był nieprzeciętnym  

talentem z olbrzymimi możliwościami,  

a do tego miał warunki fizyczne najlepsze, 

jakie można było sobie wymarzyć. Niczym 

Teddy Riner, który przez wiele lat rządził na 

świecie w wadze ciężkiej. Do tego dobra ko-

ordynacja ruchowa, bo wcześniej trenował 

Pan pływanie, plus nieprzeciętna wydolność, 

czyli te wszystkie cechy, które pozwoliły 

Panu zostać wielkim sportowcem.

Dla mnie wzorem zawodnika, w którego by-

łem zapatrzony, był Anton Geesink, pierwszy 

człowiek, który przełamał hegemonię Japoń-

czyków. Przecież on na igrzyskach w Tokio 

w 1964 roku pokonał w finale Akio Kamina-

gę, zakładając mu skutecznie trzymanie. To 

było dla Japończyków upokarzające, zwłasz-

cza że zostało dokonane na ich terenie, 

w dodatku w takim stylu. Z tego, co pamię-

tam, Kaminaga chciał nawet popełnić sa-

mobójstwo, ale na prośbę cesarza Hirohito 

tego nie uczynił. Ten właśnie Geesink ważył 

około 130-140 kg, mierzył 2 metry wzrostu, 

a przy tym był wyjątkowo sprawny fizycznie. 

Bardzo mi to imponowało i nie ukrywam,  

że wzorowałem się na Holendrze.

„Możliwości i potencjał Rafał miał przeogrom- 

ne. I dopóki koncentrował się wyłącznie  

a pan zupełnie wprost sformułował pytanie. 

Ja też odpowiem wprost: ponownie wyb- 

rałbym zagranie w „Quo vadis”. Wtedy  

od początku jasno stawiałem sprawę. Zresz-

tą byłem nawet gotów oddać miejsce w re-

prezentacji na igrzyska Januszowi Wojna-

rowiczowi, ale ustna umowa nie weszła 

w życie, bo na rozgrywanych w tym samym 

roku we Wrocławiu ME zająłem wyższe 

miejsce niż on. Sam doskonale zdawałem 

sobie sprawę, że grając w filmie, co trakto-

wałem bardzo prestiżowo, nie będę w stanie 

zaliczać codziennie trzech jednostek trenin-

gowych. Do dziś, patrząc światopoglądowo 

i na tematykę filmu, naprawdę nie uważam, 

by decyzja o zagraniu akurat w „Quo vadis” 

była z mojej strony błędem. Mogę powie-

dzieć, że wiem, co to znaczy złapać w życiu 

byka za rogi – dosłownie i w przenośni.

Tego byka to łapał Pan na wielu polach, spo-

ro lat poświęcając na działalność polityczno-

-samorządową, wiążąc się przy tym kolejno 

z kilkoma partiami. Był Pan też m.in. radnym, 

walczył o urząd prezydenta Wrocławia, star-

tował w wyborach do europarlamentu.  

Wciąż ciągnie Pana do tego świata?

Nie, dla mnie to już zamknięty rozdział. Tam 

zdobyłem ogromne doświadczenie i jeżeli 

ktoś by się do mnie zwrócił o wsparcie, oczy-

wiście mogę pomóc, ale sam już się tam nie 

widzę. W polityce trzeba mieć grubą skórę, 

nie obowiązuje znana mi ze sportu zasada 

fair play i dotrzymywanie dżentelmeńskie-

go porozumienia. Znalazłem inny sposób 

realizowania się w życiu. Jestem adiunktem 

na AWF Wrocław, mam tytuł doktora nauk 

o kulturze fizycznej. A praktyczną częścią 

tego, czym się teraz zajmuję, jest realizowa-

nie programu „UKEMI – Szkoła Bezpiecz-

nego Upadania”, czyli profilaktyka przeciw-

urazowa w przypadku zderzeń i upadków, 

a więc to, co jest związane też m.in. z judo. 

To tyczy się całego przekroju społeczeń-

stwa, osób młodych i starszych oraz niepeł-

nosprawnych. Tu widzę swoją rolę, dlatego 

ostatnio napisałem książkę „Teacher  

Ball Ukemi” dla trenerów, rodziców,  

a przede wszystkim dla nauczycieli  

WF-u, bo to, czego brakuje mi na lekcjach 

w szkołach, to przede wszystkim gimnasty-

ki. A to przecież absolutna podstawa  

do sprawności fizycznej.  

Nie uważam, by decyzja  
o zagraniu akurat  

w „Quo vadis” była  
z mojej strony błędem
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TEKST : ARTUR GAC

PO DŁUGIM OKRESIE POSUCHY, W LATACH 80. ZOSTALI GWIAZDAMI RODZIMEGO SPORTU. NAJPIERW FURORĘ ZROBIŁA 
AGNIESZKA CZOPEK, KTÓRA NA IGRZYSKACH W MOSKWIE ZDOBYŁA BRĄZOWY, PIERWSZY W TEJ DYSCYPLINIE MEDAL  
TAKIEJ RANGI. OSIEM LAT PÓŹNIEJ, W SEULU, W JEJ ŚLADY POSZEDŁ ARTUR WOJDAT, STAJĄC SIĘ NASZYM PIERWSZYM 
PŁYWACKIM MEDALISTĄ OLIMPIJSKIM (TAKŻE BRĄZOWYM) WŚRÓD MĘŻCZYZN. CZTERY LATA PÓŹNIEJ (BARCELONA)  
NA DRUGIM STOPNIU PODIUM STANĄŁ RAFAŁ SZUKAŁA. A POTEM… CZEKALIŚMY AŻ DO 2004 ROKU, KIEDY  
PO 3 OLIMPIJSKIE MEDALE (2 SREBRNE I ZŁOTY) SIĘGNĘŁA OTYLIA JĘDRZEJCZAK. OD TEGO CZASU ZNÓW POSUCHA…

ZAPISALI SIĘ W HISTORII…

FOTO: PAP/MAREK BRONIAREK, PAP/STANISŁAW MOMOT, JAN ROZMARYNOWSKI, PAP/ARCHIWUM 

– WIE PAN, SAMEJ NIE ZDARZA MI SIĘ 

PRZYWOŁYWAĆ WSPOMNIEŃ. General-

nie uważam to wszystko za historię z mło-

dości, rozdział już dawno zamknięty. Chy-

ba, że ktoś temat wywoła – uśmiecha się 

Agnieszka Czopek-Sadowska, dziś świeżo 

upieczona emerytowana trenerka pływa-

nia. Od zakończenia kariery zawodniczej 

przez te wszystkie lata, czyli przez więk-

szą część swojego życia, pracowała  

w Małopolsce, skąd pochodzi (jest miesz-

kanką Krzeszowic), ku chwale ukocha-

nej dyscypliny. Szkoliła dzieci i młodzież, 

a przez dwie dekady prowadziła nabory, 

„łowiąc” do pływania kolejne pokolenia 

zdolnych śmiałków.

SPEKTAKULARNY SUKCES zawodniczki 

klubu Jordan Kraków (trenowała od 7. roku 

życia) przyszedł, gdy była ledwie 16-latką,  

ale akces do pływania na światowym po-

ziomie zgłosiła już rok wcześniej, zdoby-

wając w Tokio brązowy medal I Pucharu 

Świata. Przygotowania do startu na igrzy-

skach w Moskwie poprzedziło ostre za-

palenie zatok. Kilkutygodniowa przerwa 

w treningach zasiała ziarno niepewności. 

Czas pokazał jednak, że „w baku” miała 

wystarczająco dużo, co udowodniła już 

w eliminacjach wyścigu na 400 metrów  

stylem zmiennym, po raz pierwszy tego 

dnia poprawiając rekord Polski. Tyle  

tylko, że wtedy zaczęło czyhać niebez- 

pieczeństwo, z którym nastolatka  

czym prędzej musiała sobie poradzić.

 – Przede wszystkim musiałam uporząd-

kować głowę, bo już zaczynało się roz- 

dzielanie medali – mówi dziś Czopek- 

-Sadowska. Tak z kolei – drobiazgowo  
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OBOK:
Nastoletnia Agnieszka  

Czopek triumfuje  
na igrzyskach  

w Moskwie!

to relacjonując – zapamiętała to, co działo  

się w finale: – Wiedziałam, że styl klasycz-

ny, czyli żabkę, miałam dużo słabszy  

od rywalek i dużo stracę. Dlatego musia-

łam zacząć bardzo mocno – i tak zrobiłam.  

Od momentu odbicia się ze słupka, pierw-

szy i drugi odcinek, czyli delfin i grzbiet, 

po prostu płynęłam na maksa. Następnie 

„żabą” starałam się utrzymać tempo,  

ale na 350 metrze, na nawrocie, zobaczy-

łam kątem oka, że Angielka już mnie  

doszła, a po nawrocie była przede mną.  

Miałam już czarno przed oczami.  

Dosłownie. Po raz pierwszy doświadczy-

łam czegoś takiego, ale wiedziałam,  

że nie ma innego wyjścia i muszę  

utrzymać tempo. Najwyżej mnie wyło- 

wią – uśmiecha się. 

ROK PÓŹNIEJ, W CHORWACKIM SPLICIE, 

pani Agnieszka dwukrotnie sięgała po brą-

zowy medal mistrzostw Europy (na 200 m 

stylem motylkowym i 400 m zmiennym). 

I oto nagle, jako zaledwie 20-letnia za-

wodniczka, ogłosiła koniec kariery. Reżim 

treningowy, któremu w pełni się podda-

ła, z jednej strony dał fenomenalny wynik, 

z drugiej – poważnie odbił się na zdrowiu  

zawodniczki. Do tego stopnia, że w tak 

młodym wieku powiedziała „pas”.  

– Nałożyły się na siebie wszystkie lata  

bardzo ciężkiej pracy, a za mało było czasu  

na odpoczynek. Dopiero z perspektywy 

trenera dostrzegłam, że mój organizm  

dostawał zbyt krótki czas na regenerację, 

a nieraz w ogóle jej nie było. 

DECYZJA ZOSTAŁA NA TYLE ŚWIADO-

MIE PRZEMYŚLANA, że już nie było  

od niej odwrotu. Przyjemne pożegnanie, 

zgotowane przez Małopolski Związek 

Pływacki, przypieczętowało ją ostatecz-

nie. Później – wieloletnia praca w Szkole 

Mistrzostwa Sportowego w Krakowie oraz 

w klubach: Jordan Kraków i UKS SMS  

Galicja, z którym pożegnała się w czerwcu 

br. Z zawodnikami nadal utrzymuje kon-

takt, ale dzisiaj zajmuje się wnuczką  

i nieustannie prosi Boga o siły w opiece 

nad chorym od wielu lat mężem.  

Od 1993 roku, po czterech latach studio-

wania Pisma Świętego, jest świadkiem  

Jehowy, podobnie jak cała jej rodzina. 

Z RÓWNIE DUŻĄ ŻYCZLIWOŚCIĄ  

na rozmowę z „Magazynem Olimpijskim” 

przystała druga z legend, jeden z najwy-

bitniejszych polskich pływaków, od 1985 

roku mieszkający w USA, Artur Wojdat. 

Z rzadka udzielający się w mediach  

52-latek na wstępie postanowił odnieść 

się do swoich słów, przytoczonych nie-

dawno w niektórych mediach.

– Obawiam się, że nie zawsze jestem w tej 

kwestii dobrze rozumiany, a moje słowa 

zostały przedstawione dla mnie dość kom-

promitująco – podkreśla, nawiązując  

do nadania narracji, jakoby pływanie było 

przez niego znienawidzone, a inni niemal 

przystawiali mu broń do skroni i przymu-

szali do startów. – Nie było tak, że ktoś 

mnie zmuszał do tego sportu i że pływa-

łem wbrew sobie. Chcę to raz, a dobrze wy-

jaśnić: owszem, pływanie nie było moją 

OBOK:
Na Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich  
w Seulu Artur Wojdat 
wywalczył dla Polski 
brązowy medal 
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pasją, tak jak jest nią muzyka, i w istocie 

nie dawało mi nie wiadomo ile frajdy. Jed-

nak poświęciłem się temu, bo wiedziałem, 

że jestem w tym dobry, to da mi sukcesy 

i będzie moim sposobem na życie – tłu- 

maczy Wojdat.

JEDNYM Z PRZEŁOMOWYCH MOMEN-

TÓW, gdy pan Artur uwierzył, że właś- 

nie uprawiając pływanie ma szansę  

wznieść się ponad przeciętność, były mi-

strzostwa Europy juniorów w 1984 roku. 

Z Luksemburga 16-latek przywiózł  

aż 3 medale – 2 srebrne na 100 m i 200 m 

stylem dowolnym oraz brąz na 400 m do-

wolnym. – Wprawdzie żałowałem, że nie 

udało się zdobyć krążka z najcenniejszego 

kruszcu, ale tak czy inaczej mogłem być 

z siebie zadowolony. Uwielbiałem rywali-

zację z rówieśnikami, choć człowiek płacił 

za to straszną cenę, bo każdy dzień harów-

ki zaczynał się bardzo wcześnie rano.  

Było to tym trudniejsze, że… zjadało mnie 

lenistwo. Ale kiedyś mój tata powiedział 

mi, że to wcale nie musi być taka zła  

cecha, bo wtedy człowiek zabiera się  

w życiu tylko za to, co go najbardziej in-

teresuje. Te słowa głęboko zapadły mi 

dla mnie tylko złoto. Z innym nastawie-

niem nawet bym nie wybierał się do Seulu. 

Po wszystkim czułem pewien niedosyt,  

ale jednocześnie wiedziałem, że nie jest 

wstydem przegrać z kimś, kto był lepszy. 

CZTERY LATA PÓŹNIEJ, na igrzyskach 

olimpijskich w Barcelonie, Wojdat już nie 

był w szczytowym okresie kariery, bo da-

wało znać o sobie tzw. zmęczenie mate-

riału. – Chodziło przede wszystkim o wy-

czerpanie psychiczne. Dziś ktoś może 

powiedzieć, że trzeba było selektywniej 

podchodzić do startów. Jednak nie mo-

głem sobie na to pozwolić, bo straciłbym 

zakontraktowane na pięć lat stypendium 

na amerykańskiej uczelni. W tym sensie 

nie miałem wyboru – podkreśla.

WOJDAT NIE UKRYWA TĘSKNOTY  

ZA POLSKĄ, zresztą dwukrotnie przymie-

rzał się do powrotu. Zdecydował jednak, 

że życie będzie wiódł w Ameryce. – Ale 

po mojej śmierci część prochów zosta-

nie przewieziona do ojczyzny – zaznacza. 

Od 25 lat działa w branży informatycznej 

i zapewnia, że ta praca sprawia mu dużo 

przyjemności. Natomiast największą pa-

sją była i jest muzyka, zresztą w czasach 

studenckich wraz z kolegami-pływakami 

współtworzył zespół heavymetalowy. Jako 

basista ma na koncie kilka koncertów 

w wydaniu amatorskim. 

w pamięć – wspomina 61-krotny (!) rekor-

dzista Polski na długim i krótkim basenie, 

a przede wszystkim – były rekordzista 

świata. I właśnie ustanowienie rekordu 

globu na 400 m stylem dowolnym  

w 1988 roku, w wieku niespełna 20 lat,  

jest najmilej wspominanym przez Wojdata 

wynikiem z imponującej księgi sukcesów. 

– Może dlatego, że była to najbardziej nie-

oczekiwana nagroda za treningi i całe po-

święcenie. Tym bardziej, że ten marcowy 

rezultat w Orlando poprzedzało dobre pięć 

miesięcy intensywnych treningów, które 

już wychodziły mi bokiem – uśmiecha się 

pływak i przypomina, że czasem 3:47,38 

odebrał rekord legendzie, Niemcowi  

Michaelowi Grossowi. – Co ciekawe,  

po tym osiągnięciu zakumplowałem się 

z moim wielkim idolem – dodaje Wojdat.

W STOLICY KOREI POŁUDNIOWEJ Polak 

wspiął się na olimpijskie podium w swojej 

koronnej konkurencji 400 m stylem do-

wolnym. Czy świętował brązowy medal? 

Niespecjalnie. Jak przystało na rekordzistę 

świata (pożegnał się z nim w olimpijskim 

finale na rzecz Uwe Dasslera), Polak celo-

wał w najcenniejszy łup. – Liczyło się  

Wiedziałam,  
że styl klasyczny, 

czyli żabkę, miałam 
dużo słabszy  

od rywalek  
i  dużo stracę. 

Dlatego musiałam 
zacząć bardzo 

mocno i tak 
zrobiłam

OBOK:
Artur Wojdat wybrał 
życie w Ameryce, 
ale już dwukrotnie 
przymierzał się  
do powrotu do Polski

OBOK:
Dziś pani Agnieszka  
rzadko przywołuje  
wspomnienia  
sprzed 40 lat



POCZĄTEK LISTOPADA PRZYNIÓSŁ DLA JEDNYCH OCZEKIWANĄ, DLA INNYCH ZASKAKUJĄCĄ INFORMACJĘ 
O ZAKOŃCZENIU KARIERY PRZEZ JEDNĄ Z NAJWYBITNIEJSZYCH W HISTORII POLSKICH KAJAKAREK. TRZYKROTNA 
MEDALISTKA OLIMPIJSKA, BEATA MIKOŁAJCZYK-ROSOLSKA, POSTANOWIŁA POWIEDZIEĆ „STOP” I SKONCENTROWAĆ SIĘ 
NA RODZINIE. I TRZEBA PRZYZNAĆ, ŻE TAK JAK NA TORZE, UCZYNIŁA TO Z KLASĄ

BEATA MIKOŁAJCZYK-ROSOLSKA:

ODCHODZĘ SPEŁNIONA 

FOTO: BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI/PKOl, SZYMON SIKORA/PKOlROZMAWIAŁ: RAFAŁ BAŁA/ PR. I POLSKIEGO RADIA

„MAGAZYN OLIMPIJSKI”: Podobno wszyst-

ko miała Pani zaplanowane. Najpierw de-

cyzja w gronie najbliższych, potem poin-

formowanie trenerów, przyjaciół i innych 

bezpośrednio zainteresowanych osób,  

a dopiero na koniec publiczna deklaracja 

w mediach społecznościowych. Udało się 

zakończyć karierę na Pani warunkach,  

a nie na przykład przez kontuzję...

BEATA MIKOŁAJCZYK-ROSOLSKA: Jes- 

tem osobą wrażliwą w środku, ale twardą 

na zewnątrz. Taka siła pozwala osiągać suk-

cesy w sporcie. Mam wspaniałą, kochającą 

rodzinę: męża Rafała i synka Szymona. Jakiś 

czas temu usłyszałam od lekarza, że jeśli 

chcę powiększyć rodzinę, to nie zostało mi 

już wiele czasu. Bez wchodzenia w szczegó-

ły, chodzi o przyśpieszone procesy hormo-

nalne w moim organizmie. W takich chwilach 

trzeba sobie pewne rzeczy przewartościo-

wać. Chcemy z mężem postarać się o drugie 

dziecko, a po igrzyskach w Tokio mogłoby 

być już za późno. Dlatego wrzesień, kiedy 

mąż nie wyjeżdżał jeszcze na zgrupowania, 

spędziliśmy razem, a od października zaczę-

łam spotykać się z ludźmi, telefonować i in-

formować o swojej decyzji. Każde spotkanie 

kosztowało mnie dużo energii, popłynęła 

niejedna łza. W końcu na początku listopada 

napisałam na Facebooku do kibiców, którzy 

przecież byli ze mną przez całą karierę.

Co ciekawe, już w 2018 roku mogła Pani  

zakończyć starty i poświęcić się wychowa-

niu syna, ale dzięki najbliższym dostała  

Pani jeszcze jedną szansę przygotowań  

do igrzysk.

Nie podjęłabym decyzji o powrocie do tre-

ningów, gdyby nie rodzice i ich pomoc.  

Wiemy już, jak zakończyła Pani karierę. 

A jak to było z początkiem tej wspaniałej 

przygody? Podobno 10-letnia Beatka trafiła 

do sekcji kajakowej w rodzinnej Bydgoszczy, 

mimo że w tamtym czasie znacznie bardziej 

interesowały ją... szachy?

Tak, lubiłam grać, mieliśmy dodatkowe  

zajęcia w szkole. Tyle,że po pewnym czasie 

zaczęłam narzekać, że to taki siedzący  

sport i w dodatku boli od niego głowa.  

Tymczasem ja lubiłam ruch, rywalizację, 

wodę. Kiedy do szkoły przyszedł trener  

Wiesław Rakowski i zaprosił nas na treningi, 

Mogłam zabierać syna na zgrupowania,  

bo zgodzili się na to trener Kryk i związkowi 

działacze. Najfajniejszą instytucją w życiu 

młodego rodzica jest instytucja babci,  

a więc moja mama jeździła z nami, a tata 

zostawał w domu... z psami. Kiedy igrzyska 

przełożono, rodzice powiedzieli, że dadzą 

radę kontynuować taki tryb życia jeszcze 

przez rok. Jednak po wspomnianej rozmo-

wie z lekarzem nie było już takiej potrzeby. 

Wolę postarać się o drugie dziecko niż wal-

czyć o czwarte igrzyska w karierze. Rodzina 

jest najważniejsza.

SYLWETKI
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W kajaku „żyłam” prawie 
25 lat, lecz z mojego wyboru. 

Czasem się dziwię,  
gdy sportowcy mówią, 

 że się poświęcili

coś we mnie drgnęło. Na pierwszy trening 

jednak nie poszłam. Zresztą, na drugi  

i na trzeci też nie... Wydawało mi się, że Brda 

jest brudna i pełno w niej śmieci. Gdzie tu 

przyjemność z pływania? Ale pewnego dnia 

koleżanka spakowała mi torbę i wreszcie 

namówiła. Od razu złapałam bakcyla. Pły-

wałyśmy nie na rzece, ale na zamkniętych 

akwenach. Nie wywracałyśmy się, było bez-

piecznie. Potem wystartowałam w zawo-

dach dzieci pod nazwą „Pierwszy krok”.  

Byłam piąta, ale wyprzedziłam wielu chłop-

ców. Z brzegu obserwowała mnie mama, 

która później zrobiła mi zdjęcie. Śmiałyśmy 

się, że jestem na nim tak samo czerwona jak 

mój kajak. To był rok 1996... Niestety, przy 

przeprowadzce to zdjęcie gdzieś zginęło. 

Wszystko potoczyło się szybko, już jako na- 

stolatka wybijała się Pani ponad przeciętność.

Jeśli juniorka trafia do kadry seniorskiej,  

to chyba coś znaczy, ale była też droga 

przez SMS Wałcz i trenera Zbigniewa Ko-

walczuka. Trochę potrenowałam w klubie, 

później w Wałczu i tak zaczęłam wyjeżdżać. 

W 2004 roku odbywały się w Poznaniu 

kwalifikacje olimpijskie. Byłam druga,  

ale na dystansie nieolimpijskim. Przegrałam 

tylko z utytułowaną Wegierką Katalin Ko-

vacs. Na pomoście podeszła do mnie i zapy-

tała naszego trenera i doktora: „Kim ona jest, 

skąd się wzięła?”. Mało kto bowiem potrafił 

ją przycisnąć na torze do końca. Zrobiło mi 

się bardzo miło. Na dystansie olimpijskim 

byłam w finale ósma, bo nie poradziłam so-

bie trochę z głową. Nie udało się pojechać 

na igrzyska do Aten, choć powinnam.  

Ten rok nauczył mnie charakteru.

Cztery lata później trudno było sobie wyobra-

zić kadrę olimpijską bez Beaty Mikołajczyk. 

Tor w Pekinie, olimpijski debiut i od razu  

największy sukces.

No niezupełnie... Najpierw było czwarte 

miejsce w czwórce. Tuż za podium, a więc 

rozczarowanie. Trzeba było szybko się po-

zbierać przed startem w dwójce. Człowiek 

musi umieć wygrywać i przegrywać. Ja naj-

pierw poznałam smak porażki. Mama na-

pisała mi tego dnia SMS o treści: „Pamiętaj, 

że nadzieja umiera ostatnia”. Rano wstałam, 

otrzepałam się po wszystkim i ze sportową 

złością powiedziałam do Anety Koniecznej: 

pory wszystkie łódki prowadziłam, a teraz 

musiałam przesiąść się do tyłu. Myślę,  

że dla trenera też była to niełatwa, lecz słusz-

na decyzja: zmienić medalową dwójkę  

na kolejny medal, to coś wielkiego. 

Jednak wyszło bardzo dobrze. Widocznie  

do wszystkiego trzeba dojrzeć. Muszę przy-

znać, że już po Pekinie czułam się sportow-

cem spełnionym. No i nie przeszkodziło mi 

to w zdobyciu brązu w Londynie, a później 

kolejnego w Rio.

No właśnie. Podobno to w Brazylii była  

Pani w życiowej formie?

To prawda. Stojąc w bloku startowym, chcia-

łam pochwalić się formą, bo wiedziałam,  

na co nas stać. Łódka nam super pływała, 

ale rywalki były jeszcze lepiej przygotowane 

i zdobyłyśmy (znów z Karoliną) kolejny brąz. 

Z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, 

że to były moje najlepsze igrzyska.

Czwartego olimpijskiego startu jednak  

nie będzie, ale i tak zdążyła Pani osiągnąć 

naprawdę wiele.

W kajaku „żyłam” prawie 25 lat, lecz z mo-

jego wyboru. Czasem się dziwię, gdy spor-

towcy mówią, że się poświęcili. Przecież 

nikt nikogo nie zmusza do wyczynowego 

uprawiania sportu. Ja wybrałam taką drogę, 

a później apetyt rósł w miarę jedzenia. Kaja-

ki dały mi przede wszystkim rodzinę, pozwo-

liły, bym miała dom, żebym była szczęśliwa. 

Dały możliwość zwiedzenia świata i pozna-

nia wielu wspaniałych ludzi. Sport nauczył 

mnie radzenia sobie w życiu. 

To co teraz? Może pozostanie Pani  

w kajakarstwie jako trenerka?

Czy byłabym dobrą trenerką? Tego nie wiem. 

Kurs instruktorski w trakcie kariery zrobiłam, 

ale oprócz wiedzy potrzebne są też umiejęt-

ności pedagogiczne. Nie mówię „nie”, zoba-

czymy, co życie przyniesie. Jednak na razie 

chcę się zająć swoim zdrowiem i rodziną…

…i zapewne kibicowaniem koleżankom i kole-

gom. W przyszłym roku w Tokio polskie kaja-

ki będą wreszcie miały olimpijskie złoto?

Mój złoty medal olimpijski to syn Szymon. 

Mam jednak nadzieję, że w Japonii z tego 

upragnionego złota będą się mogły cieszyć 

całe polskie kajaki. 

„Nawet brzeg mnie nie zatrzyma, a jak trze- 

ba będzie, to wjadę łódką do hangaru!”.  

No i wywalczyłyśmy srebro.

2012 rok, Londyn i drugi olimpijski krążek, 

ale z nową partnerką…

Życie napisało wtedy swój scenariusz. Pro- 

blemy zdrowotne Anety spowodowały, że 

na około 100 dni przed igrzyskami skład łód- 

ki K-2 się zmienił – wsiadła do niej Karolina 

Naja (na zdjęciu powyżej), a ja z pierwszej 

„dziury” przesiadłam się na drugą. Karolina, 

trzeba przyznać, poradziła sobie wyśmie- 

nicie, zresztą – jak ja cztery lata wcześ- 

niej – była młoda i głodna sukcesu. Dla mnie  

ta zmiana oznaczała nową rolę, bo do tej 
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Tadeusz „Teddy” 
Pietrzykowski 

przed wojną 
trenował  

w Legii Warszawa 
pod okiem 

słynnego Feliksa  
„Papy” Stamma

TEKST: ARTUR GAC 

OBAJ DALI ŚWIADECTWO,  
ŻE SPORT, NAWET W OBOZOWEJ 
RZECZYWISTOŚCI, MOŻE  
NIEŚĆ NADZIEJĘ, ŻE „JESZCZE 
POLSKA NIE ZGINĘŁA”.  
TADEUSZ PIETRZYKOWSKI, 
ZNANY JAKO „TEDDY”,  
TRAFIŁ DO PIEKŁA AUSCHWITZ-
-BIRKENAU JUŻ W PIERWSZYM 
TRANSPORCIE WIĘŹNIÓW.  
NA PROWIZORYCZNYM RINGU 
STOCZYŁ WIELE POJEDYNKÓW, 
W TYM Z ZAWODOWYM 
EKSMISTRZEM NIEMIEC 
W WADZE ŚREDNIEJ, WALTEREM 
DUNNINGIEM. WYGRAŁ Z NIM, 
PODOBNIE JAK ANTONI 
CZORTEK, WIĘZIEŃ NUMER 
139559, KTÓRY ZA MURAMI 
FABRYKI ŚMIERCI RÓWNIEŻ 
SKRZYŻOWAŁ PIĘŚCI 
Z „KRWAWYM WALTEREM”. 
PARADOKSALNIE, TO NAJPIERW 
BOKS OBRÓCIŁ SIĘ PRZECIW 
NAJLEPSZEMU WÓWCZAS 
POLSKIEMU PIĘŚCIARZOWI 
W KAT. PIÓRKOWEJ, GDY JEDEN 
Z NIEMCÓW NA DWORCU 
W WARSZAWIE ROZPOZNAŁ 
W NIM REPREZENTANTA POLSKI 
Z IGRZYSK W BERLINIE...

NA RINGU 
O ŻYCIE 
I O POLSKĘ

FOTO: ARCHIWA RODZIN BOHATERÓW TEKSTU 

Z KART HISTORII
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POWYŻEJ:
Antoni Czortek, czyli 
legendarny „Kajtek”

80 LAT TEMU do miejsca najstraszliwszej 

kaźni w okresie II wojny światowej trafił 

pierwszy transport więźniów. Wśród  

728 mężczyzn, którzy zostali tam skierowa-

ni z zakładu karnego w Tarnowie, znalazł 

się 23-letni Tadeusz Pietrzykowski. Numer 

obozowy 77. Był 14 czerwca 1940 roku. Przed 

wojną „Teddy”, jak nazywano urodzonego 

w Warszawie sportowca, uchodził za bardzo 

utalentowanego pięściarza. Trenował  

w Legii, pod okiem słynnego trenera i peda-

goga, Feliksa „Papy” Stamma. W 1937 roku 

sięgnął po tytuł mistrza Warszawy w wadze 

koguciej. To wtedy wykuwał się jego charak-

ter. – Był niepokorny dla ówczesnego świata  

i to mu uratowało życie. Dla mnie niesamo-

wite pytanie, które cały czas sobie zadaję, 

brzmi: jak taki młody człowiek, drobnej po-

stury, mógł to wszystko przetrwać? Skąd 

w nim było tyle siły i determinacji? – senty-

mentalnie pyta pani Eleonora Szafran,  

córka „Teddiego”. 

WIELKA PRZYSZŁOŚĆ SPORTOWA, która 

stała przed Pietrzykowskim otworem, le-

gła w gruzach. Z drugiej strony, to właśnie 

kunszt uprawiania szermierki na pięści  

pozwolił mu przeżyć okrucieństwa obo- 

zów, w których spędził aż pięć lat życia.

„Teddy” bardzo szybko stał się bohaterem 

w oczach Polaków, którzy razem z nim 

przeżywali codzienną gehennę za murami 

Auschwitz. Do historii przeszła jego pierw-

sza walka ze słynącym z bezwzględności 

oprawcą, a wcześniej bardzo dobrym nie-

mieckim pięściarzem, Walterem Dunnin-

giem. Tu szalenie ważne są okoliczności 

tego starcia, bowiem Pietrzykowski był po 

wielomiesięcznym okresie wyniszczającej 

kwarantanny. Z ważącego ok. 55 kg męż-

czyzny, stał się cieniem człowieka. Wycień-

czony, osłabiony i na skraju sił z powodu 

głodu, wychudzony do 40 kg, stawił czoła 

okrutnemu kapo. Mimo porażającej różnicy 

w warunkach fizycznych dokonało się swo-

iste zwycięstwo ducha nad ciałem. Polak  

pokazał wyższość nad byłym zawodowym 

mistrzem Niemiec, wygrywając przez pod-

danie rywala. Tak oto polski pięściarz został 

pierwszym mistrzem KL Auschwitz, a w obo-

zowych ringach stoczył, według różnych  

szacunków, od 40 do 60 walk. Oficjalne 

dane mówią o jednej tylko porażce. 

NIEZWYKLE PORUSZAJĄCA historia doty-

czy sytuacji z ojcem Maksymilianem Marią 

Kolbe, późniejszym męczennikiem i świę-

tym. Pewnego razu zakonnik na terenie 

obozu był bity przez strażników. Widząc to, 

„Teddy” postanowił policzyć się z jednym 

z oprawców. Wtedy duchowny zaczął go  

prosić, aby w ten sposób nie wymierzał  

sprawiedliwości. Dla Pietrzykowskiego  

było to niebywałe doświadczenie.

 – Ciągle otrzymuję wiele wzruszających 

wiadomości od mężczyzn, którzy dziś mają 

powyżej 60 lat, a po wojnie byli ucznia-

mi taty w szkole, gdzie prowadził zajęcia 

z WF-u i chemii. I ci mężczyźni wspominają, 

że pierwsza godzina to była normalna lekcja 

przedmiotu, a druga opowiadaniem historii, 

którą on przeżył. Jest słynne zdanie moje-

go taty, gdy powiedział: „Jeżeli przetrwam 

to piekło obozów koncentracyjnych, zrobię 

wszystko, by polska młodzież mogła upra-

wiać sport i była szczęśliwa, żeby wszystko 

się odrodziło”. I właśnie to było dla niego,  

jeśli mogę tak powiedzieć, kwintesencją  

powojennego życia – wzrusza się pani  

Eleonora. Podobnie jak wtedy, gdy zapytana 

o wspomnienie, które najbardziej wyryło się 

w jej pamięci, przywołała mało znaną histo-

rię. – W pokoju tata miał segment, z prze-

szkloną gablotą, gdzie trzymał różne pamiąt-

ki. Jako małą dziewczynę zainteresowała 

mnie czapeczka. „Tatusiu, a co to jest, bo 

wzięłabym ją sobie do zabawy z lalką” – po-

wiedziałam. Wtedy opowiedział jej historię. 

To była mycka żydowska, należąca do star-

szego człowieka, którą podniósł, kiedy  

Żydzi w Oświęcimiu byli pędzeni do gazu. 

Potem zakopał ją w stajni. Epilog jest taki,  

że już po wyzwoleniu, gdy po raz pierwszy 

po powrocie do Polski pojechał do Oświęci-

mia z grupą znajomych, poszedł w to miej-

sce i tę myckę odnalazł. To było niesamo- 

wite, jaka ogromna symbolika… Aż mam  

gęsią skórkę, gdy o tym opowiadam – mówi 

pani Szafran. Niezapomniany „Teddy”  

Pietrzykowski zmarł w 1991 roku. Do końca 

życia nigdy nie pałał nienawiścią do narodu 

niemieckiego. – Tata wybaczyć potrafił,  

ale twierdził, że tego, co było, nie można  

zapomnieć – podkreśla córka legendy.

JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH OPRAWCÓW 

w dziejach świata, Adolfa Hitlera, osobiście 

poznał inny z naszych niezłomnych pięścia-

rzy, Antoni Czortek. Miało to miejsce pod-

czas igrzysk olimpijskich w Berlinie  

w 1936 roku, na których urodzony w Buśni 

koło Grudziądza sportowiec dotarł do dru-

giej rundy w wadze koguciej. Otóż Hitler 

osobiście witał wszystkich uczestników 

zmagań na Stadionie Olimpijskim.

 – Po latach pamiętam taką konkluzję dziad-

ka, że gdyby wiedział, jaki zbrodniarz podaje 

mu rękę, to oczywiście nigdy by mu swojej 

Antoni Czortek  
w obozie miał 

stoczyć 15 walk. 
Wszystkie wygrał
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nie podał – mówi Katarzyna Czortek,  

wnuczka czołowego polskiego pięściarza  

lat 30. minionego wieku. Czortek nie tylko 

z regularnością udowadniał swój prymat  

na ringu krajowym (4-krotnie sięgał po tytuł 

mistrza Polski), ale również z powodzeniem 

startował w mistrzostwach Europy. Życiowy 

sukces odniósł w 1939 roku w Dublinie,  

zostając wicemistrzem Starego Kontynentu 

w wadze piórkowej.

W TRAKCIE WOJNY sportowiec ukrywał się 

przed Niemcami z fałszywą kenkartą pod 

nazwiskiem Antoni Kamiński. Niestety,  

miał pecha, gdy pewnego razu legitymują-

cy go SS-man rozpoznał w nim uczestnika 

igrzysk w Berlinie. Czortek od razu trafił  

do siedziby gestapo przy alei Szucha,  

a następnie został osadzony w więzieniu  

na Pawiaku. W końcu w 1943 roku trafił  

do pociągu śmierci. Transportowany w nie-

ludzkich warunkach, znalazł się w obozie 

zagłady. Tam zbawienny okazał się boks, 

którego nie pozwalali mu w młodym wieku 

uprawiać najbliżsi, a szczególnie mama.  

– Dochodziło do tego, że zabierała mu  

buty i chowała, a dziadek był tak zdetermi-

nowany, że potrafił podebrać jej buty  

na obcasie i w nich szedł na trening – wspo-

mina wnuczka pięściarza. 

CZORTEK, W PRZECIWIEŃSTWIE  

DO „TEDDIEGO”, z którym zresztą  

się znali (nawet stoczyli walkę), był mało-

mówny, jeśli chodzi o swoje obozowe do-

świadczenia. Rzadko udawało się nakłonić 

go do zwierzeń. Można sobie tylko wyobra-

zić, jak straszną traumą mógł być okres  

pracy przy piecach krematoryjnych,  

gdy wylądował w karnym komando za ude-

rzenie kapo, który nie chciał go puścić  

za potrzebą. Pani Katarzyna pamięta  

doskonale, jakie zasady wpajał jej dziadek. 

– Wielokrotnie stawiał mnie przed lustrem 

i mówił: „Pamiętaj, żebyś w życiu postępo-

wała tak, abyś zawsze mogła się w tym  

lustrze przejrzeć” – wzrusza się. 

WALECZNEMU „KAJTKOWI” również przy-

padła w obozie walka z Dunningiem. Począ-

tek układał się po myśli Niemca, ale Polak 

przetrwał ataki i coraz wyraźniej przejmował 

inicjatywę. W trzeciej rundzie nokaut już  

wisiał w powietrzu, ale gong uratował rywala. 

Rodacy, emocjonujący się walką, wiwatowali 

na jego cześć, skandując „Jeszcze Polska 

nie zginęła”. Ogółem w obozie miał stoczyć 

15 walk. Wszystkie wygrał. W niewoli przeby-

wał do stycznia 1945 roku. 

PO WOJNIE NIE WRÓCIŁ DO ZBURZONEJ 

WARSZAWY, bo zaproponowano mu, żeby 

przeniósł się do Radomia. Resztę życia prze-

mieszkał w pokoju z kuchnią przy ul. Sta-

szica, gdzie obecnie rodzina przechowuje 

wszystkie skarby po dziadku. Został świet-

nym trenerem. To „spod jego ręki” wyszedł 

znakomity Kazimierz Paździor, mistrz olim-

pijski z Rzymu, mistrz Europy i dwukrotny 

mistrz Polski. Co ciekawe, dorabiał sobie,  

prowadząc taksówkę, stając się najsłynniej-

szym taksówkarzem w Radomiu.

ANTONI CZORTEK zmarł 15 stycznia  

2004 roku, mieszkając w ostatnim etapie 

życia, wraz z ukochaną Czechą, jak nazywał 

żonę Czesławę, w Domu Kombatanta  

w Radomiu. Wspólnie przeżyli 64 lata. 

OBOK:
Tadeusz Pietrzykowski 
przeżył obozowe 
piekło, ale jak 
podkreśla jego 
córka, nigdy nie czuł 
nienawiści do narodu 
niemieckiego

POWYŻEJ:
Antoni Czortek  
z ringiem był związany 
również po wojnie, 
zostając świetnym 
trenerem

Pietrzykowski  
w obozowych 

ringach stoczył, 
według różnych 

szacunków,  
od 40 do 60 walk. 

Oficjalne dane 
mówią o jednej 

tylko porażce
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1 SIERPNIA 1936 ROKU ROZPOCZĘŁY SIĘ  
LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W BERLINIE, 
OTWARTE OSOBIŚCIE PRZEZ ADOLFA HITLERA. 
POMIJAJĄC ZWIĄZANE Z NIMI KWESTIE 
POLITYCZNE I SPOŁECZNE, POD WIELOMA 
WZGLĘDAMI MOŻNA UZNAĆ JE ZA PRZEŁOMOWE. 
PO RAZ PIERWSZY ZMAGANIA SPORTOWCÓW 
ŚLEDZONO NA ŻYWO W TELEWIZJI, A LENI 
RIEFENSTAHL NAKRĘCIŁA FILM DOKUMENTALNY, 
KTÓRY STANOWI PRAWDZIWY SKARB  
ŚWIATOWEJ KINEMATOGRAFII

FOTO: ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE MUZEUM J.W. 

IGRZYSKA XI OLIMPIADY zgodnie z de-

cyzją Międzynarodowego Komitetu Olim-

pijskiego, ogłoszoną 13 maja 1931 r., miały 

odbyć się w Berlinie (1-16 sierpnia 1936), sto-

licy ówczesnej demokratycznej Republiki 

Weimarskiej. Nie przypuszczano wówczas, 

iż okażą się wydarzeniem niezwykle kontro-

wersyjnym. Stało się tak za sprawą zmiany 

władzy w Niemczech. Mimo negatywnego 

kontekstu przyczyniły się do popularyzacji 

idei olimpijskiej i wyznaczyły nowe standar-

dy, choćby pod względem organizacyjnym 

i medialnym. Uważane są za pierwsze  

nowoczesne igrzyska doby nowożytnej. 

ORGANIZACJA PRZYPOMINAŁA super-

precyzyjny zegarek. Wokół imprezy urucho-

miono na niespotykaną dotąd skalę olbrzy-

mią machinę propagandową. Do ponad  

3,5 tys. gazet i periodyków na całym świe-

cie słano biuletyny w pięciu językach na 

temat igrzysk. W efekcie przyjechało 3 tys. 

przedstawicieli prasy i radia z całego świata 

i ponad 150 tys. turystów. Zbudowano per-

fekcyjnie dopracowaną inscenizację nie-

powtarzalnej atmosfery, której zdawali się 

ulegać zarówno sportowcy, jak i widzowie. 

Nasza oszczepniczka Maria Kwaśniewska 

wspominała: „Z mojego, neutralnego punk-

tu widzenia były to igrzyska doskonale pod 

każdym względem zorganizowane, towarzy-

szyły im rewolucyjne zdobycze ówczesnej 

techniki (telewizja, telebimy, etc.)”. 

Jeden z przedstawicieli polskiej prasy rela-

cjonował: „Nie mogę poznać tego poważne-

go miasta. Rogi ulic naszpikowane są głośni- 

kami radiowymi, które podają wszystkim 

przechodniom przebieg rozgrywek dnia  

od rana do nocy. Niemieccy reporterzy  

radiowi, mimo przepracowania, zapowia- 

dają jasno i wyraźnie, i nie krzyczą jak histe-

ryczne kobiety. Wszystko jest na wielką  

skalę. Policjanci orientują się w obcych języ-

kach, na wszystkie strony uwijają się tłuma-

cze. Nowe biura podróży, budki informato-

rów, tysiące wydawnictw, broszur, afiszów,  

plakatów. Kelnerzy w restauracjach  

w nowych kitlach z kółkami olimpijskimi,  

kelnerki mówiące obcymi językami.  

Specjalne podpisy w obcych językach  

w gazetach, specjalna „Olympia Zeitung” 

wychodząca codziennie na pięknym papie-

rze, z szeregiem bardzo ładnych zdjęć”. 

BERLIN 1936:

PIERWSZE 
„TELEWIZYJNE”
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Wydarzeniom sportowym towarzyszyła 
rozległa gama imprez kulturalnych

WYBUDOWANO NAJWIĘKSZY NA ŚWIE-

CIE stadion na 110 tys. miejsc, a tuż przy 

nim olbrzymi obiekt pływacki zawierający 

dwa baseny, które zaopatrzono w specjal-

ny system do zmiany i ogrzewania wody. 

W odległości 14 km od stadionu powstała 

olimpijska wioska. Były to budynki z cegły, 

z dwoma łóżkami w każdym pokoju, kom-

pleksem restauracyjnym, 400-metrową 

bieżnią do treningów, basenem, biblioteką, 

salą przyjęć i specjalnymi biurami dla każ-

dej ekipy. Efektowną nowością tych igrzysk, 

która zyskała Niemcom spore uznanie, było 

wprowadzenie do ceremoniału sztafety, któ-

ra na stadion w Berlinie przeniosła płomień 

olimpijski, zapalony w Olimpii przy pomocy 

promieni słonecznych. Składała się  

z 2075 biegaczy. Każdy z nich miał do po-

konania odcinek 1 km. Trasa wiodła przez 

Grecję, Bułgarię, Jugosławię, Węgry, Austrię, 

Czechosłowację i Niemcy.

Wydarzeniom sportowym towarzyszyła 

rozległa gama imprez kulturalnych: wystaw, 

koncertów, spektakli teatralnych, kongresów, 

spotkań i przyjęć. W igrzyskach uczestniczy-

ło 4066 olimpijczyków, w tym 328 kobiet. 

Tak liczny udział był nowym zwycięstwem 

idei olimpijskiej. Po raz pierwszy zjawili się 

na starcie sportowcy z Afganistanu, Boliwii, 

Kostaryki, Liechtensteinu i Peru.  

Program sportowy należał do najbogatszych  

ze wszystkich wcześniejszych i przewidywał 

przeprowadzenie zawodów w 128 konkuren-

cjach 19 dyscyplin sportowych. Z nowinek 

technicznych zastosowano najnowocze-

śniejszy system elektronicznego pomiaru 

czasu oraz aparaty z fotokomórką, rejestru-

jące koniec biegu. Po raz pierwszy do flore-

tu użyto urządzenia elektrycznego. Po raz 

pierwszy także waga pięściarzy sprawdzana 

była codziennie. W efekcie, w trakcie  

turnieju, wykluczono 60 zawodników  

z powodu nadwagi. 

NA KILKA DNI PRZED OTWARCIEM 

IGRZYSK polska prasa sportowa przygoto-

wywała czytelników na wydarzenie  

wyjątkowe i niemające precedensu w hi-

storii olimpiad ery nowożytnej. Miłośnikom 

boksu reklamowano tę dyscyplinę jako  

jeden z najciekawszych aktów imprezy.  

Największym novum technicznym był sam 

ring: „Z zewnątrz nie będzie się on wiele róż-

nił od pozostałych. Ale będzie to pierwszy 

ring skanalizowany! Ring z bieżącą wodą. 

Tego jeszcze nie było. Znikną więc niezliczo-

ne flaszki z wodą, a każdy zawodnik dosta-

nie swój własny kubek”. 

POWYŻEJ:
Reżyser  
Leni Riefenstahl 
dysponowała armią 
współpracowników 
oraz imponującym 
zapleczem 
technicznym  
i finansowym
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STACJA TELEWIZYJNA BERLIN-WITZLE-

BEN zdecydowała się na przekaz z uroczy-

stości otwarcia, a potem z przebiegu konku-

rencji olimpijskich. Relacje przekazywano 

z kilkunastominutowym opóźnieniem,  

potrzebnym do wywołania i dowiezienia 

taśm do studia emisyjnego. Na stadionie 

w Berlinie zamontowano kamerę, która 

przekazywała bezpośrednio obraz na pięć 

wielkich ekranów ustawionych w newral-

gicznych punktach miasta i na 25 zainsta-

lowanych w różnego typu salach, nie tylko 

w Berlinie, lecz także Poczdamie i Lipsku. 

Ekrany miały wymiar 120 x 100 cm, a alter-

natywę dla nich stanowiły odbiorniki tele- 

wizyjne z monitorem wielkości tabliczki 

czekolady. Liczbę widzów zgromadzonych 

w sumie przy tych ekranach przez 96 godzin 

relacji oszacowano na ponad 160 tys. Był 

to pierwszy pokaz ogromnych możliwości 

informacyjnych telewizji. Szacuje się, że pro-

gramy olimpijskie w Berlinie oglądało dzien-

nie po 150 tys. widzów! 

POZYTYWNE WSPOMNIENIA Z IGRZYSK, 

panującego na nich ducha olimpijskiego  

i po kojowej rywalizacji, podtrzymywało 

przez pewien czas wybitne, jak na ówczesne 

cza sy, dwuczęściowe dzieło Leni Riefen-

stahl: „Olimpiada” („Olympia”). Ten bezpre-

cedensowy film zrealizowany został tak, aby 

Z LEWEJ:
Leni Riefenstahl 
podczas pracy  
nad swoim filmem  
o igrzyskach  
w Berlinie

Z PRAWEJ:
Maria Kwaśniewska 
w rzucie oszczepem 

zdobyła dla Polski 
brązowy medal

siłą artystycznego przekazu zafrapował nie 

tylko osoby zajmujące się sportem, ale i po-

ruszył ludzi, dla których widowiska sportowe 

nie były obiektem godnym uwagi. Reżyser-

ka miała wyłączność na podejmowanie de-

cyzji zarówno w kwestiach filmowych, jak 

i czysto organizacyjnych. Nawet Goebbels 

nie miał prawa formułować sugestii doty-

czących ewentualnych zmian czy w jaki-

kolwiek inny sposób ingerować w jej dzieło. 

Dysponowała armią współpracowników 

oraz ogromnym zapleczem technicznym i fi-

nansowym. Stworzyła estetyczny wzorzec 

fotografii i filmu sportowego na następne 

dziesięciolecia. Ujęcia nagrywano w rozma-

W Berlinie  
na potrzeby igrzysk 

wybudowano 
największy  

na świecie stadion 
na 110 tys. miejsc
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itych warunkach atmosferycznych, przy nie-

jednakowych natężeniach światła, zarówno 

w dzień, jak i w nocy. Posiłkowano się zep-

pelinami i balonami na uwięzi do utrwalania 

zdjęć z wysokości. Posłużono się rowami 

oraz wieżami dla kamer, w celu uzyskania 

unikatowej perspektywy. Wykorzystano 

szyny oraz specjalny system prowadnic  

do prekursorskiego rejestrowania biegów 

i zawodów pływackich za pomocą ruchomej 

kamery, pozwalającej na zachowanie nie-

wielkiego dystansu od zawodników. Użyto 

kamery podwodnej, dzięki której reżyserka 

miała możliwość pokazania zanurzających 

się w wodzie skoczków w ostatnich scenach 

OBOK:
Epererfe rferumqui 
dolores tiasiti undam, 
te qui totasim porepero 
ma sequatur aceaquae 
modi tem. Equam, cus

utworu. Podczas igrzysk nakręcono 400 km 

taśmy. Premiera dwuczęściowego filmu 

o patetycznych tytułach: „Święto narodów” 

i „Święto piękna” odbyła się 20 kwietnia 

1938 r., w 49. urodziny Hitlera.

REPREZENTANCI POLSKI wracali z Berlina 

bez złotego medalu, co w dużej mierze prze-

sądzało o krytycznej ocenie ich olimpijskich 

dokonań. Srebro wywalczyli: Stanisława  

Walasiewicz (bieg 100 m), Jadwiga Wajs (rzut 

dyskiem) oraz drużynowo w jeździectwie: 

Henryk Leliwa-Roycewicz, Zdzisław Gozda-

wa-Kawecki i Seweryn Kulesza. Brąz, oprócz 

Marii Kwaśniewskiej (rzut oszczepem)  

i Władysława Karasia (strzelanie, karabinek 

małokalibrowy), zdobyli w wioślarskiej dwój-

ce podwójnej Jerzy Ustupski i Roger Verey. 

W końcowej klasyfikacji Polska znalazła się 

na dziewiętnastej pozycji. W rodzinie sporto-

wej mówiło się wówczas, że na następnych 

igrzyskach polskiej reprezentacji pójdzie  

lepiej. Mało kto przypuszczał, że na kolejne 

sportowe święto przyjdzie czekać aż 12 lat. 

W trzy lata po Berlinie ci, którzy w 1936 r. po-

dejmowali młodzież całego świata na im-

prezie głoszącej hasła przyjaźni i braterstwa, 

wywołali drugą wojnę światową… 
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Warszawa 1934 r. 
Międzynarodowe 
zawody balonowe 
o puchar Gordona 
Bennetta. W powietrzu 
balon ze Zbigniewem 
Burzyńskim i Janem 
Zakrzewskim, 
zdobywcami II miejsca 

OBOK:
Bruksela 1937 r. 

Międzynarodowe 
zawody balonowe 
o puchar Gordona 

Bennetta

TEKST : MARTA MAREK/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE

POLSKA MA BOGATE TRADYCJE W LOTNICTWIE, 
TAKŻE SPORTOWYM. PILOCI WYSTĘPUJĄCY POD 
BIAŁO-CZERWONĄ FLAGĄ ZDOBYLI WIELE TROFEÓW 
W MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH. WIĘKSZOŚĆ 
OSIĄGNIĘCIA TE KOJARZY GŁÓWNIE ZE SPORTEM 
SAMOLOTOWYM I SZYBOWNICTWEM. WARTO JEDNAK 
PRZYPOMNIEĆ, ŻE POLACY ODNOSILI SUKCESY  
RÓWNIEŻ W BALONIARSTWIE. W LATACH 30. XX WIEKU 
BYLI W TYM SPORCIE POTĘGĄ – CZTEROKROTNIE  
TRIUMFOWALI W UZNAWANYCH ZA MISTRZOSTWA ŚWIATA 
ZAWODACH O PUCHAR GORDONA BENNETTA. ŁĄCZNIE 
ZWYCIĘŻALI W NICH SZEŚĆ RAZY

Z GŁOWĄ 
W CHMURACH   

FOTO: ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE MUZEUM J.W., AEROKLUB POLSKI 

CHOĆ PIERWSZE PRÓBY wzniesienia w po-

wietrze balonu miały miejsce na ziemiach 

polskich już w latach 80. XVIII w., to jednak 

sport balonowy narodził się dopiero w XX 

stuleciu. Pierwszy sportowy lot odbył się  

29 maja 1910 r. we Lwowie. Należący do Ga-

licyjskiego Towarzystwa „Awiata” aerostat, 

z porucznikiem Rudolfem Harnischem oraz 

inżynierami Edmundem Libańskim i Karo-

lem Richtmannem na pokładzie, pokonał  

dystans ok. 140 km w 2 godziny i 8 minut. 

ROZWÓJ BALONIARSTWA w Polsce na-

stąpił po I wojnie światowej. Powstały wtedy 

zakłady produkujące aerostaty, a w aero-

klubach otwierano sekcje balonowe. Istotną 

rolę w popularyzacji tego sportu odegrały 

rozgrywane w latach 1925-1939 zawody 

o Puchar im. płk. Aleksandra Wańkowi-

cza. To w nich polscy aeronauci nabierali 

doświadczenia, które potem procentowało 

w jednej z najbardziej prestiżowych imprez 

światowego lotnictwa – Pucharze Gordona 

Bennetta. Zmagania te, uznawane za mi-

strzostwa świata FAI balonów gazowych, za-

inaugurowano w 1906 roku. w Paryżu. Brały 

w nich udział dwuosobowe załogi, których 

zadaniem było pokonanie jak najdłuższego 

dystansu bez międzylądowania. 

POLSKA ZADEBIUTOWAŁA w tej rywali-

zacji  w 1932 roku w Bazylei. Wystawiła dwie 

ekipy, które zajęły miejsca czwarte i szóste. 

 Pierwszy triumf zanotowała rok później 

w Chicago za sprawą Franciszka Hynka  

i Zbigniewa Burzyńskiego. Używali oni ae-

rostatu „Kościuszko”, wyprodukowanego 

w Wojskowych Warsztatach Balonowych 

w Jabłonnie. Ważył 600 kg, mógł pomieścić 

ok. 1400 kg balastu i osiągnąć maksymal- 

ny pułap 9500 metrów. Polacy, którzy  

w 39 godzin i 32 minuty pokonali 1370 km, 

mogli cieszyć się ze zwycięstwa, przeżyli  

jednak chwile grozy. Wylądowali bowiem 

w Górach Laurentyńskich w prowincji  

Quebec i przez pięć dni błądzili po kanadyj-

skim lesie z niewielką ilością jedzenia – dwu-

nastoma pomarańczami i paczką rodzynek. 

TRIUMF HYNKA I BURZYŃSKIEGO był 

trzecim znaczącym sukcesem polskiego 

lotnictwa na międzynarodowej arenie, po 

zwycięstwie Franciszka Żwirki i Stanisława 

Wigury w międzynarodowych zawodach 

samolotów turystycznych Challenge (1932) 

i rekordzie świata Stanisława Skarżyńskie-

go, który samolotem RWD-5 samotnie prze-

leciał nad Atlantykiem (1933). Dwie kolejne 
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POWYŻEJ:
1938 r., kpt. Zbigniew 
Burzyński w gondoli 
„Gwiazdy Polski”

OBOK:
Toruń, gondola balonu 
w hangarze

PONIŻEJ:
Jacek Bogdański  
i Mateusz Rękas, 
zdobywcy pucharu 
Gordona Bennetta  
w 2018 roku. Z lewej 
przedstawiciel FAI

Polskie załogi 
wystąpiły dotąd 

w 31 edycjach 
Pucharu Gordona 
Bennetta, 15 razy 
zajmując miejsca 

na podium

ciej pozycji. W tym roku takie zawody miały 

odbyć się we Wrocławiu, w dniach 27 sierp-

nia-4 września, jednak ze względu na pan-

demię koronawirusa zostały przełożone  

na rok przyszły. 

BALONIARSTWO W POLSCE wcale  

nie jest domeną mężczyzn. Z powodze-

niem uprawiają je także kobiety, odnosząc 

spore sukcesy, głównie w zawodach ba-

lonów na ogrzane powietrze. Najlepszym 

jak dotąd osiągnięciem polskich aeronau-

tek jest mistrzostwo świata wywalczone 

w 2018 roku w Nałęczowie przez Darię 

Dudkiewicz-Goławską. Jeszcze lepiej radzą 

sobie nasze panie w swym europejskim 

czempionacie. Z czterech rozegranych do-

tychczas zwyciężały w dwóch: w 2015 roku 

triumfowała Ewa Prawicka-Linke, a dwa 

lata później – Beata Choma. W inauguracyj-

nych ME w 2010 r. brązowy medal wywal-

czyła z kolei Joanna Matwiejczuk, która ma 

w swoim dorobku aż sześć wygranych za-

wodów Pucharu Świata kobiet (1997–1999, 

2002, 2005, 2007).  

edycje Pucharu Gordona Bennetta także 

zakończyły się wygranymi aeronautów pod 

biało-czerwoną flagą. Dzięki temu nasz kraj, 

podobnie jak wcześniej Belgia i USA, zdobył 

to trofeum na własność.

PONIEWAŻ KOLEJNE ZAWODY organi-

zował zwycięzca poprzednich, Polska go-

ściła Puchar Gordona Bennetta w latach 

1934–1936. Każda z tych imprez odbyła się 

w Warszawie. W 1934 roku ponownie naj-

lepszy okazał się Hynek, tym razem w pa-

rze z Władysławem Pomaskim. Pokonali 

1333 km w 44 godziny i 48 minut. Hynek, 

który uczestniczył w tej prestiżowej impre-

zie jeszcze trzykrotnie w latach 1935–1937 

(5. miejsca), uważany jest za jednego z naj-

lepszych aeronautów w historii kraju. Na-

wet po zakończeniu startów na arenie mię-

dzynarodowej wciąż popularyzował sport 

balonowy. Był jego ambasadorem aż  

do tragicznej śmierci w wieku 61 lat. Zginął  

8 września 1958 roku w katastrofie balonu 

w miejscowości Szatarpy. Przy próbie lądo-

wania aerostat najprawdopodobniej zaha-

czył o linię wysokiego napięcia i zapalił się.

W 1935 ROKU ze swojego drugiego zwycię-

stwa w Pucharze Gordona Bennetta cieszył 

się także Burzyński. Wraz z Władysławem 

Wysockim balonem „Polonia II” pokonał 

dystans 1650,47 km. Podróż zajęła im 57 go-

dzin i 54 minuty. Polacy triumfowali także 

w 1938 r. w belgijskim Liège. Tam najlepsi 

okazali się Antoni Janusz i Franciszek  

Janik, którzy balonem „LOPP” pokonali  

1725 km w 35 godzin i 35 minut. Kolejnej 

imprezy, zaplanowanej na 3 września 1939 r. 

we Lwowie, ze względu na wybuch  

II wojny światowej już nie rozegrano. 

RYWALIZACJA O PUCHAR GORDONA 

BENNETTA powróciła do światowego ka-

lendarza Międzynarodowej Federacji Lotni-

czej (FAI) dopiero po 45 latach. Wznowiono 

ją w 1983 roku w Paryżu, w 200. rocznicę 

pierwszego na świecie lotu balonu. Zawody 

okazały się szczęśliwe dla Polski, która od-

niosła piąty w historii triumf za sprawą Stefa-

na Makné i Ireneusza Cieślaka, pilotujących 

balon „Polonez” (690 km w 36 godzin 27 mi-

nut). Ostatnie, szóste zwycięstwo rodzimych 

aeronautów miało miejsce w 2018 r.  

w Bernie, a autorami tego sukcesu byli  

Mateusz Rękas i Jacek Bogdański. Co cieka-

we, swój lot balonem „D-OWBA” zakończyli… 

w Ostródzie. Pokonali dystans 1145,29 km, 

co zajęło im 59 godzin i 28 minut.

POLSKIE ZAŁOGI wystąpiły dotąd w 31 edy-

cjach Pucharu Gordona Bennetta, 15 razy zaj-

mując miejsca na podium. Triumfowały – jak 

zaznaczyliśmy wcześniej – sześciokrotnie, 

tyle samo razy zdobywały medale srebrne, 

a trzykrotnie kończyły rywalizację na trze-
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WYBRAŁ: HENRYK URBAŚ/PKOl 

SKOCZKOWIE 
Przerwany lot
Dariusz Jaroń 
wyd. Marginesy
Warszawa 2020 

 Opowieść o losach wybitnych 

sportowców: Heleny Marusarzówny, 

Bronisława Czecha i Stanisława  

Marusarza („Dziadka”) czyta się jak 

pasjonującą powieść, co autorowi 

wystawia wysoką notę. Studiując  

archiwalne materiały i sięgając  

do wypowiedzi osób dobrze znają-

cych trójkę narciarskich mistrzów 

– członków ich rodzin, przyjaciół 

i konkurentów ze sportowych aren, 

Dariusz Jaroń obszernie naświe-

tla okupacyjną aktywność bohate-

rów. Kiedy nastał czas najważniej-

szej próby – oni, niekwestionowane 

gwiazdy sportu, przynoszący Polsce 

KALEJDOSKOP

chwałę na międzynarodowych za-

wodach, bez wahania postanowili 

służyć jej w roli tatrzańskich prze-

wodników i kurierów. Okupili to 

aresztowaniami. Jak przypomina au-

tor „Bronek został aresztowany i wy-

wieziony do Auschwitz-Birkenau, 

gdzie po czterech latach zmarł. He-

lenę rozstrzelano po trwających rok 

torturach i przesłuchaniach. Staszek 

kilkakrotnie wymykał się z rąk gesta-

po, uciekł z celi śmierci w Krakowie, 

a następnie przedostał się na Węgry, 

gdzie doczekał końca wojny”. Jako 

jedyny z tej trójki, ale potem przez kil-

ka lat był obiektem działań bezpieki. 

Opis tej i innych, często nieznanych 

szerszemu gronu rodaków, sytuacji 

znajdziemy na blisko czterystu stro-

nach tej ciekawej publikacji. 

HELENA, BRONEK I „DZIADEK”

LEKCJA 
HISTORII
SPORTOWCY DLA NIEPODLEGŁEJ 
Opowieść na stulecie Bitwy Warszawskiej 
Magdalena Stokłosa, Aleksandra Wójcik 
wyd. Instytut Łukasiewicza 
Kraków 2020 

 To już trzecia z serii publikacji 

Instytutu Łukasiewicza, nawiązują-

cych kolejno do: jubileuszu 100-lecia 

odzyskania przez nasz kraj niepod-

ległości oraz 80. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej. Tym razem odno-

si się do setnej rocznicy Bitwy War-

szawskiej, prezentując wybitnych 

sportowców, którzy w 1920 roku sta-

nęli do walki z armią bolszewicką. 

Było ich niemało i mieli w swych sze-

regach prawdziwe gwiazdy sportu. 

Autorki, w formie bogato ilustrowa-

nych fotografiami opowieści, kreślą 

sylwetki m.in.: Stanisława Skarżyń-

skiego, Karola Rómmla, Mariusza  

Zaruskiego czy Józefa Lange.  

Charakteryzują bohaterów jako wy-

bitnych zawodników, a jednocześnie 

walecznych żołnierzy, gotowych  

do największych poświęceń. 

Ciekawa i pouczająca to lektura, więc 

dobrze się stało, że wsparcie udzie-

lone wydawcom przez Ministerstwo 

Sportu, Pocztę Polską i Totalizator 

Sportowy pozwoliło skierować publi-

kację do przeszło 100 polskich szkół 

o profilu sportowym. Podobno autorki 

i wydawnictwo już pracują nad kolej-

ną publikacją… 

ZJEDNOCZENI W MARZENIACH
14 historii na medal 
Małgorzata i Michał Bronikowscy 
wyd. Polski Komitet Olimpijski 
Warszawa 2020

 Tytułowe 14 historii to nic  

innego jak bardzo ciekawie poprowa-

dzone rozmowy z czternaściorgiem 

naszych mistrzów olimpijskich  

(w tym z Natalią Partyką, która ma 

w swym sportowym dorobku pięć  

złotych medali igrzysk paraolimpij-

skich). To największe gwiazdy pol-

skiego sportu – chronologicznie:  

od Renaty Mauer-Różańskiej  

i Roberta Korzeniowskiego, 

 po Anitę Włodarczyk i Kamila Stocha. 

Każda z opowieści, kierowanych 

głównie do młodego czytelnika,  

jak na jej edukacyjną rolę przystało, 

poprzedza krótka charakterystyka 

dyscypliny i konkurencji uprawianej 

przez jej bohaterkę czy bohatera. Każ-

da też rozpoczyna się pytaniem o po-

czątki sportowej drogi. Niemal  

wszyscy mówiący o tym podkreślają 

rolę, jaką w rozwijaniu ich zaintereso-

wania sportem odegrała szkoła.  

Pracujący w niej nauczyciele nawet 

po wielu latach wspominani są  

z sentymentem i wdzięcznością.

Szczere wynurzenia sportowych  

idoli młodzieży spełniają zadanie,  

jakie postawili sobie autorzy, dofi-

nansowanej przez firmę Ferrero  

Polska, publikacji. A brzmiało ono 

tak: – Naszą intencją jest zainspiro-

wanie młodych ludzi wraz z ich opie-

kunami (rodzicami, trenerami i na-

uczycielami) oraz tych wszystkich, 

którym sport i promocja uniwersal-

nych wartości leży na sercu. 

DROGI DO MISTRZOSTWA
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NIE TYLKO BUKOWINA… 
WAŁCZ OLIMPIJSKI 
red.: Jerzy Eider, Bogdan Wankiewicz,  
Dariusz Skalski 
wyd. Starostwo Powiatowe w Wałczu 
Szczecin 2020

 Publikacja, przygotowana z oka-

zji organizowanych w Wałczu  

56. Centralnych Uroczystości Dni 

Olimpijczyka 2020 (piszemy o nich 

w „Magazynie Olimpijskim” na str. 24), 

to de facto kompendium wiedzy o wa-

łeckim sporcie i jego związkach z ru-

chem olimpijskim. Miasto, będące 

m.in. siedzibą Ośrodka Przygotowań 

Olimpijskich COS, może poszczycić 

się niemałym dorobkiem sportowym, 

który budowano tu już od pierwszych 

lat powojennych. Autorzy nie kryją, 

że postrzeganie Wałcza jako jednej 

z pereł zachodniopomorskiego spor-

tu jest ściśle związane z OPO na Bu-

kowinie, przez który przewinęły się 

tysiące sportowców i trenerów. Choć 

powszechnie uznaje się go za mekkę 

sportów wodnych – odegrał znaczącą 

rolę w rozwoju lekkoatletyki, ale także 

hokeja na trawie, piłki nożnej i kilku in-

nych sportów, w tym również dyscyplin 

zimowych. Baza ośrodka jest rozbudo-

wywana i modernizowana, dzięki cze-

mu może służyć kolejnym zastępom 

trenujących. Jednak wałecki sport to 

nie tylko Bukowina, co udowadniają 

w książce jej autorzy. Sukcesami mogą 

poszczycić się choćby Szkoła Mistrzo-

stwa Sportowego oraz miejscowe 

kluby – Orzeł, Żak, UKS Liliput, UKS 

Ateny i inne. Miasto i powiat sprzyjają 

sportowi, dostrzegając w nim ważny 

element zarówno promocji Wałcza, 

jak i istotny czynnik w wychowywaniu 

miejscowej młodzieży. 

ŻYCIE ZA METĄ NA JUBILEUSZ 
MAŁOPOLSKA RADA OLIMPIJSKA  
2000-2020 
Józef Lipiec, Zbigniew Porada 
wyd. Małopolska Rada Olimpijska
Kraków 2020

 Jubileusz 20-lecia aktywnej 

działalności Małopolskiej Rady Olim-

pijskiej w Krakowie stał się doskonałą 

sposobnością, by jej dorobek – histo-

rię i dzień dzisiejszy - opisać w oko-

licznościowym wydawnictwie.  

To przedsięwzięcie na pewno się uda-

ło, bo autorzy zawarli w książce to,  

co w minionym dwudziestoleciu naj-

bardziej absorbowało członków Rady 

i skupione wokół niej kluby olimpijczy-

ka z regionu. Z tekstu prof. Lipca po-

znajemy nazwiska osób szczególnie 

dla tej olimpijskiej struktury zasłużo-

nych – zawodników, szkoleniowców, 

naukowców, pedagogów, ludzi kul-

tury, polityków i dziennikarzy. Z kolei 

w dalszej części książki, opracowanej 

przez prof. Poradę, znajdujemy pełną 

listę małopolskich olimpijczyków z lat 

1924–2018, z podziałem na ich kluby 

i miejsce zamieszkania. Łącznie  

dotąd region ten reprezentowało  

na olimpijskich arenach 407 spor-

towców, w tym 102 panie. Wypada 

doliczyć do nich 12 uczestników olim-

pijskich konkursów sztuki, na czele 

ze złotym medalistą z Amsterdamu 

(1928) – słynnym poetą Kazimierzem  

Wierzyńskim. Olimpijskie trofea wy-

walczyło ogółem 44 sportowców re-

prezentujących małopolskie kluby. 

Publikację uzupełnia fotograficzny 

zapis różnych wydarzeń z 20-letniej 

historii Małopolskiej Rady Olimpij-

skiej. 

dziwnego ani nagannego, skoro wy-

dawnictwu patronował Wiceprezes 

PZPS Ryszard Czarnecki, a opowieści 

reprezentantów siatkarskiego świata  

są naprawdę wyjątkowo ciekawe.  

Pozostali bohaterowie tej książki  

to ludzie boksu, pięcioboju nowocze-

snego, lekkoatletyki, kolarstwa, piłki 

nożnej i sportu żużlowego. Wspo-

mniani wcześniej wybitni medycy  

radzą z kolei jak utrzymywać dobrą 

formę, stosując aktywność fizyczną 

na co dzień. 

GDY MILKNĄ OKLASKI . 
Życie na sportowej emeryturze – wywiady 
z mistrzami
Maciej Zdziarski
wyd. Instytut Łukasiewicza
Kraków 2020 

 Na wydawnictwo składa się  

zapis 16 rozmów, które autor prze- 

prowadził z wybitnymi zawodnika- 

mi – mistrzami i medalistami olimpij-

skimi, mistrzami świata, ale również  

ze znanymi trenerami i eksperta- 

mi – profesorami medycyny. Łączy  

te rozmowy charakterystyka aktywno-

ści, jakie po zakończeniu wyczynowej  

kariery prowadzą ich bohaterowie.  

Co robią po rozstaniu z ringiem,  

boiskiem czy torem? Jak funkcjonują 

w „cywilnym” życiu, na ile radzą  

sobie z trudami dnia codziennego. 

W gronie rozmówców autora najwięcej 

znalazło się przedstawicieli siatkówki, 

bo to: Tomasz Wójtowicz, Wiktor  

Krebok, Jan Such, ojciec i syn czyli  

Jan i Grzegorz Rysiowie. Nic w tym 
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JUŻ PO RAZ SZÓSTY w Konstancinie-Jezior-

nie odbył się (tym razem 13 września) Bieg 

im. Piotra Nurowskiego. Pamięć b. Prezesa 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który  

zginął 10 lat temu w katastrofie lotniczej  

pod Smoleńskiem, uczciło tym razem  

ok. 250 biegaczek i biegaczy (na udział 

większej ich liczby nie pozwoliły ogranicze-

nia związane z pandemią), przyjaciele, znajo-

mi i członkowie jego najbliższej rodziny. 

Co prawda w takich sytuacjach wyniki spor-

towe schodzą bez wątpienia na dalszy plan, 

ale wypada odnotować, że na 10-kilometro-

wym dystansie w gronie mężczyzn zwycię-

żył Krzysztof Wasiewicz (31:33), a wśród pań 

Emilia Mazek (36:50). 

DWANAŚCIE NOWYCH TABLIC,  

dedykowanych wybitnym polskim  

sportowcom, i jeden obelisk, poświęcony  

trenerowi Januszowi Forteckiemu (przed 

laty opiekunowi naszego pierwszego mi-

strza olimpijskiego w skokach narciarskich 

Wojciecha Fortuny) pojawiło się 14 września 

na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Spor-

tu i Rekreacji „Szelment”. Takie wydarzenie, 

którego pomysłodawcą był właśnie pan 

Wojciech – na co dzień kustosz miejscowe-

go muzeum sportowego, odbyło się tam 

już po raz czwarty. 

Gośćmi uroczystości byli – oprócz jej głów-

nych bohaterów – reprezentanci regional-

nych władz oraz przedstawiciele Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego. Członek Zarządu 

Zenon Dagiel odczytał, kierowany do Mar-

szałka Województwa Artura Kosickiego i go-

spodarzy, list z pozdrowieniami od Prezesa 

Andrzeja Kraśnickiego. – Kiedy inaugurowa-

liśmy naszą Aleję Olimpijczyków, odsłonili-

śmy 7 płyt, a dziś – już zbliżamy się do czter- 

dziestki – powiedział podczas uroczystości 

ZEBRAŁ: MATEUSZ WILANOWICZ 

FOTO: BOGDAN PIEKLIK, DEMES/SPORTWIN, SZYMON SIKORA/PKOl, TOMASZ PIECHAL/PKOl,  GREG MARTIN/©IOC MEDIA, ZBIGNIEW KULIK

mistrz z Sapporo. – Ta aleja to historia spor-

tu, a historia sportu składa się na historię 

Polski – dodał. W tym roku pamiątkowe ta-

blice otrzymali w „Szelmencie”: Jerzy Kulej, 

Janusz Zarenkiewicz, Henryk Petrich (boks), 

Stanisław Gąsienica-Daniel (narciarstwo),  

Janusz Peciak (pięciobój nowoczesny),  

Elwira Seroczyńska (łyżwiarstwo szybkie), 

Kazimierz Kmiecik, Andrzej Szarmach i Jan 

Domarski (piłka nożna), Krystyna Danilczyk-

-Zabawska (la) oraz Konrad Paszkiewicz 

i Grzegorz Skowroński (zawodnicy strong-

man). Dodajmy, iż tablicom towarzyszą  

zasadzone na miejscu „dęby pamięci”. 

Tego samego dnia w nieodległych Suwał-

kach rondu u zbiegu ulic Sportowej i Alek-

sandry Piłsudskiej uroczyście nadano 

nazwę „Olimpijczyków Polskich”. Władze 

miasta,na czele z Prezydentem Czesławem 

Renkiewiczem, i przewodniczącym Rady 

Miejskiej Zdzisławem Przełomcem odpo-

wiedziały w ten sposób na wspólną propo-

zycję Podlaskiej Rady Olimpijskiej i miej-

scowego radnego Kamila Klimka. Głównym 

elementem ronda jest wysoki na 10 metrów 

maszt z flagą PKOl. Wciągnął ją Wojciech 

Fortuna w towarzystwie oszczepniczki, 

olimpijki z Rio de Janeiro, Marii Andrejczyk 

i 6-krotnej medalistki igrzysk paraolimpij-

skich w pływaniu Joanny Mendak. Po zakoń-

czeniu uroczystości jej goście mieli jeszcze 

okazję zwiedzenia hali „Suwałki Arena”. 
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 „ZNANI NIEZNANI. POLACY ŚWIATU”  

to tytuł otwartej 16 września w Centrum 

Olimpijskim wystawy przypominającej na-

szych wybitnych rodaków, którzy po opusz-

czeniu kraju na przełomie XIX i XX stulecia 

dobrze przysłużyli się swym nowym środo-

wiskom. W gronie 49 postaci, których syl-

wetki przedstawiono na ekspozycji, znaleźli 

się również przedstawiciele świata sportu, 

m.in. lekkoatletki – Halina Konopacka i Sta-

nisława Walasiewicz czy też kompozytor, 

autor m.in. „Hymnu olimpijskiego” – Michał 

DEMES – Dni Marketingu Sportowego to 

międzynarodowe forum sportu i biznesu. 

15-letnia już historia tego przedsięwzięcia 

rozpoczęła się skromnie od inicjatywy grupy 

studentów Akademii Ekonomicznej w Po-

znaniu. Z biegiem lat rozwinęła się w ciekawą 

płaszczyznę wymiany poglądów i doświad-

czeń na temat związków sportu z biznesem, 

marketingu i społecznego oddziaływania 

wydarzeń sportowych. Od lat również pod-

czas kolejnych DEMES-ów są przyznawane 

statuetki za najciekawsze inicjatywy łączą-

ce w sobie sport i biznes oraz nagradzają-

ce konkretne osoby za ich zaangażowanie 

w te dziedziny życia. 18 września uroczysta 

Gala DEMES miała miejsce znów w Centrum 

Olimpijskim. Miło nam poinformować,  

iż w gronie laureatów Nagród Biznesu  

Sportowego w kategorii „Kampania marke-

tingowa 2019” za projekt pt. „Wiele dróg,  

jeden cel”, realizowany w roku 100-lecia  

naszego ruchu olimpijskiego, znalazł się  

Polski Komitet Olimpijski. Przypomnijmy,  

iż realizowane w ramach tego projektu  

działania obejmowały aktywność PKOl 

w prasie, ekspozycji outdoorowej oraz w ko-

munikacji elektronicznej. Przyznaną PKOl 

statuetkę odebrał podczas Gali Sekretarz  

Generalny Adam Krzesiński. Dodajmy,  

że podobne trofea trafiły do dwóch firm bli-

sko związanych z polskim ruchem olimpij-

skim. To Totalizator Sportowy z marką  

LOTTO (Sponsor Generalny PKOl), nagro-

dzony w kategorii „Sponsor sportu” oraz  

wyróżniona w kategorii specjalnej firma ener-

getyczna ENEA (Sponsor PKOl), od lat wspie-

rająca polskie wioślarstwo. 

Spisak. Radość z możliwości takiego pro-

mowania Polski i Polaków, aktywnych przez 

lata poza granicami ojczystego kraju, wyra-

ził Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków 

za Granicą, Sekretarz Stanu w KPRM – Jan 

Dziedziczak. Z kolei Prezes PKOl Andrzej 

Kraśnicki przypomniał, że Komitet w swojej 

działalności od wielu lat zabiega o pielęgno-

wanie i umacnianie więzów rodaków z kra-

jem, współpracując w tym względzie m.in. 

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Sto-

warzyszeniem „Wspólnota Polska”. 

        MAGAZYN OLIMPIJSKI 69



LOREM IPSUM

70    MAGAZYN OLIMPIJSKI

     

KALEJDOSKOP

UROCZYSTY (I MIĘDZYNARODOWY,  

BO POLSKO-NIEMIECKI) CHARAKTER 

miały tegoroczne Dni Olimpijczyka w Kar-

paczu. Odbyły się w połowie września 

w miejscowym Muzeum Sportu i Turystyki, 

będącym jednocześnie siedzibą Karkono-

skiego Klubu Olimpijczyka. Honorowymi 

gośćmi spotkania były: dwukrotna złota 

i brązowa medalistka olimpijska w strze- 

lectwie Renata Mauer-Różańska oraz  

brązowa medalistka olimpijska (Londyn 

2012) w taekwondo – mieszkająca  

w Karpaczu – reprezentantka Niemiec  

Helena Fromm-Stanek. Oczywiście nie 

mogło zabraknąć związanych właśnie 

z Karpaczem olimpijczyków, reprezentują-

cych bobsleje – Andrzeja i Tomasza  

Żyłów, Mateusza Lutego oraz saneczkar-

stwo – Haliny Kanasz i Andrzeja Pieko-

szewskiego. Była sympatyczna rozmowa 

o ruchu olimpijskim, olimpijskie wspo-

mnienia i słowa uznania pod adresem dy-

rektora muzeum Zbigniewa Kulika. Trzeba 

29 
WRZEŚNIA 

w Centrum Olim-

pijskim obrado-

wało przełożone 

z kwietnia Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOl. De-

legaci jednogłośnie przyjęli przedstawione 

przez Prezesa Andrzeja Kraśnickiego spra-

wozdanie z pracy Komitetu w roku 2019, 

a także – przedłożone im sprawozdania fi-

nansowe i Komisji Rewizyjnej. Andrzej Kra-

śnicki podziękował członkom Rodziny Olim-

pijskiej za ich zaangażowanie w obchody 

100-lecia polskiego ruchu olimpijskiego. 

Zwrócił także uwagę na dobre wyniki pol-

skich sportowców na zimowym i letnim 

Olimpijskich Festiwalach Młodzieży Europy 

oraz na II Igrzyskach Europejskich  

w Mińsku. Przypomniał, że gospodarzami 

trzeciej edycji tej ostatniej imprezy w roku 

2023 będą wspólnie Kraków i Małopolska. 

Obrady Walnego Zgromadzenia poprzedziło 

posiedzenie Zarządu PKOl. W jego trakcie  

do grona członków prawnych Komitetu  

został przyjęty Polski Związek Teqballu.  

Do składu Zarządu dołączył Zdzisław Ingie-

lewicz – Prezes Polskiego Związku Sportów 

Saneczkowych (poprzedni Prezes Michał 

Jasnosz zmarł przed rokiem). Zarząd listami 

gratulacyjnymi uhonorował obchodzące-

go w br. swoje 90. urodziny prof. Kajetana 

Hądzelka – historyka kultury fizycznej, wie-

loletniego działacza olimpijskiego i Preze-

sa Fundacji „Komitet Pierre’a de Coubertin 

w Polsce” oraz Magdalenę Rejf – menedżer 

Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl, 

nagrodzoną przez Europejski Ruch Fair Play 

(EFPM) specjalną nagrodą „Duch fair play”. 

Podczas tego samego posiedzenia Zarząd 

rekomendował kandydaturę członka Prezy-

dium Mariana Dymalskiego w wyborach  

do Międzynarodowego Komitetu Olimpij-

skiego. Jego kandydaturę wysunęło  

kierownictwo Międzynarodowej Federacji 

Sportu Akademickiego (FISU), której polski  

działacz jest Wiceprezydentem. 

Już w roku ubiegłym PKOl na wniosek swej 

Komisji Zawodniczej zgłosił kandydaturę 

Mai Włoszczowskiej na członkinię MKOl 

reprezentującą zawodników. Głosowanie 

sportowców nad kandydaturami naszej 

dwukrotnej wicemistrzyni olimpijskiej i jej 

konkurentów odbędzie się w Tokio przy  

okazji przyszłorocznych igrzysk. 

przyznać, że dyrektor tej placówki od lat 

dba o wzbogacanie jej ekspozycji stałej 

i o organizowanie na miejscu wystaw cza-

sowych. Taka właśnie została otwarta pod-

czas spotkania z okazji Dni Olimpijczyka. 

To „Chwile. Między tartanem a koroną sta-

dionu” – fotografie Marka Biczyka, Toma-

sza Sikory i Tomasza Kasjaniuka, udostęp-

nione przez PKOl, a prezentujące piękno 

lekkoatletyki i szerzej – sportu olimpijskie-

go. Warto dodać, że impreza w Karpaczu 

odbyła się dzięki wsparciu samorządu wo-

jewództwa dolnośląskiego oraz Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych Saksonii. 
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PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE spotkało  

22 października Prezesa PKOl Andrzeja  

Kraśnickiego. Podczas uroczystej inaugura-

cji nowego roku akademickiego w Collegium 

Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej 

w Warszawie nadano mu tytuł profesora  

honorowego tej uczelni. – Andrzej Kraśnicki 

to urodzony przywódca i charyzmatyczna 

osobowość. Podejmowane przez niego  

i Polski Komitet Olimpijski działania  

w obszarze sportu, kultury, edukacji i promo-

cji wartości olimpijskich owocują silną pozy-

cją Komitetu w Polsce i na świecie – mówił 

w laudacji Rektor Collegium Humanum  

prof. dr hab. Paweł Czarnecki. 

Prezes Kraśnicki, dziękując za to zaszczyt-

ne wyróżnienie, stwierdził, że światy nauki 

i sportu są sobie pod względem wyznawa-

nych wartości bardzo bliskie. Cechą obu 

jest konsekwentne dążenie do celu, dbanie 

o rozwój i kształt przyszłych pokoleń, ucze-

nie szacunku, promowanie samodyscypliny 

w życiu codziennym i dążenie do doskona-

łości. Prezes PKOl wygłosił następnie wy-

kład inauguracyjny na temat: „Patriotyzm 

sportowy i wspólnota wartości. Wyzwania 

Polskiego Ruchu Olimpijskiego – Igrzyska 

Europejskie Kraków – Małopolska 2023”. 

Andrzej Kraśnicki to dopiero druga osoba 

wyróżniona tytułem profesora honoro- 

wego Collegium Humanum. Wcześniej,  

we wrześniu br., godność tę otrzymał  

Václav Klaus, Prezydent Republiki Czeskiej 

w latach 2003–2013. 

W KOMUNIKACIE Z 25 LISTOPADA  

MKOl poinformował o skorygowaniu  

wyników rywalizacji sztangistów kategorii 

105 kg podczas igrzysk olimpijskich  

w Londynie w roku 2012. Jako że u zawod-

ników sklasyfikowanych wówczas na miej-

scach pierwszym (z Ukrainy) i czwartym 

(z Uzbekistanu) ujawniono stosowanie  

dopingu – polski ciężarowiec Bartłomiej 

Bonk został przesunięty z trzeciej  

na drugą lokatę.  PKOl już zadecydował  

o podwyższeniu nagrody za brąz wypła- 

conej mu 8 lat temu do wysokości premii  

za medal srebrny. 

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ WCIĄŻ  

PANDEMIĄ KORONAWIRUSA, obrady  

49. Zgromadzenia Ogólnego Narodowych 

Komitetów Olimpijskich (EOC) odbyły się  

27 listopada w trybie online.. Rozpoczęły je 

krótkie wystąpienia Prezydenta MKOl  

Thomasa Bacha i p.o. Prezydenta EOC Nielsa 

Nygaarda (na zdj. powyżej). Obaj podkreśli-

li ogromne znaczenie solidarności w prze-

zwyciężaniu trudności, które niesie ze sobą 

pandemia. Zwrócili też uwagę na wsparcie 

udzielane ruchowi olimpijskiemu przez kie-

rownictwo Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO), liderów grupy G20 i innych międzyna-

rodowych gremiów. Wyrazili nadzieję,  

Podczas 49. Zgromadzenia 
Ogólnego Narodowych 

Komitetów Olimpijskich 
podkreślono ogromne  

znaczenie solidarności  
w przezwyciężaniu trudności, 
które niesie ze sobą pandemia

że uda się zgodnie ze zmodyfikowanym wio-

sną planem przeprowadzić latem 2021 roku 

letnie igrzyska olimpijskie w Tokio, a nieco 

ponad pół roku później – zimowe w Pekinie. 

Przedstawiciele EOC jako owocne ocenili roz- 

mowy nt. Igrzysk Europejskich Kraków – Ma-

łopolska 2023, przeprowadzone w Krakowie 

i Rzymie ze stroną polską oraz wirtualnie 

z Komisarz Unii Europejskiej Mariyą Gabriel. 

Specjalną prezentację przygotowały gruziń-

skie miasta Bordżomi i Bakuriani. To gospo-

darze zimowego Olimpijskiego Festiwalu 

Młodzieży Europy w roku 2025. EOC potwier-

dził, że letnie zawody w takiej samej imprezie 

odbędą się, w tym samym roku, w czeskim 

Brnie. Ponadto ogłoszono, że na następnym 

Zgromadzeniu Ogólnym, w Atenach, w kwiet-

niu 2021 roku, zostanie wybrany nowy skład 

Komitetu Wykonawczego EOC, w tym Pre-

zydent tego stowarzyszenia. Do tego stano-

wiska pretendują obecnie pełniący jego obo-

wiązki Duńczyk Niels Nygaard oraz grecki 

działacz Spyros Capralos. Na zakończenie 

obrad ogłoszono, że zdobywczynią, przyzna-

nej po raz piąty, Nagrody im. Piotra Nurow-

skiego dla najlepszego młodego sportowca 

Europy w sportach zimowych została 18-let-

nia włoska biathlonistka Linda Zingerle. 
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POWODOWANI TROSKĄ O MOŻLIWIE 

NAJLEPSZE ZABEZPIECZENIE PRZED 

KORONAWIRUSEM uczestników przy-

szłorocznych igrzysk w Tokio – ich japoń-

scy gospodarze zapowiedzieli restrykcyjne 

ograniczenia dotyczące pobytu sportow-

ców w wiosce olimpijskiej. Zgodnie z nimi 

zawodnicy będą mogli przybyć na miejsce 

najwcześniej na pięć dni przed startem, a już 

dwa dni po nim będą musieli wioskę opu-

ścić. Ponadto, wszyscy uczestnicy mają być 

co 4-5 dni testowani na obecność koronawi-

rusa, a noszenie maseczek zasłaniających 

usta i nos oraz utrzymywanie bezpiecznego 

dystansu społecznego będą obowiązkowe. 

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że koszt 

przełożenia na 2021 r. olimpijskich zawodów 

sięgnie 2,8 mld dolarów, z czego na przed-

sięwzięcia związane z walką z COVID-19 

przypadnie ponad 1/3 tej kwoty. 

SKATEBOARDING, WSPINACZKA SPOR-

TOWA, SURFING I BREAKDANCE znajdą się 

– na mocy decyzji Komitetu Wykonawcze-

go MKOl z 7 grudnia – w programie igrzysk 

w Paryżu w 2024 r. Krok ten oceniono jako 

wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodego 

pokolenia. Widowiskowy breakdance zro-

bił prawdziwą furorę dwa lata temu podczas 

Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich  

w Buenos Aires. MKOl zapowiedział także, 

iż nad Sekwaną zrównane będą (m.in. przez 

wprowadzenie dodatkowych konkurencji 

mieszanych) liczby startujących mężczyzn 

i kobiet. Zmniejszy się również (z 339 do 329) 

ogólna liczba konkurencji, a w igrzyskach 

wystartuje maksymalnie 10500 sportowców 

(w Tokio 11.092). Dokonano korekt w progra-

mie, m.in. wyeliminowano chód na 50 km 

oraz dwie „klasyczne” konkurencje sprinter-

skie, zastępując je slalomem ekstremalnym. 

Ponadto Komitet Wykonawczy tymczasowo 

(na razie do lutego 2021 r.) odsunął od igrzysk 

i ruchu olimpijskiego szefów Komitetu Olim-

pijskiego Białorusi, w tym jego Prezesa, Pre-

zydenta Aleksandra Łukaszenkę. To – jak 

określono w komunikacie – efekt „braku 

ochrony białoruskich sportowców przed po-

lityczną dyskryminacją”. Jeszcze bardziej 

dotkliwą karę – za permanentne naruszanie 

przepisów antydopingowych – Trybunał  

Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie wymie-

rzył 17 grudnia Rosji. Reprezentacje tego kraju 

przez najbliższe 2 lata nie będą mogły brać 

udziału w ważnych imprezach, takich jak 

igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata. 

Zakazem objęto także rosyjskich oficjeli, a in-

dywidualni sportowcy będą mogli startować  

co najwyżej pod flagą neutralną. 

Koszt przełożenia  
na 2021 rok olimpijskich 

zawodów sięgnie  
2,8 mld dolarów,  

z czego na same tylko 
przedsięwzięcia 

związane z walką  
z COVID-19 przypadnie 

ponad 1/3 tej kwoty
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  Jerzy SZCZAKIEL – pierwszy polski 

żużlowiec, który wywalczył tytuł indywidu-

alnego mistrza świata (1973), ponadto mistrz 

świata par (wraz z Andrzejem Wyglendą). 

Szerzej piszemy o nim na str. 40.

  Edward MIKOŁAJCZYK – wieloletni 

dziennikarz telewizyjny, były Redaktor  

Naczelny Redakcji Sportowej TVP, szef  

ekipy TV na IO w Seulu (1988), były rzecznik 

prasowy PZPN.

  Zbigniew SZPYT – z zawodu lekarz 

stomatolog, ale „od zawsze” uprawiający 

m.in. piłkę nożną, pływanie i siatkówkę. 

W tej ostatniej, w 1958 r, jako trener reprezen-

tacji Polski kobiet sięgnął z nią po brązowy 

medal mistrzostw Europy. 

  Andrzej STALMACH – były lekko-

atleta, specjalizujący się w skoku w dal. Był 

pierwszym Polakiem, który w tej konkurencji 

przekroczył granicę 8 metrów (wynik 8,11 m 

uzyskał w sierpniu 1968 r. w Chorzowie).

  Marek WERLE – były zawodnik i tre-

ner, Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki 

Ręcznej, b. Wiceprezes Związku Piłki Ręcz-

nej w Polsce, gorący popularyzator tej  

dyscypliny, zwłaszcza wśród młodzieży.

  gen. bryg. Edward KŁOSOWSKI – za- 

służony działacz Gwardyjskiego Pionu 

Sportowego, były Prezes stołecznej Gwardii, 

były Prezes a następnie Prezes Honorowy 

Polskiego Związku Bokserskiego.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
OSTATNIE CZTERY MIESIĄCE BYŁY OKRESEM, W KTÓRYM POLSKI SPORT, W TYM TAKŻE RUCH OLIMPIJSKI, STRACIŁ 
WYJĄTKOWO WIELE WSPANIAŁYCH, ODDANYCH TEJ DZIEDZINIE OSÓB – WYBITNYCH ZAWODNIKÓW, ZASŁUŻONYCH 
TRENERÓW, DZIAŁACZY I DZIENNIKARZY. OD WRZEŚNIA DO POŁOWY GRUDNIA NA ZAWSZE ODESZLI M.IN.:

  Mirosław MALEC – wybitny były za-

wodnik, a potem działacz i trener sportu mo-

tocyklowego; specjalizował się zwłaszcza 

w rajdach terenowych, wieloletni Dyrektor 

Biura Sportu ZG PZM.

  Edward BORYSEWICZ – były zawod-

nik, a następnie trener kolarski. Wiele lat 

spędził w USA, prowadząc do wielkich suk-

cesów reprezentantów tego kraju; opiekował 

się także kadrą polskich torowców.

  Sylwester GRZESZCZAK – były za-

wodnik, trener i sędzia rugby, były Prezes 

PZR, wieloletni dziennikarz Przeglądu  

Sportowego i Redakcji Sportowej TVP,  

szef ekipy TV na IO w Nagano (1998). 

  Stanisław ROMAŃSKI – wieloletni 

aktywny działacz i pracownik instytucji 

sportowych, Prezes Polskiego Związku 

Piłki Siatkowej w latach 1971–1978, kiedy 

sukcesy odnosiła „złota” drużyna Huberta 

Wagnera.

  Henryk MARZEC – wieloletni dzienni-

karz sportowy, związany m.in. ze „Sztanda-

rem Młodych”, „Trybuną Robotniczą” i „Spor-

tem”. Autor kilku książek, m.in. leksykonu 

śląskich olimpijczyków.
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  Andrzej IWIŃSKI – żeglarz, wielokrot-

ny mistrz kraju w klasie „Latający Holender”, 

uczestnik igrzysk olimpijskich w 1968 i 1980 

roku. Trzeci zawodnik końcowej klasyfikacji 

Pucharu Świata (1986).

  Ryszard WITKE – czołowy polski 

skoczek narciarski przełomu lat 60. i 70. 

Olimpijczyk z Innsbrucku i Grenoble, mistrz 

Polski, po zakończeniu kariery – szkolenio-

wiec i sędzia FIS. 

  Stanisław GAZDA – jedna z ikon 

polskiego kolarstwa lat 60. Olimpijczyk 

z Rzymu, wielokrotny uczestnik mistrzostw 

świata i Wyścigów Pokoju, zwycięzca  

Wyścigu Dookoła Polski w roku 1963.

  Ryszard LACHMAN – jeden  

ze współtwórców rodzimego badmintona, 

wieloletni Wiceprezes polskiego związku 

tej dyscypliny, autor książek poświęconych 

badmintonowi.

  Jerzy SUDOŁ – były zawodnik, 

a następnie zasłużony trener i działacz 

lekkoatletyki. Był m.in. Wiceprezesem ds. 

szkoleniowych i szefem bloku rzutów PZLA.

  Benedykt KRYSIK – były  zawodnik, 

a później trener siatkówki; m.in. sprawował 

opiekę szkoleniową nad reprezentacją Pol-

ski kobiet, która w 1968 roku wywalczyła 

w Meksyku olimpijski brąz.

  Andrzej GOWARZEWSKI – zasłużo-

ny dziennikarz m.in. „Sportu” i tygodnika 

„Sportowiec”, autor i wydawca kilkudziesię-

ciu książek, składających się na „Encyklo-

pedię piłkarską Fuji”.

  Adam MUSIAŁ – były piłkarz grający 

na pozycji lewego obrońcy. Wielokrotny re-

prezentant Polski, m.in. grał w trzeciej  

drużynie mistrzostw świata w RFN (1974).  

Po zakończeniu kariery – trener.

  Józef RYSULA – jeden z naszych 

najlepszych w historii biegaczy narciarskich, 

olimpijczyk ze Squaw Valley, Innsbrucku 

i Grenoble. 20-krotny mistrz kraju na róż-

nych dystansach.

  mec. Maria ZUCHOWICZ – ceniona 

sędzia międzynarodowa łyżwiarstwa figuro-

wego, wybitna prawniczka, była Przewodni-

cząca Trybunału Arbitrażowego przy PKOl 

i arbiter Trybunału Arbitrażowego dla Sportu 

w Lozannie. W „Magazynie Olimpijskim”  

publikowała cykl artykułów „Pod sporto-

wym paragrafem”.

  Zenon PLECH – jeden z najlepszych 

zawodników w historii polskiego żużla, 

medalista mistrzostw świata, wielokrotny 

mistrz Polski, po zakończeniu kariery  

zawodniczej – trener .

  Maria Alicja PRZYBYLSKA – była 

dziennikarka tygodnika „Sportowiec” 

i „Przeglądu Sportowego” oraz tłumaczka 

m.in. pamiętników Pierre’a de Coubertin. 

Odeszła w wieku 95 lat jako najstarsza  

polska dziennikarka sportowa. 

  Jacek WŁODYGA – były skoczek 

narciarski, później aktywny działacz PZN, 

organizator imprez, ceniony ekspert FIS  

ds. budowy skoczni narciarskich,  

były Starosta Jeleniogórski.

  Wojciech ZABŁOCKI – wybitny szer-

mierz, przez lata podpora narodowej ekipy 

szablistów, olimpijczyk z Helsinek, Melbo-

urne, Rzymu i Tokio – zdobywca 3 medali 

olimpijskich i 4-krotny mistrz świata. Wy-

bitny architekt i malarz, znawca starej broni, 

autor wielu książek (szerzej na str. 38).

  Alfred KUCHARCZYK – były gimna-

styk, olimpijczyk z Rzymu, Tokio i Meksyku, 

po zakończeniu kariery trener, szkolący 

m.in. późniejszego mistrza olimpijskiego 

Leszka Blanika.

  Henryk KUKIER – czołowy pięściarz 

lat 50., złoty medalista pamiętnych mi-

strzostw Europy w Warszawie (1953);  

6-krotny mistrz kraju, olimpijczyk z Helsi-

nek, Melbourne i Rzymu. Po zakończeniu 

kariery trener i działacz sportowy.

  Andrzej SKOWROŃSKI – wielokrot-

ny mistrz kraju w wioślarstwie, uczestnik 

igrzysk olimpijskich w Moskwie, po zakoń-

czeniu kariery ceniony szkoleniowiec,  

działacz sportowy i sędzia. 

  Jan BŁOŃSKI – były wieloletni Prezes 

Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, 

b. Wiceprezes Urzędu Kultury Fizycznej 

i Turystyki oraz Wiceprzewodniczący Rady 

Głównej Ludowych Zespołów Sportowych, 

zasłużony działacz turystyki, przez kilka  

kadencji aktywny członek Prezydium  

i Zarządu PKOl.

  Maria PIĄTKOWSKA – wybitna sprin-

terka i płotkarka z okresu lekkoatletycznego 

Wunderteamu. Uczestniczka igrzysk olimpij-

skich w Helsinkach, Rzymie i Tokio, trzykrot-

na medalistka mistrzostw Europy.

  Stanisław POBURKA – były trener 

kadry narodowej siatkarek. Pod jego okiem 

Polki wywalczyły wicemistrzostwo Europy 

oraz brązowe medale mistrzostw Świata  

i igrzysk olimpijskich w Tokio.

Wszystkich wymienionych będzie nam  

bardzo brakowało. 
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SUMMARY

IN SPORT MIGHT HAVE SLOWED DOWN OVER THE PAST 12 MONTHS DUE TO THE PANDEMIC,  
BUT OUR ATHLETES HAVE STILL MANAGED TO NOTCH UP SEVERAL IMPRESSIVE VICTORIES.  
WE HAVE EVERY REASON TO BE PROUD OF THE WHITE-AND-REDS

SPORT DURING THE PANDEMIC

TEXT BY: HENRYK URBAŚ/POC

PHOTO: SZYMON SIKORA/POC, SŁAWOMIR KOWALSKI, JULIA KOWACIC, PAP/EPA/VID PONIKVAR

TRANSLATED: STEVE CANTY

TWELVE MONTHS have now passed since 

the SARS-CoV-2 virus, which causes the 

COVID-19 disease, was detected in Wuhan, 

China. This virus rapidly spread beyond the 

Middle Kingdom, first to other parts of Asia 

and then to America, Australia, Africa and 

Europe. Poland confirmed its first case in 

early March, 2020.

The pandemic soon saw many areas of life 

grind to a halt – the economy, education, 

culture, transport, tourism and sport. It 

posed a formidable challenge to the world 

of medicine.

Sport responded quickly. The first sports 

competitions were cancelled as early 

as March, the winter sports season 

ended prematurely, and domestic and 

international tournaments were suspended. 

Finally, on March 24, the decision was 

made to postpone the Games of the XXXII 

Olympiad in Tokyo a year. At the time, we 

wrote about how this had complicated the 

training and preparation of the athletes 

who were to compete in this anticipated 

event and about the many problems (not 

only financial ones) that this had caused the 

host country.

However, sport, including Olympic sport, 

has made every effort to counter the 

virus. This is why this area is beginning 

to be revitalized after a period of almost 

total lockdown. It has been possible to 

hold an increasing number of events by 

maintaining the most stringent cautionary 

measures and by rigorously following the 

pandemic restrictions. Unfortunately, many 

events have been held in the absence of 

live spectators, which has deprived the 

competitors of a fair share of emotional 

support and the organizers of the revenue 

from ticket sales.

Kudos to all those athletes who were not 

deterred by COVID during this trying period, 

but who continued to train and compete. 

They managed to achieve results that can 

only be described as awesome. There are 

several Polish examples – which we discuss 

in this issue of “Olympic Magazine”.

AMONG THESE, the grand slam victory of 

Polish female tennis player, Iga Świątek, is 

worthy of special mention. The 19-year-old 

from Raszyn, outside Warsaw, won the 

Women’s Singles title at the French Open, 

Roland Garros, Paris, in impressive style. 

The young Polish woman wowed everyone 

as she powered through the tournament 

like a whirlwind without ceding a single 

game – even to top-seeded rivals.

Świątek won plaudits for her calmness, her 

self-control and the sheer brilliance of her 

playing. As Wojciech Fibak, a former top 

Polish tennis player put it: “Nobody in the 

world plays like Iga. She is one of a kind 

and is going to be hard to stop. Nothing 

to add, nothing to take away”.  How about 

we simply note that on the day following 

her triumph, the victor from the Seine 

announced that her next goal is an Olympic 

medal. Let’s hold her to that.

THERE WAS NO SHORTAGE OF 

VICTORIES for Poland in other sports 

either. Bartosz Zmarzlik (aged 25) 

won the Motorcycle Speedway World 

Championship for the second year in a row. 

Our previous world champions (albeit both 
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onetime champions) in this sport were 

Jerzy Szczakiel and Tomasz Gollob. We 

remember Szczakiel, who passed away in 

March, in this issue. Zmarzlik’s career has 

been meteoric. He began premier-league 

motorcycle speedway racing when he was 

16. Seven years later, he was world vice-

champion, and another two years found 

him mounting the Grand Prix podium. And 

this is probably only the beginning of his 

streak of victories.

POLISH ROWERS AND SLALOM 

KAYAKERS and canoeists likewise have 

reason to be proud of their European 

Championship medal tallies. Mateusz 

Polaczyk won the bronze medal in 

the men’s kayak sprint (K1), as did the 

men’s canoeing team in the team sprint 

(C1x3), at the European Canoe Slalom 

Championships in Prague. The standout 

performer of the white-and-reds at the 

European Rowing Championships in 

Poznań was Natan Węgrzycki–Szymczyk, 

who picked up the silver medal in the men’s 

single sculls. Our medal haul included a 

bronze in both the men’s fours (M4) and 

the women’s quadruple sculls (W4x). We 

also picked up a bronze in the para-rowing 

mixed double sculls (Category 2) (PR2Mix2). 

The only thing missing was a gold medal.

MEANWHILE, THE 2020-2021 WINTER 

SPORTS SEASON is underway. This is 

an important but not a typical season. 

Important, because we are in the lead-

up to the Winter Olympics (which will 

be held in Beijing in February 2022), but 

not typical, as once more, there are a 

considerable number of cancelled events, 

and the competitors will be performing in 

front of empty stands virtually everywhere. 

When it comes to winter sports disciplines, 

we have always relied most heavily on 

men’s our ski jumpers (the team won a 

bronze medal at the FIS Ski Flying World 

Championships 2020 in Planica, 

Slovenia), but we have high hopes 

for our female ski jumpers (“Olympic 

Magazine” is certainly optimistic). 

Their calendar, however, has been 

severely cut by the pandemic.

IN THIS ISSUE, we take a look at the 

initial stage of the preparations for the 3rd 

European Games, to be held to Kraków 

and Lesser Poland in 2023, discuss the 

aerial achievements of our balloonists, 

and remember Poland’s first Olympic 

swimming medalists, the wartime fates of 

two of our outstanding boxers, and the first 

televised Olympic Games.  We also profile 

former world champion judoka, Rafał 

Kubacki, multi-medalist sprint canoeist, 

Beata Mikołajczyk-Rosolska, and film 

director, Janusz Zaorski. 
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