
 

 

Historyczny wyczyn polskich sportowców podczas EYOF 2022 w Bańskiej Bystrzycy 

 

Rekordową, jak do tej pory w historii startów Polaków w letniej edycji Olimpijskich 

Festiwali Młodzieży Europy, liczbę medali wywalczyli nasi sportowcy podczas XVI 

EYOF Bańska Bystrzyca 2022. Młodzieżowa Reprezentacja Polski przywiozła  

ze Słowacji 20 krążków. Poprzedni najlepszy wynik – 15 medali – został uzyskany  

w Baku w 2019 roku. Poprzeczka została zawieszona wysoko, a pierwsza szansa na jej 

„przeskoczenie” będzie już za rok w Słowenii – organizatorem XVII letniego EYOF 

2023 będzie bowiem Maribor! 

 

Impreza rozgrywana jest co dwa lata (zimowa i letnia edycja w tym samym roku),  

ale z powodu pandemii koronawirusa, zarówno zimowy EYOF Vuokatti (Finlandii) jak i letni  

w Słowacji, zostały przełożone z 2021 na 2022 rok. 

 

XVI Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Bańska Bystrzyca 2022 rozgrywany był  

w 10 dyscyplinach sportu. Reprezentanci Polski w liczbie 95 osób wystartowali w ośmiu  

z nich: badmintonie, gimnastyce, judo, kolarstwie, lekkiej atletyce, pływaniu, siatkówce  

i tenisie. Polaków zabrakło tylko w turniejach koszykówki i piłki ręcznej. 

 

Dodatkowo przejdzie on do historii polskiego sportu jako najlepszy letni EYOF z wynikiem 

20 medali: 5 złotych, 5 srebrnych, 10 brązowych. Polacy w klasyfikacji medalowej zajęli  

10. miejsce. Ten ranking wygrali Włosi: 47 medali – 21-12-14. Ciekawostką jest to, że pod 

względem ilości krążków Młodzieżowa Reprezentacja Polski uplasowała się na 4. miejscu 

spośród 48 krajów uczestniczących w imprezie. 

 

Zabrakło jedynie reprezentacji Rosji i Białorusi. Stowarzyszenie Europejskich Komitetów 

Olimpijskich (EOC) zdecydowało się wykluczyć te dwa kraje z powodu rosyjskiej zbrojnej 

napaści na Ukrainę i wspierania pogwałcenia pokoju przez białoruski reżim. 

 

Medale w polskiej ekipie zdobyło aż 36 osób, wśród których jest czworo podwójnych 

medalistów: Maria Jarosińska (lekkoatletyka) – srebro w sztafecie szwedzkiej i srebro  

w biegu na 200 m; Patryk Goszczurny (kolarstwo) – złoto w jeździe indywidualnej na czas  

i srebro w wyścigu ze startu wspólnego; Radosław Lach (lekkoatletyka) – złoto w sztafecie 

szwedzkiej i brąz w biegu na 200 m oraz Mateusz Golas (badminton) – srebro w mikście  

i brąz w turnieju singlowym. 



 

 

Na dzień przed słowackim EYOF reprezentanci Polski mieli na koncie 152 medale (43 złote, 

45 srebrnych, 64 brązowe). Dziś tych medali mamy o 20 więcej – 48 złotych, 50 srebrnych  

i 74 brązowe! Warto dodać, że biało-czerwoni – począwszy od pierwszej letniej edycji, która 

została rozegrana w 1991 roku w Brukseli – ani razu nie wróciła do kraju z zerowym kontem. 

Tak trzymać! 

 

Polskie medale XVI EYOF Bańska Bystrzyca 2022: 

 

złote (5) 
Patryk Goszczurny (kolarstwo) – jazda indywidualna na czas 

Sebastian Antosiak (lekkoatletyka) – skok wzwyż 

Julia Michałowska (lekkoatletyka) – pchnięcie kulą 

Roch Krukowski (lekkoatletyka) – rzut oszczepem 

Tomasz Bajraszewski, Radosław Lach, Rafał Dziewięcki, Jakub Szarapo, Adrian Lepionka 

(lekkoatletyka) – sztafeta szwedzka (100m-200m-300m-400m) 

 

srebrne (5) 
Patryk Goszczurny (kolarstwo) – wyścig ze startu wspólnego 

Maja Janko/Mateusz Golas (badminton) – gra podwójna mieszana (mikst) 

Maria Jarosińska (lekkoatletyka) – 200 m 

Zuzanna Wiernicka (lekkoatletyka) – 1500 m 

Maja Woźniak, Maria Jarosińska, Anastazja Kuś, Julia Przewieźlik (lekkoatletyka) – sztafeta 

szwedzka (100m-200m-300m-400m) 

 

brązowe (10) 
Anna Gaborska (kolarstwo) – jazda indywidualna na czas 

Julia Bulanda (judo) – kat. 57 kg 

Mateusz Golas (badminton) – gra pojedyncza 

Michał Strzelecki (kolarstwo) – wyścig ze startu wspólnego 

Oliwia Bełczew (lekkoatletyka) – 800 m 

Amelia Zochniak (lekkoatletyka) – 400 m przez płotki 

Kacper Uliński (lekkoatletyka) – 400 m przez płotki 

Antonina Czajka/Alan Ważny (tenis) – gra podwójna mieszana (mikst) 

Radosław Lach (lekkoatletyka) – 200 m 

Pola Janicka, Wiktoria Zagumny, Karolina Staniszewska, Natalia Bandurska, Patrycja Łagida, 



 

 

Barbara Latos, Olga Musiał, Julia Lenik, Magda Kubas, Maria Spławska, Rozalia Moszyńska, 

Oliwia Nastawska (siatkówka) – turniej dziewcząt 

 

Wielu zawodników otarło się o medale zajmując 4. miejsca. Byli blisko i choć czasem 

niewiele zabrakło do pełni szczęścia, to kiedy bite są rekordy życiowe lub kraju, to trzeba być 

z siebie dumnym. I warto w tym miejscu wspomnieć choćby o pływaczce Flawii Kamzol, 

która była 4. w sztafecie żeńskiej na dystansie 4×100 m stylem zmiennym, ustanawiając przy 

tym rekord Polski i również 4. na 100 m stylem grzbietowym. 

 

Kilka pechowych dla sportowców, czwartych lokat, zajęli także odpowiednio lekkoatleci: 

Amelia Kielar – 100 m przez płotki, Kacper Kuczaj – pchnięcie kulą, Lilly Nichols – skok  

o tyczce, Julia Przewieźlik – 400 m, Lena Pajęcka – 2000 m z przeszkodami i kolarze: 

Weronika Wąstaty – wyścig ze startu wspólnego i Marceli Pera – jazda indywidualna na czas. 

11 krążków (4 złote, 3 srebrne, 4 brązowe) zdobyli lekkoatleci, 4 (1-1-2) kolarze,  

2 badminton (0-1-1) i po jednym: judo (brąz), tenis (brąz) i siatkówka (brąz). 

 

Do tej pory w gronie polskich medalistów letnich festiwali znaleźli się znani z późniejszych 

seniorskich występów zawodnicy: Przemysław Stańczyk, Paweł Korzeniowski i Radosław 

Kawęcki (pływanie), Kamil Majchrzak (tenis), Ewa Krause i Daria Pogorzelec (judo), 

Tomasz Ścigaczewski, Michał Bieniek, Konrad Bukowiecki (lekkoatletyka), Szymon Sajnok 

(kolarstwo), czy też siatkarki i siatkarze – Agata Mróz, Katarzyna Skowrońska, Marcin 

Możdżonek, Jakub Kochanowski i Bartosz Kwolek. 

 

Łączna liczba członków wszystkich delegacji Narodowych Komitetów Olimpijskich  

w Bańskiej Bystrzycy wyniosła 3328 osób, z czego 2252 to sportowcy – 1125 chłopców  

i 1127 dziewcząt. Organizatorzy poinformowali, że wydali łącznie 7369 akredytacji na to 

wydarzenie. 

 

Najmniejszą drużyną było Monako, które miało trzyosobową reprezentację liczącą dwóch 

sportowców. Największa drużyna została wystawiona przez gospodarzy festiwalu – Słowację 

i liczyła 210 członków, w tym 149 sportowców. Drugą co do wielkości ekipą byli nasi 

zachodni sąsiedzi Niemcy – 180 osób. Młodzieżowa Reprezentacja Polski liczyła 95 samych 

sportowców (49 chłopców i 46 dziewcząt) i była jedną z najliczniejszych. Najstarszym 

zawodnikiem na słowackim festiwalu była turecka siatkarka Hilmi Sahin, która 1 stycznia 



 

 

2022 roku obchodziła 19. urodziny. Najmłodszą uczestniczką natomiast była słowacka 

koszykarka – Tamara Mandelikova, która ostatniego dnia sierpnia skończy 15 lat! 

 

Słowacja – po Hiszpanii, Turcji, Włoszech i Finlandii – jest piątym krajem, który 

zorganizował zarówno zimowy, jak i letni EYOF. 

 

XVII Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy odbędzie się w słoweńskim Mariborze  

w 2023 roku. 
 

PKOl 


