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UPRZEJMIE PRZEPRASZAM…
Przeprosiny kieruję do tych na-
szych Czytelników, którzy być 
może oczekiwali, że w grudnio-
wym wydaniu „Magazynu...” 
opiszemy występ piłkarskiej re-
prezentacji Polski na mistrzo-
stwach świata w Katarze. Może 
niezbyt wiele miał ten turniej 
wspólnego z olimpizmem  
(a na udział naszych futbolistów 

w igrzyskach czekamy już 30 lat…), ale przecież to piłka, a ta in-
teresuje niemal wszystkich, bo… wszyscy się na niej znają. 
Niestety, stwierdzam z przykrością, nasi piłkarze na „story” 
na ich temat nie zasłużyli. Ktoś powie – jak to, wszak odnieśli 
sukces. Tak, po raz pierwszy od 36 lat wyszli z grupy do dru-
giej fazy mundialu! Jeśli to ma być sukces – to ja go nie kupu-
ję. W grupie, ba – w turnieju wygrali tylko jeden mecz, a nie-
wiele brakowało, a awans do turniejowej szesnastki mógłby 
przejść im koło nosa. 
W grze biało-czerwonych nie było polotu, radości, pomysłu 
na skuteczne akcje, których oczekiwali rodacy na katarskich 
trybunach i ci ściskający kciuki w kraju. Defensywna takty-
ka pachniała antyfutbolem, a kilka sytuacji z meczu przeciw-
ko Argentynie wybrańców trenera Michniewicza momentami 
ośmieszało, bo chwilami rywale grali z naszymi w… „dziada”. 
Wojciech Szczęsny kilkukrotnie musiał ratować sytuację  
pod polską bramką… 
W 1/8 finału przeciwko Francuzom zagraliśmy inaczej, bar-
dziej bojowo, ale na niewiele się to zdało i… trzeba było pako-
wać manatki i wracać do kraju. Zresztą nie w komplecie  
i do tego bez spotkania z kibicami na lotnisku. Wstyd? Może 
tak, ale większy był, jak kilka dni później gruchnęła jeszcze 
wieść o gigantycznych premiach bez wiedzy PZPN obieca-
nych rzekomo drużynie za… wyjście z grupy. Okazało się, że 
ekstra premii nie będzie, a podobno przyznaną na nią pulę już 
zawczasu (!) podzielono. Niesmak pozostał, a piłkarze (ludzie 
raczej niebiedni) na tle przedstawicieli innych dyscyplin (czę-
sto z większymi sukcesami) – nie do końca z własnej winy – 
wypadli na pewno niekorzystnie. 
Na szczęście, w sporcie są też przyjemniejsze wydarzenia.  
Na skoczniach narciarskich doskonale radzi sobie Dawid  
Kubacki, a kroku stara się dotrzymać mu Piotr Żyła. Kamil 
Stoch rozpoczął sezon nie najlepiej, ale już tak przecież bywa-
ło, a potem dominował w konkursach. Trzeba tylko cierpliwości. 
Tymczasem przedstawiciele sportów letnich rozpoczęli ko-
lekcjonowanie kwalifikacji olimpijskich do Paryża (trzy mają 
już polscy strzelcy). Niemało okazji do podobnych zdobyczy 
będzie podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska. 
Przygotowania do tej imprezy wkraczają w decydującą fazę, 
bowiem do jej inauguracji pozostało już niespełna pół roku. 
Zresztą – piszemy o tym w „Magazynie...”. Przyjemnej lektury! 
A tak w ogóle – dobrego nowego roku! 
 Henryk Urbaś
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W OSTATNICH LATACH POLSKIE SIATKARKI POZOSTAWAŁY W CIENIU ODNOSZĄCYCH 
SUKCESY SIATKARZY. JEDNAK POD WODZĄ NOWEGO TRENERA – STEFANO 
LAVARINIEGO, PO RAZ PIERWSZY OD 60 LAT (!) WYWALCZYŁY MIEJSCE W CZOŁOWEJ 
ÓSEMCE MISTRZOSTW ŚWIATA, WYKONUJĄC NIEZWYKLE WAŻNY KROK W STRONĘ 
PARYŻA. ZRESZTĄ SAM SYSTEM KWALIFIKACJI OLIMPIJSKICH SIATKAREK I SIATKARZY 
PRZESZEDŁ NIEMAŁĄ REWOLUCJĘ

FOTO: FIVB, PZPS/PIOTR SUMARA TEKST: MARTYNA SZYDŁOWSKA 

KROK W STRONĘ PARYŻA? 
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– reprezentantkami USA. Ten mecz na długo 

pozostanie w pamięci tak zawodniczek,  

jak i kibiców. Polki zagrały koncertowo, kom-

pletnie rozbijając przeciwniczki. – Wszyst-

kie jesteśmy w szoku, ale takie zwycięstwo 

na pewno buduje i mam nadzieję, że nas 

zbuduje ono na przyszłość. Z jednej strony 

niczego jeszcze nie wygrałyśmy, a z drugiej 

– pokonać mistrzynie olimpijskie to jest coś. 

– Wow! – mówiła po meczu Joanna Wołosz. 

Tym samym Polki stanęły przed szansą hi-

storycznego awansu do ćwierćfinału,  

ale by tego dokonać, potrzebowały zwy-

cięstw z teoretycznie słabszymi Kanadą 

i Niemcami. Obie drużyny wysoko zawiesi-

ły biało-czerwonym poprzeczkę, a jednak 

przed ponad 9 tysiącami kibiców, zespół  

Lavariniego wygrał oba mecze w tie-bre-

akach i upragniony awans do czołowej 

ósemki turnieju stał się faktem!

JESIENIĄ UWAGA CAŁEGO SIATKAR-

SKIEGO ŚWIATA była zwrócona na Polskę. 

Nasz kraj był bowiem współgospodarzem 

czempionatu globu nie tylko mężczyzn, 

ale i kobiet. Żeńska reprezentacja Polski 

już w pierwszym sezonie pracy nowego 

trenera przeszła niezwykłą przemianę. Tuż 

po powołaniu na stanowisko trenera kadry 

narodowej, Lavarini powiedział: – Naszym 

celem jest zakwalifikowanie się na igrzyska 

olimpijskie, a jednym z kroków w ich stronę 

są mistrzostwa świata, których jesteśmy go-

spodarzem. Będziemy walczyć, by wypaść 

jak najlepiej, zbierając jednocześnie wspól-

nie doświadczenie. 

W TRAKCIE SIATKARSKIEJ LIGI NARODÓW 

Polki grały w eksperymentalnym składzie, 

bez nominalnej atakującej, co znacząco 

wpłynęło na wyniki w tej części sezonu. 

Na szczęście na czas wyleczyła kontuzję 

22-letnia Magdalena Stysiak, która wyra-

sta na prawdziwą liderkę grupy. Do drużyny 

w tym sezonie wróciła również jedna z naj-

lepszych rozgrywających świata – Joanna 

Wołosz, jednak tuż przed mistrzostwami 

kontuzje wykluczyły z gry dwie młode i obie-

cujące przyjmujące – Martynę Czyrniańską 

i Martynę Łukasik. Ostatecznie reprezenta-

cja Polski przystąpiła do czempionatu globu 

w składzie: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, 

Monika Fedusio, Monika Gałkowska,  

Zuzanna Górecka, Agnieszka Korneluk, 

Anna Obiała, Olivia Różański, Maria  

Stenzel, Magdalena Stysiak, Aleksandra 

Szczygłowska, Weronika Szlagowska,  

Katarzyna Wenerska, Kamila Witkowska 

oraz Joanna Wołosz (kapitan).

NIESPEŁNA DWA TYGODNIE po jakże 

emocjonującym finale siatkarzy w katowic-

kim „Spodku”, rozpoczęły się zmagania siat-

karek. Pierwsze spotkania wszystkich grup 

rozgrywano w holenderskim Arnhem, gdzie 

nasza kadra pokonała w czterech setach 

Chorwację. Następnie rywalizacja w polskiej 

grupie przeniosła się na granicę Gdańska 

i Sopotu, do Ergo Areny. Przy wsparciu biało-

-czerwonych kibiców, Polki bez straty seta 

pokonały Tajlandię i Koreę, zapewniając so-

bie awans do kolejnej fazy turnieju. Mając 

już zagwarantowaną promocję, nasze panie 

uległy po zaciętym boju Dominikankom, 

zaś kończące rywalizację w pierwszej fazie 

spotkanie Polska-Turcja zgromadziło w Ergo 

Arenie blisko 8 tysięcy kibiców. Byli świad-

kami prawdziwego siatkarskiego show. 

I choć Polki przegrały mecz w tie-breaku,  

pokazały, że są w stanie bić się z najlep-

szymi. Stysiak w tym spotkaniu zapisała 

na koncie 31 punktów, a kluczową bronią 

biało-czerwonych stał się blok. 

W DRUGIEJ RUNDZIE, w łódzkiej Atlas  

Arenie, podopieczne Lavariniego czekały 

starcia z jeszcze bardziej wymagającymi 

przeciwniczkami. Już w pierwszym spotka-

niu podejmowały obrończynie tytułu – Serb-

ki, jedyny niepokonany zespół tej grupy. 

Niestety, w tym starciu Polki nie zdołały zna-

leźć argumentów przeciwko utytułowanym 

rywalkom. Niespełna dobę później przyszło 

im się zmierzyć z mistrzyniami olimpijskimi 
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DODAJMY, ŻE MIĘDZYNARODOWA  

FEDERACJA PIŁKI SIATKOWEJ (FIVB) 

zdecydowała się zrewolucjonizować sys-

tem kwalifikacji olimpijskich. O prawo gry 

w Paryżu (2024), które zapewnione mają 

reprezentacje gospodarzy, siatkarze i siat-

karki z innych państw zaczną walczyć 

jesienią przyszłego roku. Pierwszym eta-

pem będą światowe turnieje eliminacyj-

ne – od 16 do 24 września 2023 (kobiety) 

i od 30 września do 8 października 2023 

(mężczyźni), tuż po mistrzostwach Europy. 

Dwadzieścia cztery najwyżej sklasyfiko-

wane drużyny w rankingu FIVB zostaną 

podzielone na trzy grupy, w których każdy 

zagra z każdym, a dwa najlepsze zespoły 

z grupy wywalczą kwalifikacje. Pozostałe 

pięć biletów będzie rozdane na podstawie 

rankingu z czerwca 2024 (pierwszeństwo 

będą miały zespoły z kontynentów jesz-

cze niezakwalifikowanych na igrzyska,  

tak aby każdy był reprezentowany przez 

przynajmniej jedną drużynę, a kolejne 

miejsca trafią do najwyżej sklasyfikowa-

nych reprezentacji). Tym samym zrezy-

gnowano z kwalifikacji kontynentalnych 

i dlatego tak ważne są rankingowe punkty. 

Dotychczas FIVB ogłosiła tylko jednego 

gospodarza turniejów kwalifikacyj- 

nych – Japonię, która będzie gościć zma-

gania zarówno pań, jak i panów. Pod ko-

niec 2022 roku, poznamy pozostałe lokali-

zacje turniejów i podział na grupy.

*** 
TYMCZASEM W POŁOWIE LISTOPADA 

rozlosowano grupy przyszłorocznych, pla-

nowanych na przełom sierpnia i września, 

mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn. Na-

sze panie zagrają z: Belgijkami, Serbkami, 

Ukrainkami i Węgierkami, a panowie za ry-

wali będą mieć drużyny: Macedonii Północ-

nej, Czarnogóry, Holandii, Czech i Danii. 

ZNAMY JUŻ TAKŻE TERMINARZ  

i lokalizację przyszłorocznych turniejów 

Siatkarskiej Ligi Narodów (te będą rozgry-

wane od końca maja do początku lipca).  

Polki swoje mecze rozegrają w Turcji, Chi-

nach i Korei Południowej, a Polacy – w Japo-

nii, Holandii i na Filipinach. Miejscem  

finałowego turnieju siatkarzy ma być  

za to gdańsko-sopocka Ergo Arena. 

W ĆWIERĆFINALE BIAŁO-CZERWONYM 

znów przyszło zmierzyć się z Serbkami. Spo-

tkanie w Arenie Gliwice było zupełnie inne 

niż to z Łodzi. Niezwykle bojowo nastawione 

Polki grały bez strachu, pełne pozytywnej 

energii, która napędzała je nawet wówczas, 

gdy zostawały kilka punktów w tyle. Wołosz 

po raz kolejny pokazała swoją klasę na roze-

graniu, a Stysiak, zdobywając aż 40 punktów, 

udowodniła, że wyrasta na gwiazdę świa-

towego formatu. Świetnie spisywały się też 

pozostałe polskie zawodniczki, a niebywale 

skutecznie broniła libero Maria Stenzel. Za-

cięta walka toczyła się do ostatniego punktu 

pięciosetowej batalii, a dramaturgii spotkania 

nie powstydziłby się sam Alfred Hitchcock. 

Ostatecznie Polki przegrały 2:3 (25:21, 21:25, 

19:25, 26:24, 14:16), a kilka dni później Serbia 

sięgnęła po kolejny tytuł. Polki (sklasyfikowa-

ne ostatecznie na 7. miejscu) jako jedyne zdo-

łały urwać późniejszym mistrzyniom aż dwa 

sety. Jednak podczas tego turnieju wygrały 

znacznie więcej – nie tylko skradły serca kibi-

ców i zdobyły ogrom uznania ze strony eks-

pertów i rywalek, ale przede wszystkim stwo-

rzyły drużynę, która jest z sobą na dobre  

i na złe, i może walczyć o najwyższe cele. 

Po zakończeniu turnieju Lavarini chwalił swo-

je zawodniczki: – Dziewczyny były w tych 

mistrzostwach fantastyczne, tak zresztą jak 

kapitalna polska publiczność. Wszyscy po-

winniśmy być dumni z tego, co osiągnęliśmy. 

ŚWIETNY WYSTĘP NA MŚ przełożył się 

również na punkty w światowym rankingu 

FIVB, w którym Polki zajmują obecnie  

10. miejsce. – Jesteśmy w rankingu trochę 

wyżej, więc mamy otwarte kolejne furtki 

awansu. W przyszłym roku mistrzostwa  

Europy, a marzeniem wszystkich jest wygrać 

kwalifikacje olimpijskie – zaznaczyła Wo-

łosz. W 2023 Polki będą walczyły o czwarty 

w historii i pierwszy od 2008 roku (Pekin) 

występ na igrzyskach.



SKOCZNIA NARCIARSKA IM. ADAMA MAŁYSZA W WIŚLE–MALINCE JUŻ PO RAZ PIĄTY BYŁA GOSPODARZEM 
INAUGURACYJNYCH ZAWODÓW PUCHARU ŚWIATA – JEDNAK OTWARCIE SEZONU 2022/2023 PRZECHODZI DO HISTORII 
DYSCYPLINY. PO RAZ PIERWSZY SEZON ZIMOWY WYSTARTOWAŁ NA… IGIELICIE! BOHATEREM ZAWODÓW ZOSTAŁ DAWID 
KUBACKI, KTÓRY NIE MIAŁ SOBIE RÓWNYCH PRZEZ CAŁY WEEKEND

FOTO: PAP/GRZEGORZ MOMOT, SZYMON SIKORA/PKOl, ROBERT HAJDUK/PKOlTEKST: MARTYNA SZYDŁOWSKA, MATEUSZ WILANOWICZ  

na igielicie, to jednak korzystali z torów lodo-

wych. Kamil Stoch jeszcze przed tymi zawo-

dami mówił: – Skakanie na torach lodowych 

i lądowanie na igielicie to dla nas nic nowego. 

Trenujemy tak od kilku lat, zwłaszcza w okre-

sie przejściowym pomiędzy październikiem 

a grudniem. To najlepsze możliwe rozwiąza-

nie na rozegranie PŚ w Wiśle w tym terminie.

Bohaterem weekendu został tam Dawid Ku-

backi! Brązowy medalista olimpijski z Peki-

nu nie mógł wymarzyć sobie lepszego startu, 

choć przecież nigdy wcześniej nie stał nawet 

na podium indywidualnych zawodów w Wi-

śle. 32-latek wygrał oba konkursy i poprze-

NAJDŁUŻSZA W HISTORII, 44. EDYCJA  

PUCHARU ŚWIATA W SKOKACH NAR-

CIARSKICH, rozpoczęła się 5 listopada – 

i już ten fakt jest wart odnotowania, bo zma-

gania skoczków nigdy nie zaczynały się tak  

wcześnie – a zakończy 2 kwietnia w Planicy 

– również jeszcze nigdy tak późno nie wrę-

czano „Kryształowej kuli”.

W trakcie trwającego 5 miesięcy sezonu sko- 

ków zaplanowano aż 39 konkursów – 32 in-

dywidualne, 3 drużynowe, 2 drużyn miesza-

nych i 2 – po raz pierwszy w historii – duetów, 

w których zespoły złożone z dwóch zawod-

ników reprezentujących dany kraj będą ry-

walizować w trzech seriach konkursowych. 

Nie zapominajmy także, iż wszyscy przed-

stawiciele narciarstwa klasycznego będą 

walczyć o medale mistrzostw świata  

w Planicy (21 lutego – 5 marca 2023). 

Obiekt w Beskidach (HS139) w przeszłości 

gościł już inauguracyjne zawody Pucharu 

Świata, jednak tegoroczne, na początku li-

stopada, były przełomowe, bo odbyły się 

na igielicie, który dotąd był jedynie domeną 

zawodów letnich. Międzynarodowa Fede-

racja Narciarska (FIS) po raz pierwszy zde-

cydowała się na rozegranie tzw. zawodów 

hybrydowych, bo o ile zawodnicy lądowali 

HYBRYDOWY START 
ZIMOWEJ KARUZELI 
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Dawid Kubacki  
na podium w Wiśle
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sta lokata prowadzącego po pierwszej  

serii Kubackiego pozwoliła mu utrzymać  

pozycję lidera punktacji pucharowej. 

A potem – znów dwa tygodnie przerwy i ty-

dzień po tygodniu spotkania w Titisee–Neu-

stadt i w Engelbergu. Konkursy w Niem-

czech to znów popis Kubackiego, który 

dwukrotnie stanął na podium. W pierwszym 

nieznacznie przegrał tylko ze Słoweń-

cem Laniskiem (piąty był Żyła), a w drugim 

po dwóch bezbłędnych skokach wręcz zde-

klasował konkurentów. Jego przewaga nad 

tym razem drugim w klasyfikacji Laniskiem 

wyniosła blisko 26 pkt (!). Któryś z komen-

tatorów wyczyn Polaka, który umocnił go 

na fotelu lidera pucharowej klasyfikacji, 

określił mianem „demolki”. Dodajmy do tego 

miejsce Piotra Żyły tuż za podium oraz ósmą 

lokatę Kamila Stocha, a to jego najlepszy 

wynik w sezonie – skoczek z Zębu po raz 

drugi znalazł się w czołowej dziesiątce. 

Z nadzieją czekaliśmy na ostatnie przed 

świętami konkursy – w szwajcarskim Engel-

bergu. W pierwszym Dawid Kubacki był dru-

gi, a Piotr Żyła trzeci. Polaków wyprzedził… 

Lanisek, ale odnotujmy też ósmą lokatę  

Kamila Stocha. Nazajutrz nie do pokonania 

był Kubacki i po czwartym w sezonie trium-

fie Boże Narodzenie spędzał jako lider kla-

syfikacji Pucharu Świata. Żyła tym razem 

musiał zadowolić się piątym miejscem 

w konkursie i jest piąty w „generalce”. 

W zawodach Pucharu Świata uczestniczyły 

również nasze reprezentantki (Kinga Rajda 

i Nicole Konderla), jednak nadal znacznie 

odstają one od najlepszych – Niemek,  

Finek, Norweżek czy Austriaczek.  

Tylko raz (w Lillehammer) Konderla zdobyła 

pucharowe punkty, bo była w konkursie 27. 

Liche jak na razie umiejętności Polek mają 

wpływ na miejsce naszego miksta – w Titi-

see miał on siódmy wynik.

dzające je kwalifikacje, skacząc w zupełnie 

innej lidze niż rywale. Stał się pierwszym 

skoczkiem z Polski, który wygrał oba otwie-

rające sezon konkursy. Kubacki triumfował 

w konkursie, a w czołowej dziesiątce zamel-

dowali się również 5. Piotr Żyła oraz 10. Ka-

mil Stoch, który w pierwszej serii ustał skok 

mimo wypiętej narty. Bardzo dobrze spisał 

się Paweł Wąsek, który zajął 15. lokatę oraz 

23. Tomasz Pilch. Punktował również 27. Ste-

fan Hula. – To coś wyjątkowego, coś, na co 

bardzo ciężko pracowałem. Moje skoki były 

bardzo dobre, ale nie perfekcyjne, wciąż są 

elementy, nad którymi muszę popracować 

– mówił zaraz po zwycięstwie Kubacki. Z ko-

lei Thomas Thurnbichler po pierwszym kon-

kursie PŚ w roli trenera biało-czerwonych 

przyznał: – Trzej Polacy zakończyli zawody 

w czołowej dziesiątce, czterej w piętnastce  

– nie można było lepiej zacząć sezonu.

Drugi dzień zmagań rozpoczął się pecho-

wo – Kamil Stoch został zdyskwalifikowany 

w eliminacjach za nieprzepisowy kombine-

zon, a do drugiej serii konkursowej awanso-

wali jedynie trzej nasi zawodnicy – Wąsek, 

Żyła i pierwszy lider Pucharu Świata, Dawid 

Kubacki. On i tym razem prowadził na pół-

metku. W finałowej rundzie zdeklasował ry-

wali, pieczętując drugie w tym sezonie i siód-

me w karierze zwycięstwo i utrzymując  

żółtą koszulkę lidera. Żyła zakończył  

konkurs na 8. pozycji, a Wąsek był 22.

 – To był dla mnie super weekend, ale wciąż 

są rezerwy – mówił po zawodach szczęśli-

wy Kubacki, a trener Polaków podsumował 

weekend krótko: – Nie mogłem marzyć 

o lepszym starcie sezonu.

Po Wiśle na następne pucharowe skaka-

nie trzeba było czekać aż trzy tygodnie. 

W fińskiej Ruce w pierwszym konkursie 

na trzecim stopniu podium stanął Piotr Żyła, 

a czwarte miejsce zajął Rafał Kubacki.  

Następnego dnia naszych nie było w czoło-

wej trójce, ale piąte miejsce zajął Żyła, a szó-

W fińskiej Ruce  
w pierwszym konkursie  

na trzecim stopniu podium 
stanął Piotr Żyła 

PONIŻEJ:
Izabela Marcisz

OBOK:
Piotr Żyła
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Izabela Marcisz. Z kolei na 20 km „klasy-

kiem” Marcisz była 35, a Bury – 50. 

Kolejne weekendy grudnia biegacze spędzili 

w norweskim Beitostolen i w szwajcarskim 

Davos, nie odgrywając jednak i w tych zawo-

dach poważniejszej roli.

*** 
Dwa weekendy zawodów Pucharu Świa-

ta w kombinacji norweskiej ma już za sobą 

Andrzej Szczechowicz. Jeden z trzech 

zawodników naszej kadry „A” w tej spe-

cjalności w Lillehammer zajął 47. miejsce 

w pierwszym i 51. w drugim konkursie. Z ko-

lei w Ramsau był 44. i 43, ale tam pierwsze 

w historii punkty kobiecego Pucharu Świata 

zdobyła Joanna Kil, która ukończyła zawody 

POD KONIEC LISTOPADA pucharowy 

sezon rozpoczęli biegacze narciarscy. 

W Ruce w sprincie techniką klasyczną 

Maciej Staręga osiągnął półfinał, a osta-

tecznie został sklasyfikowany na dobrym 

11. miejscu. Niestety, Monika Skinder i Iza-

bela Marcisz zajęły odległe lokaty. Na-

stępnego dnia w biegach na 10 km „kla-

sykiem” nie było lepiej – obie panie poza 

czołową czterdziestką, a wśród panów 

najlepszy z nich Kamil Bury był ledwie 64. 

Inni – jeszcze dalej. W trzecim dniu zawo-

dów biegano na dochodzenie na 20 km. 

Marcisz zajęła w tym biegu 27., a Dominik 

Bury 51. miejsce.

Humory nieco poprawiły się nam kilka dni 

później po zawodach w Lillehammer, bo naj-

pierw w sprincie techniką dowolną Skinder 

była 16., a Staręga 20., a do tego na 10 km 

także stylem dowolnym 18. był Dominik 

Bury (to jego życiowy sukces), zaś 39.  

SKOKOM NARCIARSKIM 
POŚWIĘCILIŚMY TU NAJWIĘCEJ 
MIEJSCA I NIE POWINNO TO 
DZIWIĆ. WSZAK WŁAŚNIE 
W TEJ ZIMOWEJ KONKURENCJI 
OD WIELU LAT BIAŁO-CZERWONI 
ODNOSZĄ NAJWIĘKSZE 
SUKCESY. JAK NA RAZIE SPORO 
WSKAZUJE NA TO, ŻE PODOBNIE 
MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ W TYM 
SEZONIE. ALE SKOKI TO JESZCZE 
NIE WSZYSTKO, WIĘC…

OBOK:
Aleksandra Król

POWYŻEJ:
Maryna  
Gąsienica-Daniel
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najpierw na 19., a następnego dnia  

na 20. miejscu. 

*** 
Niekorzystne warunki pogodowe w au-

striackim Soelden nie pozwoliły tam zain-

augurować nowego sezonu narciarstwa al-

pejskiego. Rozpoczął więc go slalom gigant 

w amerykańskim Killington. Nasza najlep-

sza zawodniczka Maryna Gąsienica-Daniel 

po pierwszym przejeździe, w którym popeł-

niła kilka drobnych błędów, zajmowała do-

piero 20. lokatę. W drugim zjechała jednak 

znakomicie, uzyskując drugi (!) czas tej pró-

by. Dzięki temu awansowała aż o 12 miejsc, 

od podium dzieliło ją tylko 0,70 sek. 

 W następnych zawodach nie było już 

tak dobrze. W gigancie w Sestriere Polka 

po upadku nie ukończyła pierwszego prze-

jazdu, a 34. czas Magdaleny Łuczak nie dał 

jej awansu do rozstrzygającej próby.  

W St. Moritz Gąsienica-Daniel była 38. w su-

pergigancie, ale to nie jest konkurencja, 

w której miałaby sukcesy. W męskim slalomie 

w Val d’Isere Piotr Habdas był dopiero 50. 

*** 
Premiera sezonu okazała się obiecująca 

dla polskich snowboardzistów, bowiem 

w Winterbergu liderzy naszej reprezentacji 

– Aleksandra Król i Oskar Kwiatkowski za-

jęli trzecią lokatę w slalomie równoległym 

par mieszanych. W indywidualnym slalomie 

równoległym Król zajęła 14. miejsce, a dwie 

inne Polki, podobnie jak trzej Polacy, nie 

przebrnęli przez eliminacje. Panna Ola do-

skonale spisała się za to w slalomie gigancie 

równoległym w Carezza, stając na drugim 

stopniu podium. Kwiatkowski odpadł w wal-

ce o ćwierćfinał. Dzień później w Cortina 

d’Ampezzo w tej samej konkurencji  

Kwiatkowski był piąty, zaś Król szósta.

*** 
Panczeniści ścigający się na długim torze 

mają za sobą już cztery imprezy pucharowe. 

Olśniewających wyników raczej nie osią-

gnęli, częściej – nawet bijąc swe rekordy 

życiowe – kończyli zawody w grupach B, 

ale warte odnotowania są: czwarta lokata 

sztafety kobiet (Karolina Bosiek, Magdalena 

Czyszczoń, Olga Kaczmarek) w Stavanger 

oraz piąte – w sprincie drużynowym (Marty-

na Baran, Andżelika Wójcik, Karolina Bosiek) 

w Heerenven i w sztafecie (Kaczmarek, Bo-

siek, Czyszczoń) w Calgary, szóste Andże-

liki Wójcik na 500 m w Stavanger i ósme 

tej zawodniczki na tym samym dystansie 

w Calgary. Z występów mężczyzn najlep-

sze wyniki to najpierw ósma lokata drużyny 

(Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żu-

rek) w Heerenven, a potem – triumf tej samej 

trójki w Calgary. Na kanadyjskim torze było 

ponadto ósme miejsce Szymona Palki w wy-

ścigu ze startu wspólnego. 

*** 
Również cztery weekendy zawodów zaliczyli 

dotąd specjaliści short tracku. Oni rywaliza-

cję rozpoczęli nawet o tydzień wcześniej niż 

skoczkowie. Premiera w wykonaniu Natalii 

Maliszewskiej była niezła, bo w Montrealu 

liderka polskiej ekipy zajęła drugie miejsce 

na swym koronnym dystansie 500 m (szó-

sta, czyli najlepsza w finale B była Nikola 

Mazur). Swój wynik Maliszewska powtórzyła 

po tygodniu w Salt Lake City. A potem – Ał-

maty i w półfinale pięćsetki dyskwalifikacja, 

a na 1000 m przegrany ćwierćfinał. Kolejne 

zawody w tym samym mieście były dla nas 

znacznie bardziej udane. Wyrastający na li-

dera męskiej części reprezentacji Diané Sel-

lier (który wcześniej, w Salt Lake City wygrał 

finał B) w Kazachstanie na 500 m triumfo-

wał w gronie najlepszych. Natalia Maliszew-

ska (pozostająca liderką PŚ na tym dystan-

sie) była tym razem druga, a na podium 

stanęła też – zajmując trzecią lokatę – pol-

ska sztafeta mieszana. Do tego były jeszcze: 

siódma lokata Nikoli Mazur na 500 m, a tak-

że piąte miejsce kobiet i szóste mężczyzn 

w rywalizacji sztafet. Teraz czas na mistrzo-

stwa Europy w Gdańsku (13–15 stycznia). 

*** 
Saneczkarze pucharowe występy rozpoczęli 

na początku grudnia na torze w Igls. Premie-

ra w wykonaniu biało-czerwonych nie wypa-

dła najgorzej, choć do czołowych lokat zabra-

kło im sporo. Wojciech Chmielewski i Jakub 

Kowalewski w dwójce zajęli 12. miejsce, zaś 

w jedynkach Mateusz Sochowicz i Klaudia 

Domaradzka 24., a Natalia Jamróz 25. 

Kolejne starty w kanadyjskim Whistler 

Panczeniści ścigający się  
na długim torze mają już za 

sobą 4 imprezy pucharowe
POWYŻEJ:
Andżelika Wójcik
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Nędza-Kubiniec, Marcin Zawół) była 16.,  

a to jej najlepszy wynik od MŚ 2020  

w Anterselvie. Co ciekawe – w tym biegu 

biało–czerwoni strzelali najlepiej w całej 

stawce – ich skuteczność na strzelnicy  

wyniosła 95%. Niestety, w rywalizacji indywi-

dualnej tak dobrze już nie było, także w na-

stępnych zawodach – w Hochfilzen i Anne-

cy, choć we Francji 33. miejsce Kamili Żuk 

w biegu na dochodzenie dało jej pierwsze 

w sezonie punkty PŚ. 

*** 
W tym „rajdzie” przez areny sportów  

zimowych nie możemy pominąć lodowisk, 

na których rywalizowali łyżwiarze figurowi. 

Na dobrą sprawę mamy tylko jedną zawod-

niczkę, którą bez obaw może Polska wysta-

wić do rywalizacji na międzynarodowej are-

nie, to Jekaterina Kurakowa. W listopadzie 

zanotowała udany start w zawodach Grand 

Prix w Sheffield, zajmując wysokie piąte miej-

sce, a krótko potem zdecydowanie triumfo-

wała w Pucharze Warszawy (Warsaw Cup). 

Ciekawe, jak poradzi sobie w końcu stycznia 

w mistrzostwach Europy w Espoo. 

i w Park City (USA) przyniosły: najpierw  

13. lokatę męskiej dwójki i szóstą sztafety, 

a potem jeszcze 10. miejsce Chmielewskie-

go i Kowalewskiego w sprincie. 

*** 
Z jednej strony pełni obaw, a z drugiej z odro-

biną nadziei oczekiwaliśmy pierwszych star-

tów naszych biathlonistek i biathlonistów. 

Personalne zawirowania w Związku, sporto-

wy urlop, na który zdecydowała się Monika 

Hojnisz-Staręga, a potem, już po starcie se-

zonu – zakończenie kariery przez Magda-

lenę Gwizdoń… To wszystko kazało czekać 

na wyniki innych zawodniczek i zawodników 

– zwłaszcza, że zdolnej młodzieży przecież 

nam nie brak. Dowodzą tego choćby zwycię-

stwa w juniorskim Pucharze IBU. Tymcza-

sem w Pucharze Świata wielkich triumfów 

wprawdzie nie było, ale np. w Kontiolahti 

sztafeta Polek (Natalia Sidorowicz, Joanna 

Jakieła, Anna Mąka, Kamila Żuk) była 12., 

a „życiówkę” w postaci 28. miejsca w biegu 

na 15 km zaliczyła Joanna Jakieła, Na tych 

samych zawodach męska sztafeta 4x7,5 km 

(Jan Guńka, Grzegorz Guzik, Andrzej  

Obawy i nadzieje towarzyszyły pierwszym 
startom biathlonistek  i biathlonistów

POWYŻEJ:
Natalia Maliszewska

OBOK:
Joanna Jakieła  
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NA SĄSIEDNICH STRONACH DOŚĆ SZEROKO 
OMÓWILIŚMY PRZEBIEG RYWALIZACJI BIAŁO-
CZERWONYCH W POCZĄTKOWEJ FAZIE ZIMOWEGO 
SEZONU 2022/2023, JEDNAK OD PAŹDZIERNIKA 
(KIEDY UKAZAŁO SIĘ POPRZEDNIE WYDANIE 
NASZEGO PISMA) KILKA UDANYCH (BO NA TYCH 
ZWYKLIŚMY SIĘ KONCENTROWAĆ) WYSTĘPÓW 
ZALICZYLI RÓWNIEŻ NASI REPREZENTANCI 
W INNYCH DYSCYPLINACH. OTO KILKA 
PRZYKŁADÓW...

FOTO: PZSS, EURILCA, PAWEŁ SKRABA/PZP, SZYMON SIKORA/PKOlTEKST: MATEUSZ WILANOWICZ 

ROZEGRANE W KAIRZE MISTRZOSTWA 

ŚWIATA W STRZELECTWIE SPORTOWYM 

przyniosły polskiej ekipie sześć medali – 

złoty, dwa srebrne i trzy brązowe. Lider eki-

py – Tomasz Bartnik w strzelaniu z karabinu 

triumfował w mikście (wraz z Karoliną Ko-

walczyk) i był drugi indywidualnie oraz trzeci 

zespołowo (z Maciejem Kowalewiczem i Da-

nielem Romańczykiem) w strzelaniu leżąc z 

300 metrów – to konkurencje nieolimpijskie 

(podobnie jak mikst Karolina Kowalczyk – 

Daniel Romańczyk oraz pistoletowa  para 

Katarzyna Klepacz – Szymon Wojtyna,  któ-

re też sięgnęły po brązowe krążki). Bartnik 

zajął ponadto drugą lokatę w strzelaniu 

z karabinu (3 postawy, 50 m), co dało Polsce 

olimpijską kwalifikację na igrzyska w Paryżu, 

a Julia Ewa Piotrowska w strzelaniu z karabi-

nu pneumatycznego zajęła czwarte miejsce, 

które też zapewniło Polsce miejsce w turnie-

ju olimpijskim. Co ciekawe, przepustkami 

na igrzyska były w stolicy Egiptu premiowa-

ne tylko medalistki, ale mogła ją zdobyć  

tylko jedna zawodniczka z danego kraju.  

Ponieważ miejsca drugie i trzecie zaję-

ły Chinki, na miejsce brązowej medalist-

ki „wskoczyła” Piotrowska. Przypomnijmy, 

że już wcześniej, na mistrzostwach Europy 

we Wrocławiu pierwsze „olimpijskie” miej-

sce zapewniła naszemu krajowi Klaudia 

Breś, zdobywczyni srebrnego medalu 

w strzelaniu z pistoletu sportowego (25 m).

NIE TYLKO 
SPORTY 
ZIMOWE…

Na mistrzostwach świata 
w strzelectwie sportowym 

Polska zdobyła 6 medali i dwie 
kwalifikacje olimpijskie

POWYŻEJ:
Tomasz Bartnik

OBOK:
Agata Barwińska

OBOK:
Julia Ewa Piotrowska
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*** 
Sympatykom żeglarstwa wiele radości przy-

niósł występ Agaty Barwińskiej w rozegra-

nych w okolicach Hyeres mistrzostwach 

Europy w olimpijskiej klasie ILCA 6 (d. Laser 

Radial). Polka, trenowana przez australij-

skiego szkoleniowca Jareda Westa, obroniła 

wywalczony rok wcześniej tytuł mistrzowski, 

a przypomnijmy, iż w roku bieżącym zaję-

ła siódme miejsce w mistrzostwach świata 

oraz wygrała regaty tzw. French Olympic 

Week, nawiasem mówiąc – w Hyeres…  

Polka do końca regat zaciętą walkę o zwy-

cięstwo toczyła z mistrzynią olimpijską  

z Rio de Janeiro i 4-krotną mistrzynią glo-

bu, Holenderką Marit Bouwmeester i z tego 

pojedynku wyszła obronną ręką. – Jestem 

przeszczęśliwa, bo wykonałam zadanie,  

które sama sobie postawiłam – mówiła 

po zakończeniu zawodów. Dodajmy, że dzie-

wiąte miejsce w mistrzostwach zajęła  

Wiktoria Gołębiowska.

*** 
Na daleką wyprawę do Bogoty na mistrzo-

stwa świata wybrała się na początku grud-

nia skromna, zaledwie 3-osobowa (jedna 

zawodniczka i dwaj zawodnicy) reprezenta-

cja polskich ciężarów. Niestety, nie odegrała 

tam poważniejszej żadnej roli. 

Piotrowi Kudłaszykowi (kat. 73 kg) 15. miej-

sce zapewnił wynik 311 kg w dwuboju – gor-

szy o 42 kg od rezultatu zwycięzcy. Spory 

był też dystans jaki od zwyciężczyni katego-

rii „49” dzielił 19. w klasyfikacji – Oliwię  

Drzazgę. Ósmego w kategorii do 109 kg  

Jarosława Samoraja od miejsca na podium 

dzieliło wprawdzie mniej, ale za to Polak  

zaliczył jedynie dwa z sześciu podejść 

do ciężarów. 

*** 
Także daleko od kraju, bo w australijskim 

Melbourne w mistrzostwach świata na base-

nie 25-metrowym w połowie grudnia rywa-

lizowało ośmioro polskich pływaków (3 za-

wodniczki i 5 zawodników). Walka toczyła się 

tam nie tylko o medale, ale i sowite nagrody 

dla ośmiorga najlepszych pływaczek, pływa-

ków i sztafet w każdej konkurencji – łącznie 

na ten cel przeznaczono 2 mln 160 tys. ame-

rykańskich dolarów (np. złoto wyceniono  

na 10 tys., a rekord świata na 25 tys. USD). 

 Plonem startu biało-czerwonych są dwa me-

dale – srebrny Katarzyny Wasick w wyścigu 

na 50 m stylem dowolnym i brązowy Kacpra 

Stokowskiego na 50 m stylem grzbietowym 

(był też szósty na dystansie dwukrotnie dłuż-

szym). Radosław Kawęcki na 200 m st. grzb. 

zajął w finale miejsce siódme. 

*** 
Warto zwrócić także uwagę na sukces pol-

skiego golfisty – Adriana Meronka. Nasz re-

prezentant triumfował w turnieju ISPS Han-

da Australian Open. To druga impreza rangi 

DP World Tour wygrana przez 29-latka.  

Co ciekawe – Meronk w pokonanym polu 

pozostawił m.in. zawodnika gospodarzy 

Adama Scotta, który swego czasu prze-

wodził rankingowi światowemu. – Sukces 

w Melbourne to dla mnie bodziec do jeszcze 

lepszej gry w następnych zawodach, a te już 

od 13 stycznia – powiedział nasz golfista. 

 
Uwaga! 
W poprzednim wydaniu „Magazynu...” omyłkowo 
zaniżyliśmy wartość niedawnego sukcesu żeńskiej 
reprezentacji Polski w 7-osobowym rugby. Otóż  
nasze dzielne panie zostały mistrzyniami (a nie  

– jak omyłkowo napisaliśmy – wicemistrzyniami) 
Europy. Przed turniejem w Krakowie, w którym zajęły 
istotnie drugie miejsce, tydzień wcześniej wygrały 
turniej w Lizbonie i już awans do finału pod Wawelem 
dawał im złoty medal. Zawodniczkom i ich trenerowi 
Januszowi Urbanowiczowi gratulujemy, a za błąd 
w informacji – przepraszamy.

OBOK:
Katarzyna Wasick

NA DOLE:
Adrian Meronk

PONIŻEJ:
Kacper Stokowski
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W specjalnym oświadczeniu Zgromadzenie 

wyraziło solidarność ze środowiskiem spor-

towym Ukrainy dotkniętej rosyjską agresją. 

Na funkcję Prezydenta ANOC na lata  

2022–2026 został wybrany 76-letni Robin 

Mitchell z Fidżi – praktykujący lekarz  

medycyny i działacz sportowy. Ustalono,  

że następne Zgromadzenie będzie obrado-

wać w połowie sierpnia 2023 roku na Bali.

***
SZEF MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI 

NARCIARSKIEJ (FIS) – mający obywa- 

telstwa szwedzkie i brytyjskie Johan  

Eliasch – zaproponował pod koniec paź-

dziernika, aby w sezonach, w których nie 

są rozgrywane igrzyska olimpijskie i mi-

strzostwa świata organizować FIS-Games 

dla wszystkich dyscyplin narciarskich.  

Nieoficjalnie mówi się, że takie, mające od-

bywać się co cztery lata, imprezy zostałyby 

zainaugurowane już w 2024 roku. 

***
WYBORCZY SUKCES ZANOTOWAŁ NASZ 

RODAK – WITOLD BAŃKA. Były lekkoatle-

ta, a potem Minister Sportu i Turystyki, w po-

łowie listopada został na drugą kadencję 

wybrany na funkcję Prezydenta Światowej 

Agencji Antydopingowej (WADA). Nie miał 

kontrkandydata, został więc wybrany przez 

aklamację, a od uczestników montrealskie-

go posiedzenia zarządu WADA odebrał wiele 

słów uznania dla jego działań na rzecz walki 

z niedozwolonym wspomaganiem. Wśród 

gratulujących Witoldowi Bańce byli również 

obecni w Kanadzie Sekretarz Stanu w Mini-

sterstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka  

(zasiadająca w Zarządzie WADA) oraz Pre-

zes PKOl Andrzej Kraśnicki (który w Zarzą-

dzie reprezentuje Stowarzyszenie Narodo-

wych Komitetów Olimpijskich ANOC). 

***
MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJ-

SKI już oficjalnie potwierdził, że w czerwcu 

2023 roku Singapur będzie gościć uczestni-

ZA „HISTORYCZNĄ” uznano ogłoszoną 

ostatniego dnia września przez Prezydenta 

MKOl Thomasa Bacha decyzję ustalającą 

skład poszczególnych komisji problemo-

wych Komitetu. Po raz pierwszy zrównane 

zostały liczby zasiadających w tych gre-

miach mężczyzn i kobiet – dokładnie jest ich 

w nich teraz po 273. Co więcej – trzynasto-

ma na 31 komisji „dowodzą” od października 

przedstawicielki płci pięknej. Miło nam od-

notować, że Maja Włoszczowska zasia-

dająca od igrzysk w Tokio w Komisji  

Zawodniczej, weszła także w skład Komisji 

ds. Otoczenia Sportowców. Jej członkiem 

jest również Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. 

***
PREZES ANDRZEJ KRAŚNICKI, 

SEKRETARZ GENERALNY ADAM 

KRZESIŃSKI I JEGO ZASTĘPCZYNI IWONA 

ŁOTYSZ reprezentowali PKOl na obradują-

cym w Seulu w dniach 19–21 października 

XXVI Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzy-

szenia Narodowych Komitetów Olimpijskich 

(ANOC). Przedstawiciele 205 komitetów 

narodowych dyskutowali o najważniejszych 

obecnie problemach ruchu olimpijskiego. 

Ponadto zapoznali się z raportami przedło-

żonymi przez gospodarzy kilku najbliższych 

igrzysk. Stan przygotowań do tych imprez 

nie budzi niepokoju.

ZE ŚWIATA CZTERECH STRON



ków Olimpijskiego Tygodnia E-sportu.  

Ma to być dowód tego, że władze ruchu 

olimpijskiego wspierają E-sport i widzą dla 

niego miejsce w ruchu olimpijskim. Zasady, 

na jakich będą mogli zgłaszać się do tej im-

prezy wirtualni gracze, mamy poznać na po-

czątku przyszłego roku. 

***
1 GRUDNIA Komitet Organizacyjny Igrzysk 

XXXIII Olimpiady w Paryżu (2024) ogłosił 

harmonogram sprzedaży biletów wstępu 

na olimpijskie zawody. Został on podzielony 

na kilka etapów, przy czym w pierwszym  

(już rozpoczętym) – trwającym do końca 

stycznia przyszłego roku – niezbędne jest 

dokonanie rejestracji w oficjalnym portalu 

biletowym gospodarzy: https://www.pa-

ris2024.org/en/tickets/ Ogólna liczba bile-

tów, które Francuzi zamierzają rozprowadzić  

(czytaj – sprzedać) wśród kibiców sięga 

10 milionów. 3,5 mln wejściówek przewidzia-

no na zawody paraolimpijskie. 
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8 PAŹDZIERNIKA obradowało Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawca PKOl, 

które jednomyślnie przyjęło sprawozdania 

merytoryczne i finansowe z działalności Ko-

mitetu w roku 2021. Rozmawiano m.in. o pro-

pozycji zmiany w statucie PKOl, w myśl której 

podczas wyborów 12 sportowców do Zarzą-

du miałaby delegować Komisja Zawodnicza, 

a nie – jak obecnie – Towarzystwo Olimpijczy-

4 PAŹDZIERNIKA na „Wieczorze olim-

pijskim z muzyką i poezją”, organizo-

wanym przez Pyrzycki Klub Olimpijczyka 

i miejscową Szkołę Muzyczną, pojawił się 

Piotr Lisek. Jeden z czołowych tyczkarzy 

świata – „przepytywany” przez Jerzego Goc-

lika – opowiadał o początkach swej przy-

gody ze sportem, przypominając, że pierw-

szy medal (brązowy) zdobył w 2009 roku 

na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Spotkanie młodzi lekkoatleci z pyrzyckie-

go klubu LMKS Żak wykorzystali nie tylko 

ZNAMY JUŻ TEGOROCZNYCH LAURE-

ATÓW Wielkiej Honorowej Nagrody Spor-

towej PKOl im. Piotra Nurowskiego. Zostali 

nimi: w kategorii „zawodnik” – brązowy me-

dalista olimpijski w skokach narciarskich 

Dawid Kubacki i mistrz świata w rzucie 

młotem Paweł Fajdek; w kategorii „trener” 

– Aleksander Wojciechowski – szkolenio-

wiec mistrzów świata z wioślarskiej czwórki 

podwójnej i Tomasz Kryk – trener kadry na-

rodowej kajakarek, które w br. w konkuren-

cjach olimpijskich wywalczyły trzykrotnie 

mistrzostwo świata i tyle samo razy mistrzo-

stwo Starego Kontynentu. 

Tytuł „Drużyny roku 2022” przypadł wicemi-

strzom świata – reprezentacji siatkarzy.

Ceremonia wręczenia Nagród odbędzie się 

podczas Noworocznego Spotkania Rodziny 

Olimpijskiej – napiszemy o niej w następ-

nym wydaniu „Magazynu Olimpijskiego”.  

ZEBRAŁ: MATEUSZ WILANOWICZ, HENRYK URBAŚ/PKOl  FOTO: ZBIGNIEW JABŁOŃSKI, EDYTA LINOWIECKA, JERZY KUCIAK, ELŻBIETA PABIAN, ALEKSANDRA GROCHAL/PKOl,                                      MONIKA SMOLIŃSKA, BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI/PKPAR, POLADA, GRZEGORZ MICHAŁOWSKI/MMCENTER, SZYMON SIKORA/PKOl 
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na rozmowę z gościem, ale i na pamiątkową 

wspólną fotografię. Była też piękna muzyka 

oraz wiersze Tadeusza Kubiaka i Jerzego  

Jarniewicza. 

W trakcie wieczoru prezes Zachodniopo-

morskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć 

brązowy medal „Za zasługi dla polskiego  

ruchu olimpijskiego” wręczył członkowi  

Pyrzyckiego Klubu Olimpijczyka – Krystia-

nowi Jasiejce, który z grupą młodzieży  

z Racotu kibicował naszym reprezentantom 

na czterech igrzyskach. 

ków Polskich. Tej propozycji zgromadzeni nie 

poparli. Przyjęto za to wniosek, by PKOl wy-

stąpił z wnioskiem o zmianę w Ustawie o spor- 

cie zapisu, w myśl którego prezesi polskich 

związków sportowych swoje funkcje mogą 

pełnić tylko przez dwie kadencje. PKOl postu-

luje, by limit zwiększyć do 3 kadencji. Pomo-

że to wzmocnić pozycję polskich działaczy 

w międzynarodowych strukturach sportu. 



     

JUŻ DRUGĄ TZW. „BIAŁOZDROJSKĄ PIĄTKĘ”, 

czyli połączenie biegów na przełaj i zawodów 

nordic walking, we wsi Biały Zdrój zorganizo-

wał 8 października Klub Olimpijczyka im. Ireny 

Szewińskiej w Kaliszu Pomorskim. Były biegi 

dla dzieci, a potem główny na 5 km, w którym 

najszybszy okazał się Dariusz Jarzyński ze Sta-

rogardu Gdańskiego, a wśród pań – Maria Preca 

z Kalisza Pomorskiego. Emocji nie zabrakło tak-

że podczas rywalizacji w marszu z kijkami. 

Najlepsi z rąk przedstawicieli lokalnego samo-

rządu i olimpijczyka z Monachium (1972) – pię-

ściarza Krzysztofa Pierwienieckiego odebrali 

puchary i nagrody. Kierująca kaliskim Klubem 

Olimpijczyka Violetta Zbytek wręczyła kółka 

olimpijskie dwojgu utalentowanych miejsco-

wych sportowców – Annie Precy i Karolowi Grzą-

dzielowi. 

FOTO: ZBIGNIEW JABŁOŃSKI, EDYTA LINOWIECKA, JERZY KUCIAK, ELŻBIETA PABIAN, ALEKSANDRA GROCHAL/PKOl,                                      MONIKA SMOLIŃSKA, BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI/PKPAR, POLADA, GRZEGORZ MICHAŁOWSKI/MMCENTER, SZYMON SIKORA/PKOl 
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11 PAŹDZIERNIKA Prezes Andrzej  

Kraśnicki spotkał się z wieloletnim szefem 

Międzynarodowej Federacji Pięcioboju Nowo-

czesnego Klausem Schormannem. Obaj dzia-

łacze rozmawiali o najważniejszych bieżących 

problemach światowego sportu, wynikających 

m.in. z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Omawiano 

także kwestie związane z przygotowaniami do 

przyszłorocznych Igrzysk Europejskich Kraków-

-Małopolska.  A. Kraśnicki wręczył swemu roz-

mówcy medal 100-lecia PKOl. 

DWA CIEKAWE KONKURSY przeprowadzi-

ła ostatnio Kujawsko-Pomorska Rada Olim-

pijska w Bydgoszczy we współpracy z Ku-

jawsko-Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. 

Tematem pierwszego (18 października) były 

„Zasady fair play w sporcie”. Startowało sie-

dem 3-osobowych drużyn, którym kibicowa-

li m.in. szef PZPN-owskiej Komisji Fair Play 

Michał Dołożenko oraz olimpijczycy – za-

paśnik Krzysztof Bartnicki i tyczkarz Paweł 

Wojciechowski. 

Zwyciężyła ekipa XI Liceum Ogólnokształ-

cącego Mistrzostwa Sportowego w Bydgosz-

czy: Wiktor Garczewski, Olaf Wojciechowski, 

Filip Rzepecki, której opiekunką była p. Anna 

Zawichowska. Czołowe drużyny trzymały 

okolicznościowe puchary, a wszyscy uczest-

nicy – upominki od K-PZPN.

Inny konkurs, dotyczący historii piłkarskich 

mistrzostw świata, odbył się 15 listopada, 

niemal w przededniu inauguracji katarskie-

go mundialu. Patronował mu szef kujawsko-

-pomorskiej piłki, członek Zarządu PZPN 

Eugeniusz Nowak. Do rywalizacji stanęło 

dwanaście 3-osobowych zespołów, które 

całkiem nieźle radziły sobie z odpowiedzia-

mi na konkursowe pytania. 

W kategorii szkół podstawowych triumfowała 

bydgoska szesnastka, reprezentująca także 

Klub Olimpijczyka „Maraton 16” w składzie: 

Bartosz Dąbek, Julian Anasz i Piotr Wacław-

ski, z opiekunem Grzegorzem Staszewskim.

Ze zmagań uczniów szkół ponadpodsta-

wowych zwycięsko wyszła ekipa Zespołu 

Szkół w Mogilnie (Mateusz Maruszak,  

Maciej Suszek, Maciej Rząd z opiekunem 

Tomaszem Wonorskim). Także w tym przy-

padku czołowe drużyny zostały obradowa-

ne pucharami i piłkami, a wszyscy uczestni-

cy – piłkarskimi upominkami. 

„POWRÓT DO PEKINU” – to tytuł wystawy 

fotograficznej, którą od 4 do 30 listopada 

można było oglądać w kołobrzeskim kom-

pleksie „Millenium”. Na 38 wielkoformato-

wych zdjęciach pracujący na tegorocznych 

Zimowych Igrzyskach Olimpijskich polscy 

fotoreporterzy (jeden z nich, Szymon Siko-

ra reprezentujący „Magazyn Olimpijski”, był 

obecny na uroczystości otwarcia ekspozycji) 

zaprezentowali swoje spojrzenie na przebieg 

imprezy, z uwagi na pandemię koronawirusa 

na pewno odmienną od wielu poprzednich. 

Z dostępnych nam informacji wynika, że wy-

stawa cieszyła się sporym zainteresowaniem 

mieszkańców nadmorskiego kurortu. 



LOREM IPSUM

20    MAGAZYN OLIMPIJSKI

     

19 LISTOPADA 40-lecie działalności 

świętował Szkolny Klub Sportowy 

„Jantar” w Racocie, od lat ściśle związany 

z miejscowym Klubem Olimpijczyka. Jubile-

uszowa uroczystość zgromadziła wielu  

dawnych członków klubu, olimpijczyków,  

parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnego 

samorządu, sympatyków klubu.  

Gościem specjalnym był Marszałek Senatu 

– prof. dr hab. Tomasz Grodzki. Polski Komitet 

Olimpijski reprezentowali: przewodniczący 

Komisji Współpracy z Olimpijczykami – pos. 

Tadeusz Tomaszewski i dwukrotny medalista 

olimpijski w szermierce, obecnie pracownik 

Działu Współpracy Międzynarodowej i Pro-

jektów Sportowych – Marian Sypniewski. 

W trakcie spotkania przypomniano hi-

storię klubu, 13 wyjazdów jego członków 

na igrzyska olimpijskie i kilkaset na różne-

go rodzaju wydarzenia sportowe w kraju 

i za granicą. Podkreślono rolę jaką w dzia-

łalności klubu odegrał Wojciech Ziemniak 

– wcześniej nauczyciel i dyrektor miejsco-

wej szkoły, a potem poseł i (także obecnie) 

senator RP. 

Słów uznania dla pracy SKS „Jantar” i jego 

osiągnięć nie krył Marszałek Grodzki. Po-

wiedział m.in.: „Serce rośnie, gdy patrzy się 

na entuzjazm tych młodych ludzi. Praca, 

którą tu wykonujecie, jest godna szacunku 

i podziwu. Sport i aktywność fizyczna są 

bardzo ważne, a „Jantar” pokazuje, że jak 

się chce, to w tej dziedzinie można zdzia-

łać wiele". 

Podczas uroczystości gronu osób szcze-

gólnie zasłużonych w 40-letniej historii 

klubu wręczono Medale Komisji Edukacji 

Narodowej, odznaki „Za zasługi dla spor-

tu” oraz medale „Za zasługi dla polskiego 

ruchu olimpijskiego”. Te ostatnie trafiły do: 

Artura Opasa, Piotra Kaczmarka, Wojcie-

cha Mickunasa , Dariusz Wilka, Jarosława 

Górnego (złote), Piotra Domagały, Czesła-

wa Szczepaniaka, Romana Podgórskiego, 

Wiesława Kędziory, Katarzyny Wudarczak, 

Romualda Pawlika (srebrne) oraz Grażyny 

Beby, Doroty Grzempy-Markiewicz i Karoli-

ny Kucharczyk (brązowe). 
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10 LISTOPADA w siedzibie PKOl Pre-

zes Andrzej Kraśnicki przyjął Prezy-

denta Europejskiej Lekkoatletyki – Dobro-

mira Karamarinowa, któremu towarzyszyli 

członkowie kierownictwa PZLA na czele 

z Prezesem dr. Henrykiem Olszewskim. Roz-

mawiano m.in. o miejscu „królowej sportu” 

w programie przyszłorocznych III Igrzysk Eu-

ropejskich. Andrzej Kraśnicki podziękował 

szefowi europejskiej lekkoatletyki za życz-

liwy stosunek do propozycji wprowadzenia 

drużynowych mistrzostw Starego Konty-

nentu do programu Igrzysk. Panu Karamari-

nowowi wręczył medal 100-lecia PKOl. 

40-lecie działalności świętował Szkolny Klub 
Sportowy „Jantar” w Racocie, związany  

z miejscowym Klubem Olimpijczyka
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DWA PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIA 

otrzymał w połowie listopada Andrzej 

Kraśnicki. Prezes PKOl znalazł się w gro-

nie uhonorowanych tytułami Liderów 

przez Stowarzyszenie „Sport Biznes 

Polska”. Tytuł ten – za osobiste zaanga-

żowanie w rozwój sportu otrzymał w ka-

tegorii „Organizacje sportowe”. Kilka dni 

później kapituła nagrody „Luksusowa 

marka roku” przyznała Prezesowi PKOl 

statuetkę Europejskiej Osobowości 

Roku. 

24 LISTOPADA w Szkole Podsta-

wowej w Niedomicach już po raz 

dziewiąty odbyły się „Zaduszki olimpij-

skie”. Pomysłodawczyni przedsięwzięcia, 

dyrektor Katarzyna Smolik podzieliła 

spotkanie na dwie części. W pierwszej, 

historycznej, wspominano tym razem 

czempionów sportu z Podhala, a drugą 

poświęcono wybitnym sportowcom zmar-

łym w ciągu ostatniego roku. Zaduszki 

cieszyły się dużym zainteresowaniem 

lokalnej społeczności, a rangę wydarzenia 

podniosła obecność grupy znakomitych 

ludzi sportu. Byli wśród nich m.in. : Edward 

Stawiarz, Michalina Maciuszek, Jerzy 

Garpiel, Stanisław Majorek oraz reprezen-

tujący PKOl mistrz olimpijski z Barcelony 

– Dariusz Goździak. 

W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE Polska 

Korporacja Menedżerów Sportu we współ-

pracy z PKOl przeprowadziła szkolenie pt. 

„Mistrz ceremoniału sportowego”, pod-

czas którego na czterech kilkugodzin-

nych sesjach uczestnicy, rekrutujący się 

z polskich związków sportowych i klu-

bów poznali różne aspekty organizacji 

imprez sportowych. To m.in. zagadnienia 

związane ze sportową dyplomacją, pro-

tokołem, sposobami promowania zawo-

dów, różnych aspektów organizacyjnych 

oraz współpracy z mediami. 

25 listopada w Centrum Olimpijskim 

18 osób, które szkolenie ukończyło, otrzy-

mało uroczyście certyfikaty „Mistrza cere-

moniału sportowego”. Na 2023 rok są pla-

nowane następne edycje szkolenia. DRUDZY WICEMISTRZOWIE ŚWIATA 2022
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Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki znalazł się  
w gronie uhonorowanych tytułami Liderów przez 

Stowarzyszenie „Sport Biznes Polska”
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     SZYMON SOWIŃSKI – tegoroczny mistrz 

Europy i świata w parastrzelectwie sporto-

wym zdobył tytuł Sportowca Roku w czwar-

tym plebiscycie Polskiego Komitetu Para-

olimpijskiego i otrzymał statuetkę im. Sir 

Ludwiga Guttmanna – inicjatora igrzysk pa-

raolimpijskich. Na specjalnej gali 7 grudnia 

trofeum nazwane „Guttmannem” odebrał 

również główny szkoleniowiec reprezen-

tacji kraju w paratenisie stołowym Andrzej 

Ochal. Za sportowe wydarzenie roku uzna-

no paralekkoatletyczne mistrzostwa Polski 

w Szczecinie, a tytuł „Organizacji roku 2022” 

przypadł obchodzącemu 70-lecie działalno-

ści Polskiemu Związkowi Sportu Niepełno-

sprawnych „Start”. 

24 MAGAZYN OLIMPIJSKI

WYDARZENIA

W DNIACH 29–30 LISTOPADA  

w pomieszczeniach COS na stołecz-

nym Torwarze spotkali się uczestnicy 

drugiego sympozjum przedstawicieli 

szkół noszących imię Polskich  

Olimpijczyków. 

Z zaproszenia Towarzystwa Olimpij-

czyków Polskich skorzystali repre-

zentanci 34 placówek – szkół pod-

stawowych i ponadpodstawowych 

z całego kraju. Powitali ich szefowie: 

TOP Mieczysław Nowicki i Centralne-

go Ośrodka Sportu – Witold Roman. 

O znaczeniu aktywności fizycznej 

uczniów mówił uczestnikom spotka-

nia Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Edukacji i Nauki – Tomasz Rzym-

kowski, a Witold Roman przedstawił 

przybyłym bazę sportową jaką dys-

ponuje Centralny Ośrodek Sportu. 

Następnie można było wysłuchać 

wystąpień: dyr. Aleksandry Czecho-

wicz-Woźniak z Muzeum Sportu 

i Turystyki, dr. Andrzeja Pokrywki 

o dopingu nie tylko w sporcie wy-

czynowym, psychologa dr. Marci-

na Kochanowskiego o sporcie jako 

narzędziu do spełniania marzeń 

i o przyszłości sportu olimpijskiego, 

a także funkcjonariuszy Policji – pod-

kom. Wojciecha Kosikowskiego  

i mł. asp. Tomasza Narela nt. współ-

pracy TOP z Policją oraz zagadnień 

prawnych związanych z tegoroczną 

ustawą o wspieraniu i resocjalizacji 

nieletnich. 

W drugim dniu obrad o znaczeniu 

fair play w sporcie mówiła dwukrotna 

mistrzyni olimpijska w strzelectwie 

Renata Mauer-Różańska, a o możli-

wości korzystania przez nauczycieli 

z kursów szkoleniowych organizo-

wanych przez PZLA – przedstawiciel 

związku – Łukasz Majewski. 

SPECJALNĄ ŚCIANĘ poświęconą walce 

o czysty sport oraz promocji fair play 

odsłonięto 13 grudnia w Muzeum Sportu 

i Turystyki w Warszawie. W uroczystości, 

której gospodarzem był dyrektor placówki 

Sławomir Majcher, wzięli udział: Prezydent 

Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) 

Witold Bańka oraz członkowie zarządu 

tej organizacji – Sekretarz Stanu w Mini-

sterstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka 

i Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Obecny był 

dyrektor obchodzącej w br. jubileusz 5-lecia 

działalności Polskiej Agencji Antydopingo-

wej (POLADA) Michał Rynkowski. 

– Fundamentem sportowej rywalizacji musi 

być sport wolny od dopingu i zadaniem 

nas wszystkich jest propagowanie takiego 

właśnie sposobu myślenia – stwierdził 

Witold Bańka. Podobnie o kwestii tej mówili 

również: Andrzej Kraśnicki i przewodnicząca 

Klubu Fair Play PKOl Hanna Wawrowska, 

którzy przypomnieli, że dżentelmeńska po-

stawa znacznej grupy polskich sportowców 

została doceniona przez Międzynarodowy 

Komitet Fair Play. Minister Anna Krupka 

podkreśliła z kolei, że postawa fair play jest 

często ważniejsza niż wywalczony medal, 

bowiem na mistrzostwo składa się nie tylko 

wynik sportowy, ale i życiowe wybory  

zawodnika czy trenera. 
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MIĘDZYNARODOWY KONGRES ME-

DYCZNY pod hasłem „Stay in the Game” 

(Pozostań w grze) pod patronatem PKOl 

zorganizowało Polskie Towarzystwo Mię-

śni, Ścięgien i Więzadeł. Jego prezesowi, 

znanemu lekarzowi olimpijskiemu Mar-

kowi Krochmalskiemu udało się ściągnąć 

do Łodzi blisko 400 lekarzy, fizjoterapeu-

tów, trenerów, szefów związków sporto-

wych i klubów. Było ponad 100 wykładów 

i warsztaty, z których część przedstawili 

wybitni fachowcy z Włoch i Danii. 

Uczestnicząca w otwarciu wydarzenia Za-

stępczyni Sekretarza Generalnego PKOl 

Iwona Łotysz podkreśliła znaczenie bli-

skich związków sportu z nauką i medycyną. 

– Obecnie nie ma już sytuacji, by zawodni-

kowi czy drużynie nie towarzyszył podczas 

ważnych zawodów lekarz – zapewniła. 

Podczas kongresu rozmawiano o urazach 

sportowych i o sposobach ich leczenia. 

Mówiono o medycynie regeneracyjnej, te-

rapii manualnej, fizjoterapii, monitorowa-

niu wysiłku, prawidłowym żywieniu,  

dozwolonym i niedozwolonym wspoma-

ganiu oraz o znaczeniu psychologii i psy-

chiatrii w sporcie. Nie zapomniano także 

o pierwszej pomocy na placu gry w sytu-

acji zagrożenia życia. 

20 GRUDNIA na ostatnim w br. 

posiedzeniu zebrał się Zarząd 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego 

członkowie uchwalili budżet stowarzy-

szenia na rok 2023 oraz ustalili, że Wal-

ne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wy-

borcze PKOl odbędzie się 22 kwietnia 

2023, ale – w razie odwołania stanu za-

grożenia epidemicznego w Polsce  

– może to być termin wcześniejszy. 

W trakcie obrad przedstawiono informacje 

o stanie przygotowań do III Igrzysk Euro-

pejskich Kraków–Małopolska 2023 oraz 

o przebiegu zainicjowanego przez Rektora 

wrocławskiej AWF im. Polskich Olimpijczy-

ków – prof. Andrzeja Rokitę programu po-

mocy wyższych uczelni studentom–spor-

towcom przygotowującym się do igrzysk 

olimpijskich (piszemy o nim na str. 48). 

Na Szefa Misji na przyszłoroczne II Igrzy-

ska Sportów Plażowych na Bali wybrano 

Iwonę Łotysz, a do grona członków PKOl 

dołączyły: Polski Związek Surfingu  

i stowarzyszenie OlimpijczycyPL.

Posiedzenie Zarządu było też okazją 

do podziękowań dla opuszczającej fotel 

długoletniej głównej księgowej PKOl – Dy-

rektor Działu Finansów i Kadr – Pani  

Hanny Bielczyk-Długosz. Dziękując za lata 

wspólnej pracy Prezes Andrzej Kraśnic-

ki wręczył jej bukiet kwiatów, a obecni 

nie szczędzili braw. 

Tuż po zakończeniu obrad odbyło się  

spotkanie opłatkowe, na którym olim-

pijczykom, członkom Zarządu, szefom 

Regionalnych Rad Olimpijskich i przy-

jaciołom Rodziny Olimpijskiej życzenia 

świąteczno-noworoczne złożyli: Prezes 

Andrzej Kraśnicki, Minister Sportu i Tury-

styki Kamil Bortniczuk, Wiceprzewodni-

cząca Rady PKOl Anna Rulkiewicz  

(Grupa Luxmed), Olgierd Cieślik (Lotto) 

oraz ks. bp. Marian Florczyk – delegat 

Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpa-

sterstwa Sportowców. 
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W POLSCE – KATOWICE, PŁOCK, KRAKÓW I GDAŃSK, A W SZWECJI – SZTOKHOLM, MALMÖ, 
GOETEBORG, KRISTIANSTAD I JÖNKÖPING TO MIASTA, W KTÓRYCH W DNIACH 11–29 STYCZNIA 2023 
BĘDĄ ROZGRYWANE MECZE 28. MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN. WYSTĄPIĄ 
W NICH 32 REPREZENTACJE NARODOWE, W TYM – DRUŻYNY GOSPODARZY. ORGANIZOWANA  
PRZEZ POLSKĘ I SZWECJĘ IMPREZA TO EFEKT POROZUMIENIA OBU NARODOWYCH FEDERACJI  
I ICH WSPÓLNEJ OFERTY ZŁOŻONEJ IHF JESZCZE W 2015 ROKU
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Tunezja, Brazylia) w Krakowie (28–30 grud-

nia) oraz Turniej Noworoczny (4–6 stycznia) 

w Katowicach (Polska, Iran, Belgia, Maroko). 

Na mistrzostwach świata najważniejszym 

zadaniem polskiej drużyny będzie zapewne 

wywalczenie miejsca w czołowej „ósemce”, 

a to powinno zapewnić jej prawo udziału 

w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olim-

pijskich w Paryżu. Nawiasem mówiąc, nad 

Sekwaną olimpijskiego złota będą bronić 

gospodarze, a meczem właśnie z nimi pol-

scy szczypiorniści rozpoczną styczniowe 

MŚ. Dwa lata temu po złoto sięgnęli Duńczy-

cy. Trzymajmy kciuki za naszą drużynę! 

PRZYGOTOWANIA – ZARÓWNO ORGA-

NIZACYJNE, jak i sportowe – finiszują i mo-

żemy spodziewać się atrakcyjnego między-

narodowego wydarzenia. Organizatorzy 

zrobili niemało by mistrzostwa wypromować 

– głównie w tych ośrodkach, w których będą 

rozgrywane mecze. Mamy więc na przykład 

„ambasadorów” imprezy w poszczególnych 

miastach. To głównie przedstawiciele piłki 

ręcznej (Sławomir Szmal, Iwona Niedźwiedź, 

Adam Wiśniewski, Arkadiusz Moryto, Artur 

Siódmiak), ale także Rafał Sonik, jeden z naj-

lepszych na świecie quadowców. 

W RAMACH PROMOCJI MŚ Związek Piłki 

Ręcznej w Polsce zorganizował szereg tur-

niejów dla dzieci i młodzieży, a w kilku szko-

łach pojawili się, by przeprowadzić lekcje 

szczypiorniaka, wspomniani wcześniej  

ambasadorowie imprezy. 

JEŚLI CHODZI O STRONĘ SPORTOWĄ,  

liczymy na dobrą postawę podopiecznych 

trenera Patryka Rombla. Byłoby wspaniale, 

gdyby choć w części nawiązali do niegdy-

siejszych sukcesów reprezentacji (srebro 

z roku 2007 oraz brązowe medale z lat 1982, 

2009 i 2015). W połowie października bia-

ło-czerwoni udanie rozpoczęli eliminacje 

do mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. 

W katowickim Spodku (w którym rozegra-

ją także swoje trzy mecze grupowe na MŚ) 

zwyciężyli drużynę Włoch 30:23. Przed roz-

poczęciem styczniowego czempionatu  

czekają ich jeszcze dwa turnieje – Puchar 

Czterech Narodów (Polska, Korea Płd.,  

DO SPÓŁKI ZE SZWEDAMI 

Zadaniem polskiej drużyny 
będzie wywalczenie miejsca 

w czołowej ósemce

Faza grupowa mistrzostw  
świata 2023: 

11 stycznia, godz. 21.00 
Francja – POLSKA 

14 stycznia, godz. 20.30  
POLSKA – Słowenia 

16 stycznia, godz. 20.30  
POLSKA – Arabia Saudyjska 

MECZE REPREZENTACJI 
POLSKI



21 LISTOPADA W CENTRUM OLIMPIJSKIM 
UROCZYŚCIE PODSUMOWANO OGŁOSZONY 
PRZEZ POLSKĄ AKADEMIĘ OLIMPIJSKĄ 
(PAOL) KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE 
MAGISTERSKIE, ROZPRAWY DOKTORSKIE, 
PRACE HABILITACYJNE I PUBLIKACJE 
DOTYCZĄCE OLIMPIZMU. W ROLI 
GOSPODARZY CEREMONII NAGRODZENIA 
LAUREATÓW WYSTĄPILI: PREZES PKOL 
ANDRZEJ KRAŚNICKI I PRZEWODNICZĄCY 
AKADEMII PROF. DR HAB. JÓZEF LIPIEC. ONI 
RÓWNIEŻ HONOROWALI AUTORÓW

FOTO: WŁODZIMIERZ WŁOCH/PKOl TEKST: MATEUSZ WILANOWICZ  

UROCZYSTOŚĆ PROWADZIŁ PRZEWOD-

NICZĄCY JURY – prof. dr hab. Zbigniew 

Dziubiński ze stołecznej Akademii Wycho-

wania Fizycznego, który stwierdził, że oce-

niane prace prezentowały wysoki poziom 

merytoryczny i jurorzy stanęli przed trudnym 

zadaniem wyłonienia rzeczywiście najlep-

szych. Nagrody główne w postaci efektow-

nych medali autorstwa prof. Jerzego  

Nowakowskiego przyznano w czterech  

kategoriach: 

I. Publikacje książkowe 

  praca „Olimpizm polski” powstała  

pod redakcją prof. Józefa Lipca 

  Maciej Łuczak, Tomasz Jurek – „Medaliści 

olimpijscy AWF im. Eugeniusza  

Piaseckiego w Poznaniu w latach  

1950–2020”

  Jerzy Nowocień – „Pedagogika sportu” 

  Zbigniew Porada – „Antyczne  

i współczesne igrzyska olimpijskie”

  Zbigniew Porada – „Nasi olimpijczycy 

z Kresów” 

   Michał Słoniewski – „Polski ruch  

olimpijski 1919–1939”

„LOGOSY 
OLIMPIJSKIE” 
WRĘCZONE! 

WYDARZENIA
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  Ryszard Wryk – „Poznaniacy  

na igrzyskach olimpijskich 1924–2018” 

wyróżnienia: 

  Adrianna Banio (i współautorzy: Adam 

Omorczyk, dr Mateusz Rozmiarek, dr Julia 

Jastrząbek) – „Letnie igrzyska olimpijskie 

Tokio 2020 w obliczu pandemii COVID-19”

  Przemysław Strożek – „Modernizm  

– Sport – Polityka. Praktyki artystyczne  

wokół Igrzysk IX Olimpiady  

w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku”

II. Rozprawy habilitacyjne 

   Michał M. Kobierecki – „Dyplomacja spor-

towa. Sport w działaniach dyplomatycz-

nych państw i aktorów niepaństwowych” 

wyróżnienie: 

  Jolanta Kowalska – „Znaczenie  

edukacyjne projektu „Jestem fair”  

opartego na idei neoolimpizmu”

III. Prace doktorskie 

wyróżnienia:

  Inga Maruszyńska – „Kierunki rozwoju 

sportu olimpijskiego kobiet na przełomie 

wieków XX-XXI”

  Mateusz Rozmiarek – „Polityczne uwa- 

runkowania działalności Międzynarodo-

wego Komitetu Olimpijskiego w latach 

1894–1942”

IV. Prace magisterskie

  Żaneta Piasecka – „Tradycje olimpijskie 

w Wałczu w latach 1945–2020”

  Karolina Pietraszek – „Charakterystyka 

programów kulturalno-edukacyjnych  

gospodarzy młodzieżowych igrzysk  

olimpijskich” 



WICEPREZES RYSZARD STADNIUK, 
DYREKTOR DZIAŁU KULTURY 
I EDUKACJI OLIMPIJSKIEJ PKOl 
KATARZYNA DEBERNY I PREZES 
ZACHODNIOPOMORSKIEJ RADY 
OLIMPIJSKIEJ STANISŁAW KOPEĆ 
ORAZ GRUPA 20 OLIMPIJCZYKÓW 
BYLI WŚRÓD GOŚCI PRZYBYŁYCH 
29 LISTOPADA NA UROCZYSTOŚĆ 
OTWARCIA MUZEUM OLIMPIZMU 
W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃ-
SKIM. W ROLI GOSPODARZY WY-
DARZENIA WYSTĄPIŁY WŁADZE 
UCZELNI NA CZELE Z REKTOREM 
PROF. DR. HAB. WALDEMAREM 
TARCZYŃSKIM ORAZ INICJATOR 
PRZEDSIĘWZIĘCIA – BYŁY DZIE-
KAN „SPORTOWEGO” WYDZIAŁU 
UNIWERSYTETU, A OBECNIE – DY-
REKTOR MUZEUM DR HAB. JERZY 
EIDER, PROFESOR UNIWERSYTETU 
SZCZECIŃSKIEGO

FOTO: FILIP KACALSKI/UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

TEKST: HENRYK URBAŚ/PKOl

W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI Ryszard  

Stadniuk wręczył prof. Eiderowi złoty medal 

„za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskie-

go” i pogratulował mu konsekwencji w re-

alizacji powstałego już kilka lat temu pomy-

słu, a władzom uniwersytetu podziękował 

za stworzenie warunków i udostępnienie po-

mieszczeń. Z kolei swoim kolegom–olimpij-

czykom dziękował za dostarczenie do mu-

zeum pamiątek. 

Trzeba przyznać, że jest wśród nich wiele 

cennych eksponatów – to m.in. stroje spor-

towe, wiosła, profesjonalny rower, maskotki 

igrzysk, numery startowe, medale uczestnic-

twa, dyplomy, proporczyki, liczne fotografie. 

Niemal w ostatniej chwili, „rzutem na taśmę”, 

walizkę pełną rozmaitych pamiątek dostar-

czył na uczelnię nasz średniodystansowiec 

Marcin Lewandowski. Dodajmy, że w po-

dzięce za przekazane eksponaty, władze 

uniwersytetu przekazały okolicznościowe 

listy i upominki m.in.: Wojciechowi Matusia-

kowi, Henrykowi Wawrowskiemu, Dorocie 

Brzozowskiej, Przemysławowi  

Stańczykowi, Damianowi Zielińskiemu, 

wspomnianemu Marcinowi Lewandowskie-

mu, Małgorzacie Wojtyrze, Markowi  

Kolbowiczowi, Konradowi Wasielewskiemu, 

Patrykowi Dobkowi oraz paraolimpijczy- 

kom – Irenie Pienio i Piotrowi Majce. 

OTWIERAJĄC PLACÓWKĘ, zlokalizowaną 

na terenie Wydziału Kultury Fizycznej i Zdro-

wia, Rektor – jak się okazało wielki sympa-

tyk i znawca sportu – powiedział m.in.: – Ta 

ekspozycja jest niezwykła, gdyż pokazuje, 

szczególnie młodym ludziom, że mieszkając 

w Szczecinie i w województwie zachodnio-

pomorskim, można robić karierę sportową, 

zdobywać najwyższe laury, tak jak to robili 

i robią obecni dziś sportowcy i trenerzy. Pra-

gnę także podkreślić, że Muzeum Olim-

pizmu jest unikatowe, gdyż jest jedynym 

w Polsce muzeum uniwersyteckim prezen-

tującym osiągnięcia sportowe. 

PROFESOR EIDER WYJAŚNIŁ z kolei, że mu-

zeum to szczególna forma uhonorowania 

absolwentów, którzy studiowali na Uniwersy-

tecie Szczecińskim, a wcześniej w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej. Do chwili obecnej 

szczecińską uczelnię ukończyło 33 „olim-

pijskich” absolwentów, w tym 20 olimpijczy-

ków, 4 paraolimpijczyków, 6 trenerów, 2 fizjo-

terapeutów i 1 sędzia – Joanna Uracz, która 

na otwarcie muzeum specjalnie przyjechała 

z Norwegii, gdzie jest trenerką kadry narodo-

wej w gimnastyce sportowej. 

UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI 
Z OLIMPIJSKIM 
MUZEUM
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POWYŻEJ:
Podczas uroczystości 
– na pierwszym 
planie: kolarz Damian 
Zieliński, pływak 
Przemysław Stańczyk 
i lekkoatleta  
Łukasz Chyła

OBOK:
Rektor uczelni prof. 

dr hab. Waldemar 
Tarczyński oficjalnie 

otwiera Muzeum 
Olimpizmu



OBOK:
Małgorzata Wojtyra 
(z lewej, kolarstwo) 
i Dorota Brzozowska 
(pływanie)

OBOK:
Prof. Jerzy Eider 
w towarzystwie Ryszarda 
Stadniuka (z lewej) 
i Stanisława Kopcia

PONIŻEJ:
Podziękowania od władz 
samorządowych 
województwa  
i od Zachodniopomorskiej 
Rady Olimpijskiej



JUŻ TYLKO NIESPEŁNA 6 MIESIĘCY DZIELI NAS OD 21 CZERWCA 2023 ROKU, CZYLI DNIA, W KTÓRYM W KRAKOWIE 
ZOSTANĄ UROCZYŚCIE OTWARTE III IGRZYSKA EUROPEJSKIE. ZARÓWNO W KOMITECIE ORGANIZACYJNYM, JAK I WE 
WSZYSTKICH MIASTACH, KTÓRE BĘDĄ GOŚCIĆ UCZESTNIKÓW TEJ WIELKIEJ IMPREZY, PRACA WRE, A NAM WYPADA 
ODNOTOWAĆ PRZYNAJMNIEJ KILKA FAKTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIAMI DO IGRZYSK

FOTO: MATERIAŁY SPÓŁKI „IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023”TEKST: HENRYK URBAŚ/PKOl  

i piłki nożnej oraz zawodników rywalizują-

cych we wspinaczce sportowej. Zakopane 

to miejsce konkursu skoków narciarskich 

na igielicie, a Nowy Targ – turnieju bok-

serskiego. Poza Małopolską – Chorzów 

ugości lekkoatletów, Rzeszów – skoczków 

do wody, a Wrocław – strzelców. Zawody 

w 19 dyscyplinach będą mieć rangę kwali-

fikacji olimpijskich, a w 12 otrzymają rangę 

mistrzostw kontynentu.

 WCZEŚNIEJ NIŻ PIER-

WOTNIE PLANOWANO roz-

strzygnięto konkurs mający 

wyłonić maskotkę imprezy. Po-

czątkowo wybór komisji kon-

kursowej i internautów padł 

na smoka o imieniu Kraku-

sek (zaproponowanego przez 

15-letnią Katarzynę Biśtę z Li-

biąża), ale szybko dołączono 

 PODCZAS OBRADUJĄCEGO  

W ZAKOPANEM w drugiej połowie paź-

dziernika I Europejskiego Kongresu Sportu 

i Turystyki poznaliśmy już ostateczną listę 

dyscyplin, które znajdą się w programie 

przyszłorocznej imprezy oraz lokalizacje, 

w których zawody będą rozgrywane.

„Serce” igrzysk będzie biło w Krakowie, 

gdzie obok ceremonii otwarcia i zamknię-

cia IE zaplanowano zawody w: tenisie sto-

łowym, koszykówce 3x3, slalomie i sprin-

cie kajakowym, łucznictwie, szermierce, 

pięcioboju nowoczesnym, rugby 7-oso-

bowym, teqballu, triathlonie, padlu i kick-

boxingu. Krynica-Zdrój podejmie: kolarzy 

górskich, judoków, taekwondzistów i spe-

cjalistów od biegów górskich, Krzeszowice 

– kolarzy BMX, Nowy Sącz – zawodników 

breakingu, Oświęcim – zawodniczki pły-

wania artystycznego, Tarnów – badmin-

tonistów, drużyny plażowych piłki ręcznej 

POZOSTAŁO 
PÓŁ ROKU

POWYŻEJ:
TAURON Arena  
to przyszłe miejsce 
zmagań szermierzy

IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 CORAZ BLIŻEJ
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do niego salamandrę Sandrę (to projekt 

10-letniej Glorii Goryl z Wojnicza). Przed-

stawiciele Komitetu Organizacyjnego od-

wiedzili autorki zwycięskich projektów 

w ich szkołach i przekazali dziewczętom 

obiecane nagrody.

 OD 11 PAŹDZIERNIKA TRWA NA-

BÓR KANDYDATÓW NA WOLONTARIU-

SZY, których pomoc będzie niezbędna dla 

sprawnego przebiegu imprezy. Zaintere-

sowani (w wieku 16-99 lat, znający przy-

najmniej na poziomie komunikatywnym 

język angielski i dysponujący wolnym 

czasem) do 15 stycznia mogą zgłaszać 

się korzystając z strony internetowej 

 volunteers.european-games.org 

a po kwalifikacji wstępnej przejdą 

następny etap rekrutacji. Co cieka-

we – wśród kandydatów już zgło-

szonych do organizatorów nie brak 

PONIŻEJ:
Oficjalne maskotki 
igrzysk – Krakusek 
(z prawej) i Sandra



obcokrajowców – są w nich gronie przed-

stawiciele: Czech, Wielkiej Brytanii, Słowa-

cji, Turcji, a nawet...Ghany.

 NA OBIEKTACH, NA KTÓRYCH 

BĘDĄ ROZGRYWANE IGRZYSKA, są kon-

tynuowane prace, zmierzające do jak naj-

lepszego ich przygotowania na potrzeby 

imprezy. Rozstrzygane są przetargi na róż-

ne prace, głównie remontowe lub adapta-

cyjne. Po kilku nieudanych próbach udało 

się m.in. znaleźć wykonawcę modernizacji 

stadionu miejskiego im. Henryka Reymana 

w Krakowie.

 DO KRAKOWA Z EUROPEJSKICH 

FEDERACJI SPORTOWYCH docierają  

kolejne doniesienia o obsadzie zawodów 

w poszczególnych dyscyplinach.  

Poznaliśmy już m.in. listę 32 reprezentacji 

(po 16 męskich i kobiecych), które wystąpią 

w rozgrywkach koszykówki 3x3. Okazuje 

się, że pod Wawelem pojawią się wszyst-

kie czołowe drużyny europejskie, co zapo-

wiada wysoki poziom sportowy turnieju. 

Ostatnio poznaliśmy także pierwszą ósem-

kę zakwalifikowanych do igrzysk  

zawodników breakingu, a jest w tym gronie 

także nasz reprezentant Igor Wypiór.  

Ogółem do rywalizacji w tym sporcie przy-

stąpi 16 zawodników i 16 zawodniczek.

 POD KONIEC LISTOPADA w rzym-

skiej siedzibie Stowarzyszenia Europej-

skich Komitetów Olimpijskich odbyło się 

spotkanie przedstawicieli EOC, Komitetu 

Organizacyjnego IE 2023 oraz reprezen-

tantów Europejskiej Unii Nadawców (EBU) 

i firmy Atos, która została partnerem przy-

szłorocznych igrzysk. Rozmawiano głów-

nie na temat transmisji telewizyjnych z tej 

imprezy oraz jej promocji w mediach spo-

łecznościowych i szerzej – w internecie. 

Podkreślono, że umowa zawarta przez 

EOC i EBU daje gwarancje wysokiej jako-

ści przekazu telewizyjnego, który będzie 

mógł dotrzeć do wielu milionów odbiorców, 

nie tylko w Europie. 

Poznaliśmy 
już ostateczną 
listę dyscyplin, 

które znajdą się 
w programie 

III Igrzysk 
Europejskich 

POWYŻEJ:
Ścianka 
wspinaczkowa 
w Tarnowie

OBOK:
Znamy już 
reprezentacje, które 
wystąpią w turnieju 
koszykówki 3x3

PONIŻEJ:
Park Strzelecki 
w Nowym Sączu 
będzie gościć 
zawodników 
breakingu  
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TO BYŁ PRACOWITY PIERWSZY DZIEŃ PAŹDZIERNIKA DLA PRAWIE 250 LUDZI SPORTU, DZIAŁAJĄCYCH W LUDOWYCH 
ZESPOŁACH SPORTOWYCH, WE WSZYSTKICH 16 WOJEWÓDZTWACH. TYM RAZEM W GOŚCINNYCH POMIESZCZENIACH 
PGE STADIONU NARODOWEGO W STOLICY OBRADOWALI NA II KONGRESIE SPORTU WIEJSKIEGO. JAK ZWYKLE 
ZAANGAŻOWANIEM PRZY TWORZENIU KONGRESOWEGO PROGRAMU WYKAZAŁY SIĘ DZIAŁAJĄCE W POLSKIM KOMITECIE 
OLIMPIJSKIM KOMISJE: SPORTU WIEJSKIEGO, WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ WSPÓŁPRACY Z OLIMPIJCZYKAMI

FOTO: KZ LZS, CENTRUM NOWOCZESNEJ EDUKACJI TEKST: KRZYSZTOF RATAJCZAK/RADIO POZNAŃ 

przedstawiciele zdobyli m.in. cztery medale 

na ostatnich igrzyskach w Tokio.

CIEKAWĄ ANALIZĘ ZE ŚWIATOWEJ PER-

SPEKTYWY zaprezentował uczestnikom 

kongresu Jakub Kalinowski, działający  

w kilku międzynarodowych gremiach  

DUŻO CIEPŁYCH SŁÓW do uczestników 

kongresu skierował gość specjalny wyda-

rzenia, Wicepremier, Minister Aktywów Pań-

stwowych Jacek Sasin, który otwierając ob-

rady, omówił zaangażowanie spółek Skarbu 

Państwa w sponsoring sportowy, w tym 

także sportu wiejskiego kreowanego przez 

Ludowe Zespoły Sportowe. Było to podkre-

ślenie fundamentalnego założenia rządu 

o potrzebie  stwarzania młodym ludziom 

z różnych miejsc Polski równych szans 

rozwoju osobistego i spełniania marzeń 

również w sferze sportu. Z satysfakcją pod-

kreślił udział w organizacji kongresu pań-

stwowych podmiotów biznesowych: Grupy 

Tauron, Totalizatora Sportowego, Krajowej 

Grupy Spożywczej czy Grupy Azoty. Moc-

nym akcentem było poinformowanie uczest-

ników kongresu o objęciu strategicznym 

partnerstwem Zrzeszenia LZS przez kolejny 

wielki podmiot państwowy – PZU SA.

ROZPOCZYNAJĄCY PLENARNĄ CZĘŚĆ 

KONGRESU prezes Krajowego Zrzeszenia, 

poseł Mieczysław Baszko podziękował wła-

dzom państwowym za wspieranie sportu 

wiejskiego, podkreślając m.in. powodze-

nie rządowego programu „Klub’’, którego 

operatorem jest właśnie LZS, a z którego 

skorzystało już niemal  6 tysięcy sporto-

wych stowarzyszeń, głównie ze wsi i małych 

miast. Przypomniał o wkładzie sportowców 

z ludowych klubów w rozwój całego pol-

skiego sportu i ruchu olimpijskiego na prze-

strzeni 76 lat działalności Zrzeszenia – jego 

WSI SPORTOWA – WSI SZCZĘŚLIWA 
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kultury fizycznej. W panelu „Aktywność fi-

zyczna Polaków – współczesne wyzwania 

i rozwiązania’’ nawiązywał do europejskich 

trendów w tej dziedzinie. Nie zabrakło wąt-

ków w odniesieniu do zachowań prosporto-

wych w czasie popandemicznym oraz do in-

tegracji uchodźców poprzez sport w obliczu 

rosyjskiej agresji na Ukrainę. O rozwoju spor-

tu w środowiskach wiejskich na przestrzeni 

lat, a także o uzyskiwaniu nowoczesnej toż-

samości jako wyzwania dla sportu wiejskie-

go i małych miast opowiedział  z kolei inny 

z członków Komisji Sportu Wiejskiego PKOl., 

dr Konrad Burdyka z Polskiej Akademii Nauk. 

Z efektowną, filmową prezentacją pojawił się 

na kongresowej scenie Wiceprezes Grupy 

Tauron Tomasz Szczegielniak, omawiając za-

angażowanie jego firmy w organizację coraz 

powszechniejszego turnieju futbolowej mło-

dzieży – „Piłkarskie Janki’’.

W KOLEJNYM PUNKCIE OBRAD znalazło 

się miejsce na ogólną debatę o roli sponso-

rów i państwa, mediów i dobrych wzorców 

osobowych w promowaniu sportu i rekreacji.  

O rządowych projektach sportowych, uła-

twiających to zadanie mówił reprezentujący 

resort sportu Dyrektor Dariusz Buza. 

Ze swadą o swojej drodze do olimpijskie-

go medalu igrzysk w Atlancie, w 1996 roku, 

opowiadała  pracująca obecnie w PKOl była 

łuczniczka Iwona Marcinkiewicz. 

Atrakcyjnym momentem  debaty było tak-

że pojawienie się na niej Wojciecha Nowic-

kiego, mistrza olimpijskiego w rzucie mło-

tem. Już wcześniej, zapowiadając obecność 

czempiona, prezes jego klubu (Podlasia Bia-

łystok), Jan Zalewski, podkreślał, że najwięk-

szym talentem Wojtka w jego karierze jest… 

talent do pracy. W rozmowie z przedstawi-

cielem „Magazynu Olimpijskiego” mistrz 

rzutu młotem skromnie potwierdził te sło-

wa: – Chyba rzeczywiście tak jest, ale to wy-

niosłem z wychowania w rodzinnym domu. 

Miałem przykład rodziców, że poprzez cięż-

ką pracę i wytrwałość można spełniać swoje 

cele i marzenia – niezależnie czy mieszka 

się w dużym ośrodku, małych miasteczkach, 

czy na wsi. Jestem przekonany, że sport uczy 

cennych wartości, umiejętności radzenia  

sobie z problemami i kształtuje charakter. 

Teraz, już jako rodzic także staram się prze-

kazywać to przesłanie moim córeczkom.

Nowicki, wraz z biegaczką klubu z Korfanto-

wa, paraolimpijską medalistką – Barbarą  

Bieganowską-Zając, został zaproszony 

do debaty podsumowującej kongresowe 

wydarzenia. Poprowadzili ją wybitni znawcy 

historii i współczesności sportu wiejskiego 

w Polsce i na świecie – prof. Eligiusz Małolep-

szy i dr Krzysztof Piech. W wykładzie, z ele-

mentami  dyskusji, pochylili się nad genezą 

i rozwojem sportu w środowisku wiejskim. 

OGROMNEGO ZADOWOLENIA Z MERY-

TORYCZNEGO POZIOMU II KONGRESU 

SPORTU WIEJSKIEGO nie krył Krzysztof 

Piasek – szefujący Komisji Sportu Wiej-

skiego w Polskim Komitecie Olimpijskim:  

– To była kolejna już odsłona Kongresu,  

służąca poszukiwaniu sojuszników w dro-

dze do jeszcze lepszego rozwoju sportowe-

go  i funkcjonowania młodych ludzi ze śro-

dowisk wiejskich i małomiasteczkowych. 

W czasie po pandemii różnego rodzaju 

wyzwań nie brakuje, a rozwiązań chcemy 

szukać jeszcze bliżej miejsc, gdzie toczy się 

sportowe życie. Ten kongres był też inspira-

cją tematyczną do organizacji regionalnych 

forów sportu wiejskiego, o to następny  

pomysł, który narodził się w działaniach  

naszej komisji. 

Kongres był też inspiracją 
do organizacji regionalnych 

forów sportu wiejskiego



ZDOBYCIE ZŁOTEGO MEDALU NA IGRZYSKACH 
TO ZADANIE NIEŁATWE, A SIĘGNIĘCIE PO DWA 
PODCZAS TEJ SAMEJ, JEDNEJ IMPREZY TO JUŻ NIE 
LADA WYCZYN, KTÓRYM MOGĄ SIĘ POCHWALIĆ 
NIELICZNI POLACY. W NASZYM KRAJU DO GRONA 
PODWÓJNYCH MISTRZÓW OLIMPIJSKICH NALEŻĄ 
ZALEDWIE CZTERY OSOBY – SZERMIERZ WITOLD 
WOYDA, PIĘCIOBOISTA ARKADIUSZ SKRZYPASZEK, 
LEKKOATLETA ROBERT KORZENIOWSKI I SKOCZEK 
NARCIARSKI KAMIL STOCH

FOTO: JAN ROZMARYNOWSKI, PAP/EPA, SZYMON SIKORA/PKOL

TEKST: MARTA MAREK/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE  

PIERWSZYM POLSKIM ZAWODNIKIEM, 

który mógł wywalczyć dwa złote medale 

podczas jednej edycji olimpijskich zmagań 

(na co w kraju bardzo liczono) był Janusz  

Kusociński w 1932 r. w Los Angeles. Wymie-

niano go wówczas w gronie faworytów w bie-

gach na 10000 i 5000 m, szczególnie że 

nie mógł w nich uczestniczyć fenomenalny 

Fin Paavo Nurmi, a „Kusy” był w wyśmienitej 

formie. Polak ostatecznie wystartował tyl-

ko w tej pierwszej konkurencji, którą wygrał 

w znakomitym stylu. Źle dobrane obuwie 

zraniło mu jednak stopy, a to już uniemożli-

wiło występ na dystansie o połowę krótszym 

i walkę o podwójną koronę. Na nią rodzimy 

sport musiał poczekać jeszcze 40 lat. 

PIERWSZYM POLAKIEM, który dwukrot-

nie stanął na najwyższym stopniu podium 

igrzysk, był florecista Witold Woyda. Do-

konał tego w swym ostatnim olimpijskim 

występie w Monachium w 1972 r. Miał wów-

czas 33 lata i było to zwieńczeniem jego 

wspaniałej kariery, którą wkrótce potem za-

kończył. Do 1972 r. Woyda wygrał wiele mię-

dzynarodowych turniejów i zdobywał różne 

trofea, ale brakowało mu złotych z tych naj-

ważniejszych imprez, czyli mistrzostw świa-

ta i igrzysk. Po te z najcenniejszego kruszcu 

sięgał w zawodach rangi mistrzowskiej je-

dynie w kraju. Na światowym czempionacie 

„DUBELTOWE” 
TRIUMFY 

OBOK:
Witold Woyda
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wywalczył po 5 srebrnych i brązowych me-

dali, z czego tylko jeden indywidualnie, z ko-

lei w rywalizacji olimpijskiej – srebrny (Tokio 

1964) i brązowy (Meksyk 1968) – wszystkie 

w drużynie. Te „niepowodzenia” (cudzysłów 

jest tu jak najbardziej na miejscu, bo przecież 

były to jednak sukcesy) Woyda powetował 

sobie z nawiązką w Monachium, gdzie im-

ponował wspaniałą dynamiką, znakomitą 

techniką i taktyką. Choć w indywidualnym 

turnieju po drodze przegrał kilka pojedyn-

ków, to jednak w rundzie finałowej, w której 

rozstrzygała się walka o medale, wyszedł 

zwycięsko z każdego z pięciu starć. Dzięki 

temu został drugim po Egonie Franke  

(Tokio 1964) polskim mistrzem olimpijskim 

we florecie. Kilka dni później wzbogacił  

swój dorobek o kolejne złoto, tym razem 

w rywalizacji drużynowej, wraz z Markiem  

Dąbrowskim, Arkadiuszem Godelem,  

Jerzym Kaczmarkiem i Lechem Koziejow-

skim. Miał w tym triumfie spory udział, wy-

grał bowiem aż 10 pojedynków, w tym cztery 

w finale z ZSRR (9:5). Ów historyczny „złoty 

dublet” olimpijski miał miejsce dokładnie 

pół wieku temu. Od tego czasu powtórzyli 

go jeszcze tylko trzej nasi reprezentanci. 

PIERWSZYM, KTÓRY POSZEDŁ W ŚLADY 

WOYDY, BYŁ ARKADIUSZ SKRZYPASZEK, 

a dokonał tego 20 lat później, podczas 

igrzysk w Barcelonie w 1992 r. On także się-

gnął po złote medale w rywalizacji indywi-

dualnej i drużynowej, jednak w pięcioboju 

nowoczesnym. Jego również ten sukces 

kosztował sporo pracy i wyrzeczeń, ale on 

po podwójną koronę sięgnął znacznie  

wcześniej niż Woyda, bo w wieku 24 lat. 

Olimpijski debiut Skrzypaszka w Seulu 

w 1988 r., w którym indywidualnie zajął 

23. miejsce, a Polska 10. w zmaganiach dru-

żynowych, nie usatysfakcjonował go, wręcz 

przeciwnie – rozczarował.  20-latek z Polski 

był wtedy najmłodszy w stawce. Ceremonię 

Florecista Witold Woyda 
„złoty dublet” zanotował  

pół wieku temu

POWYŻEJ:
Arkadiusz 
Skrzypaszek  
(w środku), Dariusz 
Goździak (z lewej) 
i Maciej Czyżowicz
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ma. Triumfował także na 20 km, choć niewie-

le brakowało, by zgarnął tylko srebro. Polak 

dotarł bowiem na metę jako drugi. Jak sam 

to później określił, Bernardo Segura wyprze-

dził go jednak „pokracznym kangurzym 

wieloskokiem”, co na szczęście zauważyli 

sędziowie i mając na uwadze jego wcześniej-

sze „przewinienia”, zdyskwalifikowali Mek-

sykanina. O tym, że to Polakowi przypadnie 

złoto, dowiedział się on, udzielając wywiadu… 

przed kamerami telewizyjnymi. Cztery lata 

później, w Atenach znów triumfował na me-

cie pięćdziesiątki, zdobywając swoje czwarte 

olimpijskie złoto. To wyczyn, jakim nie może 

pochwalić się żaden inny Polak. 

POCZET POLSKICH SPORTOWCÓW,  

którzy dwukrotnie stanęli na najwyższym 

stopniu podium podczas tej samej najważ-

niejszej sportowej imprezy świata uzupełnia 

skoczek narciarski Kamil Stoch. To jedyny 

przedstawiciel sportów zimowych w tym 

gronie. Dołączył do niego podczas Igrzysk 

w Soczi w 2014 r., gdy jako pierwszy z biało-

-czerwonych, a trzeci w ogóle w historii tej 

specjalności triumfował w indywidualnej ry-

walizacji na dużej i normalnej skoczni. Przed 

nim dokonali tego tylko Fin Matti Nykänen 

(Calgary 1988) i dwukrotnie Szwajcar Simon 

Ammann (Salt Lake City 2002 i Vancouver 

2010). W rywalizacji na normalnym obiek-

cie Stoch „znokautował” rywali. Choć tego 

dnia obudził się chory, a w serii próbnej oddał 

przeciętny skok, w konkursie zaprezentował 

się świetnie. Miał 2 wspaniałe skoki – na od-

ległość 105,5 i 103,5 m i drugiego w końco-

wym rozrachunku Słoweńca Petera Prevca 

wyprzedził aż o… 12,7 pkt. Także przed drugim 

konkursem, na dużym obiekcie, Polak miał 

dekoracji oglądał ponoć zgrzytając zębami 

ze złości i ze łzami w oczach. Powziął  

wówczas postanowienie, że na kolejnych 

igrzyskach, w Barcelonie, to on stanie na naj-

wyższym stopniu podium. I cel ten zreali-

zował. Choć jak sam przyznał, w pływaniu 

mogło mu pójść lepiej, popełnił kilka błę-

dów na początku jazdy konnej, a trasa biegu 

przełajowego była niezmiernie wymagająca 

i kręta, z różnicą wzniesień wynoszącą 98 m, 

to jednak m.in. świetna postawa na szer-

mierczej planszy, a także bardzo dobry 

wynik w strzelaniu, dały mu w Hiszpanii 

upragnione złoto. I to podwójne, bo sięgnął 

po nie też w drużynie, na której dorobek zło-

żyły się również wyniki Dariusza Goździaka  

i Macieja Czyżowicza. 

JAKO TRZECI DO ELITARNEGO GRONA  

polskich podwójnych mistrzów olimpijskich 

dołączył podczas Igrzysk w Sydney w 2000 r. 

chodziarz Robert Korzeniowski. Pierwszy 

piechur Rzeczypospolitej, jak nazwał go 

później na radiowej antenie znany dzienni-

karz sportowy Lesław Skinder, jechał  

do Australii bronić złotego medalu  

wywalczonego na dystansie 50 km w Atlan-

cie 4 lata wcześniej, a wrócił do kraju z dwo-

Robert Korzeniowski, 
czyli „pierwszy piechur 

Rzeczypospolitej” jako trzeci 
dołączył do grona polskich 

podwójnych mistrzów 
olimpijskich

OBOK:
Robert Korzeniowski
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nieco perypetii zdrowotnych, bowiem dzień 

wcześniej na skutek upadku stłukł i skręcił 

staw łokciowy. Jednak i tym razem nie prze-

szkodziło mu to w odniesieniu końcowego 

triumfu. Ten zapewniły mu skoki na odle-

głość 139 i 132,5 m. Tym razem jego przewaga 

nad drugim w konkursie Japończykiem  

Noriaki Kasaim wyniosła zaledwie 1,3 pkt.

W HISTORII ZIMOWYCH IGRZYSK  

OLIMPIJSKICH blisko złotego dubletu  

była także w 2010 r., w Vancouver, Justyna 

Kowalczyk. Nasza biegaczka narciarska 

triumfowała wówczas na 30 km techniką 

klasyczną, a w sprincie na 1,4 km także klasy-

kiem była druga. Do złota zabrakło jej tylko 

nieco ponad sekundę. Łącznie Polka zdobyła 

w Kanadzie trzy medale, także brąz w biegu 

łączonym na 15 km. Rekordzistą pod wzglę-

dem liczby złotych medali wywalczonych 

na jednych igrzyskach jest Michael Phelps. 

W Pekinie w 2008 r. amerykański pływak 

zdobył ich aż… osiem. 

Kamil Stoch



ADAM:
SKROCILAM Narodowe Archiwum Cyfrowe w foto na NAC

POLACY  
NA HIPODROMACH 
ŚWIATA 

95 LAT 
POLSKIEGO  
ZWIĄZKU 

JEŹDZIECKIEGO

POLSCY KAWALERZYŚCI JAKO 
REPREZENTACJA PO RAZ PIERWSZY 
UCZESTNICZYLI W RYWALIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ W KWIETNIU 
1923 ROKU PODCZAS KONKURSÓW 
HIPPICZNYCH W NICEI. ÓWCZESNE 
PRZEPISY DOPUSZCZAŁY DO UDZIAŁU 
W ZAWODACH WYŁĄCZNIE JEŹDŹCÓW 
WOJSKOWYCH. NA LAZUROWYM 
WYBRZEŻU DEBIUTOWALI: PŁK SERGIUSZ 
ZAHORSKI, MJR KAROL RÓMMEL 
ORAZ POR. ADAM KRÓLIKIEWICZ, 
ZAJMUJĄC ZESPOŁOWO DRUGIE MIEJSCE 
W NAJWAŻNIEJSZYM KONKURSIE 
O PUCHAR NARODÓW

TEKST: RENATA URBAN*

FOTO: NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIE

ZBIORY PRYWATNE ANNY PIASECKIEJ

LESZEK FIDUSIEWICZ

Płk. dypl. Zbigniew 
Brochwicz-Lewiński 
– pierwszy prezes 
Polskiego Związku 
Jeździeckiego  
(1928-1939)
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CHOCIAŻ TRADYCJE JAZDY KONNEJ 

W POLSCE sięgają najdawniejszych  

czasów, to sport jeździecki zaczął dyna-

micznie rozwijać się dopiero po zakończe-

niu pierwszej wojny światowej. Wzbudził  

duże zainteresowanie nie tylko w środowi-

sku kawalerii i artylerii konnej, ale również 

wśród osób cywilnych. Stąd też dla prawi-

dłowego jego rozwoju i reprezentacji na are-

nie międzynarodowej konieczne było powo-

łanie organizacji, koordynującej działania 

w tym zakresie. 

18 LUTEGO 1928 ROKU, w sali balowej  

Kasyna Garnizonowego w Warszawie,  

z inicjatywy Leona Kona, zwołano zebranie 

organizacyjne i utworzono Polski Związek 

Jeździecki. Na prezesa powołany został  

płk Zbigniew Brochwicz-Lewiński, który 

funkcję tę pełnił do 1939 roku. 

PZJ został przyjęty do Międzynarodowej  

Federacji Jeździeckiej – FEI, a Polacy aktyw-

nie uczestniczyli w pracach tej organizacji. 

Doceniając zasługi naszych rodaków w roz-

wój sportu jeździeckiego, w 1936 r. Tadeusz 

Machalski, jako pierwszy i do wybuchu woj-

ny jedyny Polak, wybrany został do zarządu 

FEI, zaś dwa lata później na miejsce  

Kongresu FEI wskazano Warszawę. 

PZJ podejmował wiele inicjatyw służących 

upowszechnieniu jazdy konnej w społe-

czeństwie. Była to organizacja Mityngów 

Popularnych (we Lwowie, Ciechocinku, Łuc-

ku, Katowicach, Wrześni, Kielcach, Barano-

wiczach i Lublinie) – zawodów o mniejszym 

stopniu trudności, w których mogli starto-

wać jeźdźcy cywilni i młodzież szkolna, pro-

wadzenie tanich kursów nauki jazdy konnej 

dla młodzieży w Warszawie, a potem także 

w innych miastach; upowszechnianie spor-

tu konnego wśród młodzieży wiejskiej. 

W 1934 ROKU PZJ USTANOWIŁ POLSKĄ 

ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ w siedmiu katego-

riach: Honorowa, Złota Wielka, Złota, Srebr-

na Wielka, Srebrna, Brązowa Wielka i Brązo-

wa – dla najlepszych jeźdźców i najbardziej 

zasłużonych działaczy. Honorowe Odznaki 

Jeździeckie otrzymali: Marszałek Polski  

Józef Piłsudski i Prezydent Ignacy 

Mościcki – za zasługi na rzecz rozwoju 

sportu jeździeckiego oraz m.in.: Michał  

Antoniewicz, Kazimierz Gzowski, Adam  

Królikiewicz, Henryk Roycewicz, Karol Róm-

mel oraz Maria Zandbangowa (jedyna ama-

zonka) – za wyniki sportowe. POJ była jedną 

z nielicznych, którą żołnierze Wojska Pol-

skiego mogli nosić na swoich mundurach. 

Z INICJATYWY PREZESA BROCHWICZ-

-LEWIŃSKIEGO w 1931 r. zainaugurowano 

mistrzostwa Polski. Do roku 1935 organizo-

wano je wyłącznie w Warszawie.  

W 1936 r. WKKW urządzono tradycyjnie 

w stolicy, ale już konkursy w skokach  

i ujeżdżeniu przeprowadzono w Lublinie. 

W 1937 r. wszystkie trzy konkurencje  

rozegrano w Gnieźnie, a ostatnie przed  

wybuchem drugiej wojny światowej,  

w 1938 r., w Bydgoszczy.

U GÓRY:
Stadion hippiczny 
w Łazienkach 
Królewskich 
w Warszawie

POWYŻEJ:
Por. Adam Królikiewicz 
na Picadorze, brązowy 
medalista IO w Paryżu 
(1924) w skokach przez 
przeszkody

OBOK:
Brązowi medaliści 
igrzysk olimpijskich 
w Amsterdamie (1928) 
w WKKW. Od lewej:  
rtm. Michał Antoniewicz 
na Mojej Miłej,  
ppłk. Karol Rómmel 
na Donneuse,  
rtm. Józef Trenkwald 
na Lwim Pazurze
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na Readgledcie, Kazimierz Gzowski na My-

lordzie, Kazimierz Szosland na Allim i jako  

rezerwowy Zdzisław Dziadulski na The Lad 

wywalczyli zespołowo olimpijskie srebro, 

ustępując tylko Hiszpanom. Indywidualnie 

najlepszym polskim jeźdźcem okazał się 

Gzowski, zajmując czwartą lokatę.

W 1932 R. W ZWIĄZKU Z KRYZYSEM go-

spodarczym i sportowym, aby nie narażać 

przy takiej uroczystości sportowej honoru 

polskiego jeździectwa na szwank, PZJ zde-

cydował, że na igrzyskach w Los Angeles 

polska hippika nie będzie reprezentowana.

NA OSTATNICH PRZED WYBUCHEM  

WOJNY igrzyskach berlińskich polscy 

jeźdźcy uczestniczyli w WKKW i w Pucha-

rze Narodów. W WKKW drużyna w składzie: 

Henryk Roycewicz na Arlekinie III, Zdzisław 

Kawecki na Bambino, Seweryn Kulesza 

na Tośce, zdobyła srebrny medal, a warto 

wiedzieć, że spośród 17 drużyn uczestniczą-

cych w WKKW, tylko cztery ukończyły za-

wody w komplecie. Nie udało się powtórzyć 

tego osiągnięcia skoczkom w Pucharze Na-

rodów, w którym tylko jeden – Janusz Ko-

morowski na Dunkanie, ukończył parcours. 

W SUKCESACH POLSKICH JEŹDŹCÓW 

w okresie międzywojennym ogromne  

znaczenie odegrało Centrum Wyszkolenia 

Kawalerii w Grudziądzu, w którym tworzone 

były początkowo doraźne, a później sta-

łe Grupy Przygotowawcze Sportu Konne-

go. Ich zadaniem było stałe doskonalenie 

w jeździe wyczynowej i reprezentowanie 

Polski na zawodach międzynarodowych. 

W CWK wykształciła się tzw. polska szko-

ła jazdy – jej charakterystyczny styl, który 

pozwolił polskim jeźdźcom na sięganie 

po sukcesy międzynarodowe. Wybuch 

wojny w 1939 roku przekreślił osiągnięty 

w międzywojniu znaczny już dorobek  

polskiego jeździectwa.

PO WOJNIE SYTUACJA POLITYCZNA  

nie sprzyjała rozwojowi sportu jeździec-

kiego, który władze Polski Ludowej uznały 

za relikt „jaśniepańskiej” II Rzeczypospolitej 

i przyczynę wszelkiego zła. PZJ rozpoczął 

działalność dopiero w 1948 r., po powrocie 

Leona Kona do kraju, a już w grudniu  

W okresie międzywojennym najwszech-

stronniejszymi jeźdźcami, którzy zdobywali 

krajowe tytuły we wszystkich konkuren-

cjach jeździeckich byli: Henryk Roycewicz 

(9 razy) i Wilhelm Lewicki (7).

OFICJALNY MIĘDZYNARODOWY DEBIUT 

POLSKICH JEŹDŹCÓW nastąpił w kwietniu 

1923 r. na konkursach w Nicei. Odtąd nasi 

reprezentanci już regularnie uczestniczyli 

w zawodach w Europie i Ameryce Północnej. 

Na igrzyskach olimpijskich polscy jeźdź-

cy po raz pierwszy pojawili się w 1912 r. 

w Sztokholmie. Nie mogąc jednak repre-

zentować własnego kraju, będącego pod 

zaborami, startowali w ekipie rosyjskiej. 

Wystąpili wówczas: Karol Rómmel i Ser-

giusz Zahorski. Pierwszy, na koniu Ziablik, 

po niefortunnym upadku na ostatniej prze-

szkodzie, zajął dziewiąte, a drugi, na kla-

czy Bandura – jedenaste miejsce. Kontuzja 

pozbawiła Rómmla szans na złoty krążek. 

W dowód uznania za doskonałą jazdę,  

król Gustaw V osobiście wręczył Polakowi 

kopię złotego medalu olimpijskiego.

JUŻ W 1920 R., KRÓTKO PO ODZYSKANIU 

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI,  

nasi jeźdźcy mieli możliwość uczestnicze-

nia w rywalizacji olimpijskiej w Antwerpii, 

jednak w czerwcu oficerowie zostali  

skierowani na front wschodni i brali  

udział w wojnie rosyjsko-polskiej.

Zadebiutowali za to 4 lata później w Pary-

żu, w rywalizacji w Championacie Konia 

(WKKW) i w skokach przez przeszkody. 

W WKKW zespołowo – Karol Rómmel 

na Krechowiaku, Kazimierz Szosland  

na Helusi, Kazimierz Rostwo-Suski na Lady, 

Tadeusz Komorowski na Amonie, zostali 

sklasyfikowani na siódmym miejscu. Suk-

cesem zakończył się występ Adama Kró-

likiewicza, który Indywidualnie zdobył brą-

zowy medal olimpijski, pierwszy w historii 

polskiego jeździectwa.

WYJĄTKOWE OKAZAŁY SIĘ IGRZYSKA 

W AMSTERDAMIE (1928), bo jeźdźcy wy-

walczyli tam dwa medale i zyskali między-

narodowe uznanie. W WKKW, w którym  

Polskę reprezentowali: Michał Antoniewicz 

na Mojej Miłej, Karol Rómmel na Donneu-

se, Józef Trenkwald na Lwim Pazurze i jako 

rezerwowy Henryk Dobrzański na Fucase 

zdobyli brązowy medal. W ostatnim dniu 

igrzysk, w konkursie skoków o Puchar 

Narodów, w składzie: Michał Antoniewicz 

OBOK:
Drużynowi srebrni 
medaliści IO 
w Amsterdamie 
w skokach przez 
przeszkody – od 
lewej: por. Kazimierz 
Szosland na Allim,  
rtm. Michał 
Antoniewicz  
na Readgledcie,  
por. Kazimierz Gzowski  
na Mylordzie

PONIŻEJ:
Polska reprezentacja 
jeździecka  
na igrzyskach 
w Berlinie (1936) – od 
lewej: rtm. Seweryn 
Kulesza (startował  
na klaczy Tośka),  
por. Michał Gutowski 
(na Warszawiance), 
mjr Adam Królikiewicz 
(szef ekipy),  
rtm. Zdzisław Kawecki 
(na Bambino),  
rtm. Henryk Roycewicz 
(na Arlekinie III), por. 
Janusz Komorowski 
(na Duncanie)
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1950 r. wszystkie polskie związki sportowe 

rozwiązano, a wkrótce w ich miejsce powo-

łano sekcje sportowe Głównego Komitetu 

Kultury Fizycznej, w tym Sekcję Jeździectwa. 

Wydarzenia 1956 r. doprowadziły do prze-

mian ustrojowych w Polsce i do kolejnych 

zmian w organizacji sportu. 3 marca 1957 r. 

odbyło się zebranie wyborcze reaktywowa-

nego PZJ z udziałem ponad 100 delegatów, 

w tym m.in. Kona, Królikiewicza, Roycewi-

cza, Rómmla i Michała Toczka.  

Od tej chwili PZJ funkcjonuje nieprzerwanie, 

prowadząc działalność w kierunku stałego 

rozwoju sportu jeździeckiego, włączając 

w zakres zainteresowania nowe konkuren-

cje. W roku jubileuszu 95-lecia są to: ujeż-

dżenie, skoki przez przeszkody, WKKW, po-

wożenie zaprzęgami, woltyżerka, sportowe 

rajdy konne, reining, parajeździectwo i polo.

WBREW POZOROM, ZMIANY W STRUKTU-

RZE SPORTU W POLSCE okazały się  

korzystne dla sportu jeździeckiego, który  

zyskał akceptację władz. Umożliwiło to 

wznowienie organizacji mistrzostw kraju 

w ujeżdżeniu i w skokach przez przeszkody  

(od 1953 r.) oraz w WKKW (od 1956 r.),  

a później także – w powożeniu zaprzęgami  

(od 1979 r.) i w rajdach konnych (od 1989 r.). 

Polscy jeźdźcy w 1955 r. włączyli się do rywa-

lizacji międzynarodowej, jednak przez wiele 

lat bez większych sukcesów. Wyjątkiem był 

tytuł mistrza Europy, jaki wywalczył w 1965 r. 

w WKKW Marian Babirecki na Volcie oraz 

osiągnięcia w powożeniu zaprzęgami, za-

równo w mistrzostwach Europy, jak i świata.

W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH w okresie 

powojennym polscy jeźdźcy debiutowali 

w 1960 r. w Rzymie i uczestniczyli w nich 

dwunastokrotnie, najczęściej w WKKW 

i w skokach. Największymi sukcesami po-

zostają wywalczone w Moskwie w roku 

1980 – złoty medal olimpijski Jana Kowal-

czyka na Artemorze w skokach przez prze-

szkody oraz drużynowe srebro reprezenta-

cji w składzie: Jan Kowalczyk na Artemorze, 

Wiesław Hartman na Nortonie, Marian Ko-

zicki na Bremenie i Janusz Bobik na Szam-

panie. Na kolejny medal w jeździectwie cze-

kamy już ponad 40 lat. A może Paryż okaże 

się dla polskich jeźdźców szczęśliwy tak, 

jak miało to miejsce 100 lat wcześniej? 

*) Autorka to dr hab. nauk o kulturze fizycznej, profesor 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Przewodnicząca Rady 
Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej 
Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia US 

OBOK:
Jak Kowalczyk 
na Artemorze, 
indywidualny 
mistrz i drużynowy 
wicemistrz olimpijski 
w skokach przez 
przeszkody  
(IO Moskwa 1980)
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dopasowany do specyfiki sektora. Oferujemy najwyższej jakości produkty i szerokie spectrum usług  
w każdej dyscyplinie sportu, o czym mogą zaświadczyć nasi Klienci na całym świecie.
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TYM CZYM DLA PIŁKARSKICH FANÓW JEST LIGA MISTRZÓW, KOLARSKICH – TOUR DE FRANCE,  
A TENISOWYCH – WIELKI SZLEM, TYM DLA KIBICÓW SKOKÓW NARCIARSKICH JEST TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI.  
W GRUDNIU 2022 R. MIJA DOKŁADNIE 70 LAT OD DECYZJI O ZORGANIZOWANIU TEGO PRESTIŻOWEGO CYKLU,  
A W STYCZNIU 2023 MINIE 7 DEKAD OD JEGO INAUGURACJI

FOTO: PAP/ALAMY, PAP/EPA, PAP/CTK. SZYMON SIKORA/PKOl TEKST: MARTA MAREK/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE 

dziewiąty w końcowej klasyfikacji. 

W XX w. najlepszymi osiągnięciami były 

piąte lokaty – w sezonie 1961/62 Antoniego 

Wieczorka, w sezonie 1964/65 Józefa  

Przybyły, a w 1974/75 Stanisława Bobaka. 

Ten drugi skoczek mógł zostać pierwszym 

polskim triumfatorem TCS, bo po trzech 

konkursach zajmował miejsce tuż za lide-

rem, więcej – prowadził też po pierwszej 

serii finałowych zawodów. Ostatecznie 

zajął jednak dopiero siódmą lokatę, a za-

decydował o tym upadek po lądowaniu, 

po tym jak nasz skoczek najechał na leżący 

na zeskoku kamień. 

NA PIERWSZY POLSKI TRIUMF W KLASY-

FIKACJI GENERALNEJ trzeba było pocze-

kać aż do 2001 r., do jego 49. edycji. Wtedy 

to eksplodował wielki talent Adama Ma-

łysza. Skoczek z Wisły wygrał całą rywali-

zację w imponującym stylu, z największą 

w historii, ponad stupunktową przewagą 

nad drugim Finem Janne Ahonenem. Ża-

den inny zawodnik nie poprawił jak dotąd 

CHOĆ INICJATYWA PRZEPROWADZE-

NIA w Niemczech i Austrii międzynaro-

dowego turnieju w skokach narciarskich 

narodziła się już pod koniec lat 40 XX w., 

to jednak dopiero na początku kolejnej 

dekady udało się ją wcielić w życie.  

Za symboliczną datę narodzin Turnieju 

Czterech Skoczni (TCS) uznaje się  

14 grudnia 1952 r., kiedy to w Hotelu 

Pocztowym w Partenkirchen spotkali się 

przedstawiciele czterech miast, w których 

miałyby odbywać się poszczególne kon-

kursy. Ustalono wtedy wszystkie niezbęd-

ne szczegóły, takie jak termin, harmono-

gram czy budżet. 

PIERWSZY TURNIEJ ROZEGRANO 

W DNIACH 1–11 STYCZNIA 1953 R.  

Była to jednak tylko jednorazowa sy-

tuacja. Kolejne zawody odbywały się 

już w takim terminie, jak to ma miejsce 

obecnie – na przełomie grudnia i stycznia. 

Podobnie jak współcześnie, rywalizacja 

toczyła się na skoczniach w: Oberstdor-

fie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku 

i Bischofshofen, tyle że w nieco innej 

kolejności. W pierwszej edycji uczestni-

czyli reprezentanci sześciu nacji. Oprócz 

najlepszych skoczków z Niemiec i Austrii, 

również Szwedzi, Norwegowie, Szwaj- 

carzy i Słoweńcy. Polacy nie starto- 

wali. Pierwszy konkurs, rozegrany  

w Garmisch-Partenkirchen, a nie tak jak 

obecnie w Oberstdorfie, wygrał Norweg 

Asgeir Doelplads, ale zwycięzcą całego 

turnieju został Austriak Josef Bradl.

POLACY ZADEBIUTOWALI W TCS  

w sezonie 1956/57, a w składzie biało-

-czerwonej ekipy znaleźli się wówczas: 

Józef Huczek, Jan Kula, Jakub Węgrzyn-

kiewicz i Władysław Tajner. Najlepiej 

zaprezentował się ostatni z nich, bo był 

JUBILEUSZ CZTERECH SKOCZNI 

POWYŻEJ:
Josef Bradl

OBOK:
Józef Przybyła
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tego osiągnięcia. Polak uzyskał wówczas 

– jako pierwszy w historii – ponad 1000 pkt 

w klasyfikacji końcowej. Ponadto zwycię-

żył w dwóch konkursach – w Innsbrucku 

i Bischofshofen, oraz w kwalifikacjach 

do wszystkich czterech zawodów. Dwa  

sezony później „Orzeł z Wisły” znów zna-

lazł się na podium TCS, tym razem jednak 

na jego najniższym stopniu, za Janne  

Ahonenem i Svenem Hannawaldem. 

POLSCY ZAWODNICY triumfowali  

w Turnieju Czterech Skoczni jeszcze czte-

rokrotnie. Trzy zwycięstwa, w tym dwa 

z rzędu, ma w dorobku Kamil Stoch. Sko-

czek z Zębu był najlepszy w klasyfikacji 

generalnej w sezonach 2016/17, 2017/18 

oraz 2020/21. Szczególnie ten drugi triumf 

zapadł wszystkim w pamięć, bo Polak wy-

grał wszystkie konkursy. Przed nim doko-

nał tego tylko Sven Hannawald. Ponoć tuż 

po tym osiągnięciu Stocha, Niemiec pogra-

tulował mu słowami: „Witaj w ekskluzyw-

nym klubie”, na co ten miał dowcipnie od-

powiedzieć: „Na razie jest nas w tym klubie 

dwóch. Wielkiej imprezy to my nie zrobimy”. 

Ale… od 2019 r. takim samym wyczynem jak 

wspomniana dwójka może się pochwalić 

jeszcze także Japończyk Ryōyū Kobay-

ashi. Gdy Stoch zwyciężał w TCS, sięgając 

po tzw. „Wielki szlem”, jak niekiedy nazy-

wane jest wygranie wszystkich konkursów 

jednej edycji TCS, na drugim miejscu 

uplasował się Piotr Żyła. Był to historyczny 

moment, bo nigdy wcześniej aż dwaj Pola-

cy nie znaleźli się jednocześnie na podium 

tej renomowanej imprezy. 

Trzecim reprezentantem naszego kraju, któ-

ry poznał smak triumfu w tym prestiżowym 

turnieju jest Dawid Kubacki. On zwyciężył 

w sezonie 2019/20. W każdym z konkur-

sów zajmował wówczas miejsce na podium, 

a w Bischofshofen stanął na jego najwyż-

szym stopniu. Także w kolejnym sezonie 

uplasował się wysoko. Był w końcowej 

klasyfikacji trzeci, za Stochem i Niemcem 

Karlem Geigerem. 

NAJBARDZIEJ UTYTUŁOWANYM  

ZAWODNIKIEM w 70-letniej historii  

Turnieju Czterech Skoczni jest Janne  

Ahonen. Fin zapisał na swoim koncie  

pięć zwycięstw. Drugie miejsce w tym  

zestawieniu, z czterema triumfami, zajmuje 

Niemiec Jens Weißflog. Trzy zwycięstwa 

Stocha dają mu trzecią lokatę, którą dzieli 

z Norwegiem Bjørnem Wirkolą i Niemcem 

Helmutem Recknagelem. 

Co ciekawe, w historii TCS ośmiokrotnie 

zdarzało się, że zwycięzca klasyfikacji 

generalnej nie wygrał ani jednego konkur-

su. Po raz pierwszy taka sytuacja miała 

miejsce w sezonie 1954/55, gdy triumfował 

Fin Hemmo Silvennoinen, a po raz ostatni 

w 1998/98, gdy na najwyższym stopniu  

podium znalazł się jego rodak Janne  

Ahonen. W sezonie 2005/2006 doszło 

do niecodziennej sytuacji, gdyż Turniej 

Czterech Skoczni wygrali ex-aequo dwaj 

skoczkowie. Byli to Czech Jakub Janda  

i Fin Janne Ahonen, którzy w ośmiu sko-

kach oddanych podczas czterech kon-

kursów zgromadzili łącznie identyczną 

notę – 1081,5 punktów. Taki przypadek miał 

miejsce tylko raz w historii. 

Za symboliczną datę 
narodzin Turnieju 

Czterech Skoczni 
uznaje się  

14 grudnia 1952 roku
OBOK:
Kamil Stoch

POWYŻEJ:
Sven Hannawald  
(w środku)

PONIŻEJ:
Janne Ahonen

OBOK:
Adam Małysz 
(w środku)
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KARIERA DWUTOROWA TO MOST MIĘDZY ŚWIATEM SPORTU A ŻYCIEM „CYWILNYM” PO ZAKOŃCZENIU PRZYGODY  
Z TĄ DZIEDZINĄ ŹYCIA. MOST, KTÓRY ŁĄCZY DWA CELE – SPEŁNIENIE W OBSZARZE OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH I DBANIE 
O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ. WIEMY, ŻE POŁĄCZENIE TYCH DWÓCH ŚWIATÓW JEST NA CO DZIEŃ TRUDNE 
I DLATEGO ZA POMOCĄ WARSZTATÓW DLA OLIMPIJCZYKÓW CHCEMY WYJŚĆ NAPRZECIW POTRZEBOM SPORTOWCÓW

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, TOMASZ PIECHAL/PKOlTEKST: LUIZA ZŁOTKOWSKA* 

PKOl, gdzie każdy z uczestników zaprezen-

tował się przed pozostałymi olimpijczykami. 

Zwieńczeniem projektu było przeprowadze-

nie przez każdego z uczestników spotkania 

z „lokalną społecznością” (np. młodzieżą 

szkolną lub członkami klubu sportowego), 

z wykorzystaniem umiejętności pozyska-

nych podczas warsztatów. To sprawiło,  

że inspirujące historie sportowe ujrzały  

światło dzienne. 

WARSZTATY POPROWADZIŁ WOJCIECH 

HERRA, członek Stowarzyszenia Mówców 

Profesjonalnych, założyciel i właściciel firmy 

WH Performance Consulting, patron Insty-

tutu Psychologii Sportu, redaktor naczelny 

WARSZTATY DLA OLIMPIJCZYKÓW,  

które mam przyjemność w Polskim Komi-

tecie Olimpijskim pilotować, to projekt re-

alizowany dzięki grantom z Solidarności 

Olimpijskiej. Dotychczas odbyły się już czte-

ry edycje spotkań z olimpijczykami, a w każ-

dym z nich bierze udział po kilkunastu za-

wodników, którzy powoli zaczynają myśleć 

o zakończeniu kariery sportowej, albo też 

zakończyli ją niedawno i chcą możliwie najle-

piej odnaleźć się w życiu zawodowym. W ra-

mach tego projekt odbyły się już warsztaty 

„Zawodnik–Mówca”, których celem było pod-

niesienie umiejętności wystąpień publicz-

nych – oczywiście wykorzystując doświad-

czenia zdobyte podczas kariery sportowej 

(mowy motywacyjne), szerzenie idei olimpij-

skiej i wiedzy o sportach olimpijskich; oraz 

„Kolory umysłu, charakterystyka rynku pracy 

i przejście przez zmianę”. Celem tych warsz-

tatów było odnalezienie balansu pomiędzy 

życiem zawodowym a osobistym, zmniej-

szenie kosztów emocjonalnych związanych 

z momentem zakończenia kariery zawodni-

czej oraz nauka praktycznych umiejętności 

związanych z pracą zawodową po zakończe-

niu przygody z wyczynowym sportem.

WARSZTATY „ZAWODNIK–MÓWCA”  

odbywały się w trakcie pandemii COVID-19. 

Ich program obejmował serię spotkań on-

line oraz jedno kończące cykl w siedzibie 

DWIE DROGI KARIERY

WOKÓŁ SPORTU
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magazynu „Psychologia Sportu”. W projek-

cie wzięło udział 23 zawodników, zarówno 

aktywnych, jak i tych, którzy już zakończyli 

kariery. Wśród uczestników była m.in. Otylia 

Jędrzejczak, która stwierdziła: – Zdobywanie 

doświadczeń, nauka, pogłębianie zagadnień 

i zdobywanie nowej wiedzy... to jest to, co lu-

bię! Praktyczna cześć warsztatów „Zawod-

nik-Mówca” organizowanych przez Polski 

Komitet Olimpijski to wspaniałe doświadcze-

nie. Choć mam za sobą niejedno wystąpie-

nie, to pierwszy raz otrzymałam praktyczną 

informacje zwrotną. Nauka od najlepszych, 

Wojciecha Herry, to jest po prostu sztos,  

doświadczenie i superosobowość w jednym.  

Nie taję, że byłam inicjatorką warsztatów. 

Jako była zawodniczka znam doskonale bra-

ki i potrzeby środowiska. Nas, sportowców 

często prosi się o różnego typu wystąpienia, 

ale niestety nie mamy do tego warsztatu. Ten 

projekt był uszyty na potrzeby zawodników. 

Cieszy mnie bardzo zaangażowanie, z jakim 

moje koleżanki i koledzy do niego podeszli.

„KOLORY UMYSŁU, CHARAKTERYSTYKA 

RYNKU PRACY I PRZEJŚCIE PRZEZ ZMIA-

NĘ” to inne, trzydniowe warsztaty, które od-

bywają się w Centrum Olimpijskim. Są one 

poprzedzone testem Success Insights, który 

zapewnia kompleksowe analizy, wspierające 

selekcję talentów, świadomy rozwój,  

motywowanie ludzi, budowanie efektywnej 

komunikacji i relacji w miejscu pracy.  

Na podstawie tych badań warsztaty są pro-

wadzone kierunkowo, jako dostosowane  

do potrzeb uczestników. Prowadzenia warsz-

tatów podjęli się Mariusz Bonk, doświadczo-

ny trener, konsultant i coach z firmy Kontekst 

HR oraz Karina Sudomir, właścicielka firmy 

Wyższe Piętro HR. Co ważne (a mnie oso-

biście bardzo satysfakcjonujące) warsztaty 

cieszą się dużym zainteresowaniem olim-

pijczyków – odbyły się już trzy edycje, lecz 

wciąż napływają zapytania o następne. Tak 

po warsztatach mówiła jedna z ich uczestni-

czek, Natalia Kaliszek (startująca w tańcach 

na lodzie olimpijka z Pyeongchang): – Każdy 

z nas jest inny. Połączył nas sport i proces 

wychodzenia z niego przechodzimy bardzo 

podobnie. Już samo spotkanie z osobami 

mierzącymi się z tymi samymi problemami 

jest inspirujące. Dziękuję za możliwość wy-

miany doświadczeń i wsparcie, jakim nawza-

jem się obdarzyliśmy. Nie miałam jeszcze 

doświadczenia z pracą zawodową, ale dzięki 

warsztatom jestem do jej podjęcia bardziej 

przygotowana, na pewno czuję się pewniej.

W SUMIE, PRZEZ TRZY LATA REALIZACJI 

PROJEKTU, przez warsztaty przeszło już kil-

kudziesięciu uczestników igrzysk, w tym kil-

kunastu medalistów. Są to m.in. członkowie 

Komisji Zawodniczej PKOl oraz zawodnicy 

wytypowani przez polskie związki sportowe. 

Widzimy potrzebę kontynuowania tego typu 

warsztatów i rosnące zainteresowanie nimi. 

Cieszymy się, iż wśród polskich sportowców 

zwiększa się świadomość potrzeby realizo-

wania swojej życiowej kariery w sposób dwu-

torowy. Przygotowanie do życia na sportowej 

emeryturze powinno rozpocząć się jeszcze 

w trakcie wyczynowego uprawiania sportu, 

co znacznie zmniejsza koszty emocjonalne 

w momencie jego zakończenia. Cieszymy 

się, że dzięki temu projektowi polscy olimpij-

czycy mogą lepiej przygotować się do płyn-

nego przejścia na zawodniczą emeryturę. 

Dodam, że PKOl zamierza kontynuować  

ten projekt, rozszerzając go również  

o nowe inicjatywy. 

*) Autorka to brązowa i srebrna drużynowa medalistka 
olimpijska w łyżwiarstwie szybkim. Po zakończeniu 
kariery podjęła pracę w Dziale Współpracy 
Międzynarodowej i Projektów Sportowych PKOl.

Warsztaty dla olimpijczyków to projekt 
realizowany dzięki grantom otrzymanym  

z Solidarności Olimpijskiej
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NAJPIERW NA JEDNYM Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU, A POTEM TAKŻE PODCZAS  
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO PKOl REKTOR WROCŁAWSKIEJ AWF, 
PROF. DR HAB. ANDRZEJ ROKITA, POPROSIŁ OLIMPIJSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE,  
ABY TE PRZYGOTOWAŁY I PRZEKAZAŁY MU LISTY OBJĘTYCH PRZYGOTOWANIAMI 
OLIMPIJSKIMI ZAWODNIKÓW–STUDENTÓW. SKĄD TAKI POMYSŁ I DO CZEGO TA 
INICJATYWA MA PROWADZIĆ, NAJLEPIEJ WYJAŚNI NAM JEJ AUTOR... 

FOTO: ARCHIWUM PRYWATNE PROF. A. ROKITY, ANDRZEJ DUDKOWSKIROZMAWIAŁ: HENRYK URBAŚ/PKOl 

MAGAZYN OLIMPIJSKI: Czyli co?  

„Taryfa ulgowa” na studiach?

Nie. Bez przesady. Chodzi o to, aby stu-

dent-sportowiec miał możliwość udziału 

w treningach i zgrupowaniach oraz startu 

w zawodach, ale też, by tak ułożyć z nim 

harmonogram zajęć na uczelni, aby nauka 

na tym nie cierpiała. By mógł równocześnie 

trenować i studiować, zgodnie z karierą 

dwutorową. W USA, ale nie tylko, uczel-

nie mocno pomagają zawodnikom w tym 

względzie i niemal każdy uniwersytet czy 

college jest wręcz dumny, że taki czy inny 

mistrz albo kandydat na mistrza właśnie 

tam studiuje. Więcej, szczycą się tym w aka-

demickich kampusach, w specjalnych ga-

blotach na uczelnianych obiektach, ale 

i w mediach, a zawodnik, niejako w rewanżu, 

przy okazji udziału w zawodach sportowych, 

ujawnia, że właśnie tu czy tam pobiera edu-

kację. Uczelnie często fundują takim zawod-

nikom stypendia, a ten zwyczaj można by 

wprowadzić także w Polsce (być może w ko-

lejnym etapie realizacji tego projektu). To 

PROF. ANDRZEJ ROKITA: Oferta wynika 

z naszych doświadczeń (byłem uczestnikiem 

3 Uniwersjad, a w Trentino nawet szefem 

misji), z kontaktów z zawodnikami, którym 

niekiedy trudno pogodzić wymogi sportu 

wyczynowego z obowiązkami na uczelni. 

W rozmowach z Prezesem PKOl Andrzejem 

Kraśnickim i Przewodniczącym Konferen-

cji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

(KRASP) – prof. Arkadiuszem Mężykiem 

oraz z Prezydium tego gremium (w którym 

jako Przewodniczący reprezentuję Konferen-

cję Rektorów Akademii Wychowania  

Fizycznego) doszliśmy do wniosku, że warto 

byłoby (również w kontakcie z Akademickim 

Związkiem Sportowym) zaproponować roz-

wiązanie jasne dla sportowca i dla rektorów. 

Chodzi o to, by rektorzy i wszyscy na uczelni 

wiedzieli, że zawodnik na wysokim poziomie 

sportowym jest studentem tej właśnie szko-

ły, żeby wszyscy byli z tego dumni i by to stu-

dent (z pomocą uczelni) kierował swoją dwu-

torową karierą. Ma więc – uprawiając sport 

– ukończyć (być może, studiując nawet nieco 

dłużej niż inni) studia, które są zgodne z jego 

zainteresowaniami i kiedy nadejdzie taka 

potrzeba, by nie miał problemu w znalezieniu 

dla siebie miejsca na rynku pracy.
POWYŻEJ:
Prof. Andrzej Rokita

GOTOWI DO POMOCY!
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może być magnesem przyciągającym naj-

lepszych. Zresztą jeden projekt już  

jest – to „Narodowa Reprezentacja Akade-

micka”. Ma on na celu umożliwienie realizo-

wania równoległej kariery sportowej i nauki 

akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie 

na organizację dodatkowych zajęć dydak-

tycznych dla studentów-sportowców będą-

cych w trakcie kariery sportowej. Program 

zajęć dydaktycznych realizowany może 

być w formie indywidualnej organizacji stu-

diów w ciągu całego roku kalendarzowego, 

zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych 

godzin na danego studenta-sportowca. Pra-

gniemy (wspólnie ze związkami sportowymi) 

zidentyfikować wszystkich studentów-spor-

towców przygotowujących się do igrzysk 

olimpijskich, informując o nich rektorów. 

Jaki był odzew? 

Szczerze mówiąc, liczyłem, że szybko zo-

stanę zasypany listami od związków sporto-

wych z informacjami o takich zawodnikach, 

ale aż tak dobrze nie było. Początkowo szło 

to raczej opornie, ale z czasem, również dzię-

ki moim osobistym zabiegom, sytuacja się 

zmieniła i obecnie, pod koniec 2022 roku, 

na całościowej liście mamy blisko 300 na-

zwisk kandydatów na olimpijczyków – tak 

letnich dyscyplin (Paryż 2024), jak i zimo-

wych (Cortina 2026). Są to osoby studiujące 

zarówno w akademiach wychowania fizycz-

nego, jak i na uniwersytetach, politechni-

kach i innych szkołach wyższych.

Jak ten pomysł przyjęli rektorzy? Rozumiem, 

że dla tych z AWF-ów nie jest to chyba  

problem, ale inni? 

Odpowiem tak – z wielką satysfakcją stwier-

dzam, że kiedy tę inicjatywę przedstawiłem 

na posiedzeniu Prezydium KRASP (a było to 

na Uniwersytecie Morskim w Gdyni) – rozle-

gły się brawa. Wcale nie obawiam się zatem 

nieprzychylnych reakcji ze strony rektorów 

i senatów uczelni (wręcz przeciwnie – jest to 

szansa dla studentów-sportowców, ale dla 

uczelni również znakomita promocja),  

a to tylko programowi dobrze wróży.

Inicjatywa, o której rozmawiamy, nieprzy-

padkowo zrodziła się w głowie rektora wro-

cławskiej AWF – przecież od października 

nosi ona imię Polskich Olimpijczyków…

Rzeczywiście, a to zobowiązuje. Byliśmy 

jedyną AWF, która nie miała patrona, więc 

podjęliśmy starania, aby to zmienić i takiego 

znaleźć. Wybraliśmy Polskich Olimpijczy-

ków i gdy szybko uzyskaliśmy poparcie 

Prezesa PKOl ndrzeja Kraśnickiego, rozpo-

częliśmy stosowną procedurę. Trwało to do-

syć długo, bo niemal rok, ale – udało się!  

Dodam, że decyzja Senatu była jedno- 

znaczna. Pomysł wsparli nasi przyjaciele  

z Regionalnej Rady Olimpijskiej – m.in.  

Mieczysław Łopatka i Renata Mauer- 

-Różańska oraz pozostali i cieszyliśmy się, 

gdy nasi olimpijczycy tak bardzo licznie  

pojawili się na uroczystej inauguracji roku 

akademickiego 2022/2023. 

To, Panie Profesorze – na zakończenie – jesz-

cze krótka wizytówka „olimpijskiej” uczelni…

No cóż, kontynuujemy tradycje powstałego 

w 1946 roku Studium Wychowania Fizycz-

nego przy Wydziale Lekarskim Uniwersyte-

tu Wrocławskiego, przekształconego cztery 

lata później w Wyższą Szkołę Wychowania 

Fizycznego, a od 1972 jesteśmy już Akade-

mią. Mamy obecnie około 3500 studentów 

na 6 kierunkach. Kształcimy przyszłych 

nauczycieli WF, trenerów i instruktorów, 

fizjoterapeutów, specjalistów turystyki 

i rekreacji, terapeutów zajęciowych i ko-

smetologów. Mamy nowoczesny stadion 

lekkoatletyczny z ciekawym zapleczem ba-

dawczym, bo nie wyobrażam sobie takiej 

uczelni bez prowadzenia badań; do tego 

60-metrową ścieżkę Optojump, na której 

można analizować wszelkie szczegóły  

biegu, chodu oraz nowoczesne Centralne  

Laboratorium Badawcze, które niedawno 

jeszcze doposażyliśmy. Dodam, że Akade-

mia Wychowania Fizycznego im. Polskich 

Olimpijczyków we Wrocławiu posiada kate-

gorię naukową A w dyscyplinie nauki o kul-

turze fizycznej.

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

OBOK:
Rektor wrocławskiej 
AWF ze swym 
magistrantem, 
Pawłem Dudkowskim 
(piłkarzem ręcznym 
Górnika Zabrze), tuż 
po obronie pracy 
magisterskiej
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W DNIACH 1–7 LISTOPADA REPREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 
WZIĘŁA UDZIAŁ W MŁODZIEŻOWYM FORUM SZKÓŁ IM. PIERRE’A DE COUBERTINA W MONACHIUM. TO CIEKAWE SPOTKANIE 
JEST ORGANIZOWANE JUŻ OD 25 LAT, A JEGO POMYSŁODAWCĄ BYŁ PROFESOR NORBERT MÜLLER – ZMARŁY W TYM ROKU 
WYBITNY HUMANISTA, PEDAGOG, ZNAWCA DZIEDZICTWA OJCA WSPÓŁCZESNEGO OLIMPIZMU

TEKST I FOTO: KATARZYNA DEBERNY*

wydarzeń, które do dziś kojarzą się z mo-

nachijskimi igrzyskami. To dodatkowa 

lekcja, którą młodzież zachowa na pewno 

na długo. 

Następne takie spotkanie ma się odbyć 

za dwa lata. 

*) Autorka jest byłą żeglarką, uczestniczką  
(jako Katarzyna Szotyńska) igrzysk  
olimpijskich w Pekinie (2008); a obecnie kieruje  
Działem Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl .

POLSKA DO ŚWIATOWEGO RUCHU  

COUBERTINOWSKIEGO wkroczyła zupeł-

nie niedawno, a już zajmuje w nim dosyć 

mocną pozycję. Najlepiej świadczy o niej 

choćby fakt, że szkołą w Gorzowie kieruje 

dwukrotny złoty medalista w wioślarstwie 

Tomasz Kucharski. W tej szkole pracują 

również: dwukrotna medalistka olimpijska 

w kajakarstwie Beata Sokołowska, olim-

pijka w kajakarstwie Małgorzata Suwary 

oraz mistrz świata w wioślarstwie Piotr  

Basta. Absolwentką szkoły jest z kolei  

Natalia Kaczmarek, złota i srebrna meda-

listka olimpijska w sztafecie 4 x 400 m 

(mieszanej oraz żeńskiej). 

REPREZENTACJA GORZOWSKIEJ  

SZKOŁY w składzie: Karol Szymański, 

Anna Bartczak i nauczyciel wychowania 

fizycznego Sebastian Wierzbicki uczestni-

czyła w zajęciach i warsztatach edukacyj-

nych, sportowych, kulturalnych i artystycz-

nych. W Forum „od zawsze” uczestniczą 

szkoły z całego świata, które noszą imię 

lub działają pod patronatem Pierre’a de 

Coubertina. W tym roku do stolicy Bawarii 

przyjechały delegacje z aż 20 państw czte-

rech kontynentów. Spotkania młodzieży 

z całego świata służą wymianie międzykul-

turowej, ale także pogłębiają wiedzę i świa-

domość dotyczącą wspólnotowości, uni-

wersalnych wartości oraz przekonania, że 

poznanie innych kultur na tle sportu, sprzy-

ja pokojowi na świecie. Takie przesłanie wi-

dział w idei olimpijskiej sam inicjator współ-

czesnych igrzysk Pierre de Coubertin.

FORUM MŁODZIEŻOWE (YOUTH FORUM 

MUNICH 2022) zakończyło się zwiedza-

niem Parku Olimpijskiego oraz wioski olim-

pijskiej, pamiętających igrzyska w roku 

1972. Młodzież, poniesiona aurą stadionu, 

podjęła rywalizację na bieżni i na mura-

wie, mierząc się ze sobą w ciszy. Nastrój 

pogłębiła refleksja dotycząca tragicznych 

COUBERTINOWSKA MŁODZIEŻ 
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W 2022 ROKU GRUPA FERRERO, PARTNER POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO, OBCHODZIŁA  
30-LECIE DZIAŁALNOŚCI W POLSCE I 15-LECIE REALIZOWANIA PROGRAMU Z ZAKRESU SPOŁECZNEJ  
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU – KINDER JOY OF MOVING. OBECNIE W RAMACH PROGRAMU W NASZYM  
KRAJU REALIZOWANYCH JEST KILKA OGÓLNOPOLSKICH PROJEKTÓW SPORTOWO-EDUKACYJNYCH,  
KTÓRYCH ODBIORCAMI SĄ RODZINY, KLUBY SPORTOWE ORAZ OŚRODKI EDUKACYJNE. ZWRACA UWAGĘ  
WYJĄTKOWA FORMUŁA PROWADZENIA PROGRAMU, TO W NIEJ KRYJE SIĘ SEKRET JEGO POPULARNOŚCI! 

szej cyklicznej imprezy żeglarskiej w Pol-

sce – Gdynia Sailing Days. Co ciekawe, 

podczas regat, w ramach multisportowej 

plażowej strefy KINDER Joy of moving, gry 

i zabawy sportowe są przeplatane z zaję-

ciami z zakresu bezpieczeństwa nad wodą 

i ekologii! Dodatkowo od roku 2021 kluby 

żeglarskie otrzymują zestawy sportowe 

KINDER Joy of moving, złożone z żagli tre-

ningowych i kamizelek ratunkowych. Z ko-

lei we współpracy z PKOl są organizowane 

bezpłatne zajęcia „Joy of moving – Radość 

z ruchu” w Szkolnej Akademii Olimpij-

skiej, opracowywane kolejne publikacje 

edukacyjne oraz prowadzone konferencje 

i warsztaty dla nauczycieli WF. 

INICJATYWA FERRERO odpowiada na trzy 

cele stworzonej przez ONZ Agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do 2030 r.: dobre 

zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji 

i partnerstwo na rzecz celów. Firma w swoim 

Raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 

2021 przedstawia następujące globalne dane 

dot. programu KINDER Joy of moving: obec-

ność w 28 krajach, 2,6 mln aktywnych uczest-

ników, 121 partnerskich organizacji i związków 

sportowych. Polska część programu to blisko 

365 tys. uczestników oraz współpraca z pię-

cioma partnerami – PKOl, Polskim Związ-

kiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem 

Żeglarskim, Polskim Związkiem Tenisowym 

oraz Fundacją Moniki Pyrek.  „Od zawsze” 

kierujemy się poczuciem odpowiedzialno-

ści – stawiamy na pierwszym miejscu ludzi 

i dbamy o otoczenie, w którym działamy. Dla-

tego w 2007 roku w Polsce został zainicjowa-

ny program KINDER Joy of moving, którego 

celem jest promocja aktywnego stylu życia 

wśród młodego pokolenia. W ramach wszyst-

kich projektów KINDER Joy of moving stale 

podkreślamy znaczenie ruchu w codziennym 

życiu i inspirujemy do mistrzowskich postaw, 

opartych na olimpijskich wartościach i za-

sadach – mówi Magdalena Szozda, Brands 

Partnerhip & KiINDER Joy of moving Manager 

w Ferrero Polska Commercial. 

W POLSCE FERRERO WRAZ Z PARTNE-

RAMI organizuje m.in. ogólnopolskie mi-

strzostwa w minisiatkówce, w których w br. 

wzięło udział aż 45 tys. młodych adeptek 

i adeptów siatkówki. Warto też wspomnieć 

o „Alternatywnych lekcjach WF”, na któ-

rych sport łączy się z technologią, a zaję-

cia stają się prawdziwą frajdą nie tylko dla 

dzieci, ale i dla nauczycieli! „Tennis Tro-

phy” to kolejny projekt, który łączy młode 

tenisistki i tenisistów z kilkunastu krajów 

z całego świata w duchu przyjaźni i fair 

play. Ostatnie dwie edycje finału turnieju 

odbyły się w jednym z największych i naj-

słynniejszych obiektów szkoleniowych na 

świecie – Rafa Nadal Sport Academy na 

Majorce. Innym projektem są regaty w kla-

sie Optimist w grupie B, w ramach najwięk-

KINDER JOY OF MOVING 
– EDUKACJA I SPORT 
W RADOSNYM WYDANIU! 
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BARDZO CIEKAWĄ I ŻYCZLIWIE PRZYJĘTĄ PRZEZ PEDAGOGÓW INICJATYWĄ DZIAŁU KULTURY I EDUKACJI  
OLIMPIJSKIEJ PKOl STAŁY SIĘ KONFERENCJE I ZWIĄZANE Z NIĄ WARSZTATY POMAGAJĄCE WYPRACOWAĆ  
ATRAKCYJNE DLA UCZNIÓW METODY PRACY, SPRZYJAJĄCE ZAINTERESOWANIU ICH SPORTEM  
CZY CHOĆBY REKREACJĄ, DO TEGO – W POWIĄZANIU Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOlTEKST: MATEUSZ WILANOWICZ 

DRUGA EDYCJA TAKICH ZAJĘĆ odbyła 

się w Centrum Olimpijskim 21 października 

i zgromadziła kilkudziesięcioro dyrektorów 

szkół i nauczycieli (głównie WF, ale nie tylko). 

Hasło tego spotkania brzmiało „Sport i ak-

tywność fizyczna w przyrodzie”. W imieniu 

gospodarzy powitali przybyłych: członek 

Prezydium Zarządu PKOl Tomasz Kwiecień 

i Dyrektor Działu Kultury i Edukacji Olimpij-

skiej Katarzyna Deberny. 

SPOTKANIE ROZPOCZĄŁ FILM PT.  

„MISTRZOWIE RADOŚCI” dokumentujący 

15-lecie programu „KINDER Joy of moving 

w Polsce”, prowadzonego przy wielkim za-

angażowaniu sponsora naszych młodzieżo-

wych reprezentacji – firmę Ferrero. 

Następnie o związkach sportu i przyrody 

ciekawie opowiadały trzy znakomite zawod-

niczki – pięciokrotna (w tym dwukrotnie zło-

ta) medalistka olimpijska w biegach narciar-

skich Justyna Kowalczyk-Tekieli, brązowa 

medalistka igrzysk w Rio de Janeiro – pię-

cioboistka nowoczesna Oktawia Nowacka 

oraz uczestniczka igrzysk w Rio de Janeiro 

– żeglarka Małgorzata Białecka. Przywołały 

wspomnienia z początków swej przygody  

ze sportem, zwracając uwagę na rolę, jaką 

w zainteresowaniu ich tą dziedziną życia 

odegrali nauczyciele WF i rodzice. Zgodnie 

podkreśliły znaczenie aktywności fizycznej, 

zwłaszcza na świeżym powietrzu. 

TEN TEMAT PRZEWIJAŁ SIĘ PÓŹNIEJ 

W KILKU PREZENTACJACH przygotowa-

nych m.in. przez przedstawicieli Technikum 

Leśnego w Tucholi, Fundacji „Dzieci Pusz-

czy”, Stowarzyszenia „Polska Szkoła Sur-

wiwalu”, Fundacji „Dzieci w Naturę” oraz 

Warszawsko-Mazurskiej Zielonej Akade-

mii. Uczestnicy konferencji poznali dzięki 

KREOWANIE… KREATORÓW 

Hasło paź- 
dziernikowego 

spotkania brzmiało 
„Sport i aktywność 

fizyczna  
w przyrodzie”
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temu szeroki wachlarz atrakcyjnych pomy-

słów na uaktywnienie dziewcząt i chłopców, 

jednocześnie uzyskując cenne porady, jak 

najskuteczniej proponowane im programy 

realizować. Zresztą, obrady konferencji uzu-

pełniono o praktyczne warsztaty, podczas 

których pedagodzy mogli w szczegółach  

zapoznać się z tymi właśnie propozycjami. 

BIORĄC POD UWAGĘ ZAANGAŻOWANIE, 

z jakim uczestnicy spotkania „chłonęli”  

prezentowane im pomysły, można mieć na-

dzieję, że mają oni ogromną szansę stać się 

autentycznymi kreatorami aktywności ru-

chowej swych podopiecznych w środowisku 

przyrodniczym. Takim kreatorem może być 

na pewno nauczyciel z pasją, dający dzie-

ciom i młodzieży dobry przykład atrakcyjne-

go obcowania z przyrodą. Zresztą, godzi się 

w tym miejscu przytoczyć opinię wspomnia-

nej już Oktawii Nowackiej: – W zieleni czuję 

się najlepiej. Dlatego wszystkich zachęcam, 

by w ich życiu zieleni było jak najwięcej. 

REHABILITACJA SPORTOWCÓW
PRZYGOTOWANIE DO ZAWODÓW 
REGENERACJA PO ZAWODACH

Dowiedz się więcej o pobytach:  +48 43 300 90 00



DLA NIKOGO NIE JEST TAJEMNICĄ, ŻE NADCHODZĄCY ROK 2023 BĘDZIE  
NIE TYLKO DLA POLSKIEGO SPORTU CZASEM NIEZWYKLE WAŻNYM.  
NIC DZIWNEGO, BO SPORTOWCY W WIELU MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH 
BĘDĄ WALCZYĆ O KWALIFIKACJE NA IGRZYSKA W PARYŻU. DROGA DO SKUTECZNEJ 
RYWALIZACJI O ZDOBYCIE PROMOCJI DO OLIMPIJSKIEJ EKIPY BĘDZIE PROWADZIĆ 
PRZEZ ŻMUDNY, SOLIDNY TRENING – W WIĘKSZOŚCI PROWADZONY W OŚRODKACH 
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU. O TYM, JAK ONE 
PRZYGOTOWUJĄ SIĘ NA PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA OLIMPIJCZYKÓW,  
ROZMAWIAMY Z ZASTĘPCĄ DYREKTORA COS – PIOTREM ZAJĄCZKOWSKIM

FOTO: FOTO: COS/KRYSTIAN SUCHECKI, PIOTR GRITZNER, MICHAŁ KIRSZLINGROZMAWIAŁ: HENRYK URBAŚ/PKOl 

ne, już w tym roku rozpoczęliśmy gruntow-

ną modernizację stadionu lekkoatletycz-

nego z uwzględnieniem nowatorskiego 

podejścia do nawierzchni. Liczymy rów-

nież na podpisanie trzech dużych inwesty-

cji, które odmienią oblicze tego ośrodka.

Wałcz to od lat „mekka” sportów wodnych, 

a więc kajakarstwa i wioślarstwa… 

Tak, ale staramy się, aby ten ośrodek słu-

żył zawodnikom znacznie większej liczby 

sportów. Stąd tak bardzo oczekiwana bu-

dowa wielozadaniowej hali, z której będzie 

mogło korzystać, i to w tym samym czasie, 

aż 14 grup sportowych różnych dyscyplin. 

Ponadto zamierzamy przebudować tam-

tejszy internat sportowy, pomieszczenia 

techniczne i socjalne nad jeziorem oraz 

zainstalować tam farmę fotowoltaiczną. 

Wszystkie działania inwestycyjne możemy 

realizować dzięki ogromnemu zastrzykowi 

finansowemu od Ministerstwa Sportu i Tu-

rystyki, którego na pewno nie zmarnujemy.

Skoro wspomniał Pan o pieniądzach, to 

inflacja i wzrost kosztów energii na pewno 

nie ułatwiają funkcjonowania  ośrodków.

To oczywiste, dlatego tam gdzie tylko jest 

to możliwe – oszczędzamy, ale pamiętaj-

my, że wyczynowy sport nie jest czymś, 

co przynosi dochód. Dlatego szukamy 

oszczędności, ale takich, które nie dotkną 

sportowca. Wspomniana przed chwilą fo-

towoltaika jest jednym z pomysłów na ob-

MAGAZYN OLIMPIJSKI: Panie Dyrektorze, 

przed Waszą firmą poważne wyzwania,  

i to już od stycznia…

PIOTR ZAJĄCZKOWSKI: To prawda, choć 

to pierwsze wyzwanie nie jest związane 

ze sportami letnimi. Mam na myśli zaplano-

wane na połowę stycznia zawody Pucharu 

Świata w skokach narciarskich. Do zako-

piańskiej imprezy chcemy tradycyjnie jak 

najlepiej przygotować nasze obiekty. Przy-

pomnę przy tym, że latem czekają nas jesz-

cze skoki na igielicie w ramach III Igrzysk 

Europejskich.

Skoro wspomniał Pan o Zakopanem,  

to podobno ten ośrodek czekają niebawem 

spore inwestycje?

Zaproponuję Panu taki szczególny „spa-

cer” po wszystkich naszych ośrodkach, bo 

w każdym coś będzie się działo. A Zakopa-

ne… Chcemy zakończyć już prowadzone in-

westycje, od tak prozaicznych, jak np. rozbu-

dowa stołówki. W 2023 roku zostanie także 

oddana do użytku największa w kraju hala 

lodowa, co w sposób oczywisty wzbogaci 

ofertę ośrodka.

A co w Szczyrku? 

Priorytetem jest tam budowa części hote-

lowej i dostosowanie jej do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami oraz budowa 

nowej kolei linowej w miejsce orczyka. Po-

nadto zamierzamy poszerzyć trasy zjazdo-

we na Skrzycznem i dokończyć moderni-

zację tras biegowych na Kubalonce.

To teraz może nieco bardziej na północ…

Zgoda, ale zanim powiem o Spale – słów 

kilka o naszym zupełnie nowym ośrodku, 

a mianowicie o Dusznikach-Zdroju. Je-

steśmy na etapie podpisywania szeregu 

dokumentów, które pozwolą nam przejąć 

we władanie tamtejsze obiekty. Potrzeb-

ne będą duże inwestycje i modernizacje. 

Chcemy, aby było to centrum sportowe 

z prawdziwego zdarzenia, i to na najwyż-

szym poziomie.

Co się zaś tyczy Spały – to, aby hasło 

„Dzięki Spale są medale” pozostało aktual-

„PARYSKA” STRATEGIA 
INWESTYCYJNA COS 

Szukamy oszczędności,  
ale takich, które  

nie dotkną sportowca

POWYŻEJ:
Giżycko – na budowie 
nowego internatu 
sportowego
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niżenie kosztów, które z czasem chcemy 

implementować w pozostałych OPO.

W naszej „wędrówce” po kraju zatrzymali-

śmy się w Wałczu, ale przed nami jeszcze 

Giżycko i Cetniewo, czyli Władysławowo. 

OPO Giżycko to piękne miejsce, które za-

sługuje na dobrą bazę sportową. Już wy-

remontowaliśmy chętnie zamieszkiwane 

przez zawodników tzw. „chaty”; w styczniu 

zostanie oddany nowoczesny internat wraz 

z dawno wyczekiwaną nową stołówką.  

Liczymy również na dwie duże strategiczne 

inwestycje jeszcze w tym roku, ale do cza-

su podpisania umów niech to pozostanie 

tajemnicą.

Wymienił pan także Cetniewo – nasz naj-

bardziej oblegany ośrodek, położony nad 

samym morzem. To zasługa nie tylko loka-

lizacji, ale i całej tamtejszej infrastruktury. 

Szykujemy się do całkowitej przebudowy 

leciwej już willi „Rybitwa” oraz do przepro-

wadzenia kilku istotnych remontów i wy-

miany oświetlenia wszystkich obiektów 

sportowych. Dużą poprawę odnotuje tak-

że tamtejsza baza rehabilitacji i odnowy 

biologicznej.

Mówiąc o poszczególnych ośrodkach  

COS, nie powiedzieliśmy niczego  

o Warszawie, a przecież i tutaj,  

przy Torwarze, funkcjonuje ceniony  

sportowy kompleks.

Tak, i w planach mamy jego rozbudowę. 

W grę wchodzi m.in. budowa drugiego  

lodowiska, 50-metrowej pływalni  

oraz internatu, który mógłby służyć  

grupom sportowym wyruszającym  

z kraju na zagraniczne zawody.  

Na rok 2023 planujemy remont elewacji 

Torwaru, aby bardziej pasowała do współ-

czesnego otoczenia, choćby sąsiadujące-

go z nami stadionu Legii. 

OBOK:
Ośrodek w Wałczu 
– budowa 
wielofunkcyjnej hali 
sportowej

OBOK:
Tak będzie wyglądać 
hala lodowa w OPO 
Zakopane

PONIŻEJ:
Cetniewo – willa 
„Rybitwa” obecnie 
(fotografie dolne) 
i niebawem 
(wizualizacja – górne)

OBOK:
Modernizacja  
boiska piłkarskiego 
w  ośrodku COS  
w Cetniewie
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NASZ KRAJ STAJE SIĘ „MODNYM” I CENIONYM GOSPODARZEM POWAŻNYCH ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH. STARSZYM 
SYMPATYKOM „KRÓLOWEJ” PRZYPOMINAJĄ SIĘ CZASY ŚWIETNOŚCI MEMORIAŁU KUSOCIŃSKIEGO CZY HALOWYCH 
MITYNGÓW „OPOCZNA” W SPALE… TYMCZASEM CORAZ WYŻSZĄ RANGĘ I NOTY OTRZYMUJĄ OBECNIE GOSPODARZE 
MEMORIAŁU KAMILI SKOLIMOWSKIEJ CZY IMPREZ ORGANIZOWANYCH NA ZIEMI BYDGOSKIEJ. W POPRZEDNIM WYDANIU 
„MAGAZYNU OLIMPIJSKIEGO” PISALIŚMY O CHORZOWSKIM MEMORIALE SKOLIMOWSKIEJ, KTÓRY UDANIE ZADEBIUTOWAŁ 
W „DIAMENTOWEJ LIDZE”, A TYM RAZEM – O… BYDGOSKIM POMYŚLE NA SUKCES. O TYM – W ROZMOWIE Z PREZESEM 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI – KRZYSZTOFEM WOLSZTYŃSKIM

FOTO: PAWEŁ SKRABA, MAREK BICZYK/PZLATEKST: JAKUB JELONEK  

MAGAZYN OLIMPIJSKI: Organizuje Pan, 

wraz z grupą współpracowników, aż cztery 

mityngi lekkoatletyczne najwyższej  

klasy – rangi Gold, nadawanej przez  

World Athletics. Pierwszym był halowy  

Copernicus Cup. Jak do niego doszło?

KRZYSZTOF WOLSZTYŃSKI: Pomysł po-

wstał w Bydgoszczy w 2016 r., gdy organi-

zowaliśmy mistrzostwa świata, które zleciła 

nam światowa federacja. Podjęliśmy się tego 

niemal w ostatnim momencie, po wycofaniu 

zawodów, które miały się odbyć w Rosji. Do-

szliśmy do wniosku, że organizujemy takie 

imprezy jak mistrzostwa Europy czy mistrzo-

stwa świata, więc chcieliśmy mieć też taki 

„event jednodniowy”, który będzie wpisywał 

się w kalendarz światowej federacji. Po roz-

mowie z Sebastianem Coe, a także z Paulem 

Hardym (pełniącym funkcję Competition 

Directora przy World Athletics – przyp. red.), 

który odpowiadał za organizację wszystkich 

innych imprez z ramienia światowej federacji, 

podjęliśmy się stworzenia takiej imprezy. Nie 

powiedziano nam jeszcze wtedy, że dosta-

niemy organizację, ale w pewnym momen-

BYDGOSKI PATENT NA SUKCES 
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cie zapytaliśmy wprost o rangę World Indoor 

Tour. W Toruniu została wtedy wybudowana 

hala i chcieliśmy, żeby były tam organizowa-

ne nie tylko mistrzostwa Polski pod dachem, 

ale również jakaś większa impreza cyklicz-

na. Udało nam się to osiągnąć i od 2017 r. 

Copernicus wszedł do kalendarza jako tzw. 

„mała Diamentowa Liga halowa”, czyli World 

Athletics Indoor Tour. Mieliśmy tam m.in. po-

stawione warunki światowej federacji, że 

musi być pełna hala, jeśli chodzi o kibiców, 

muszą być największe gwiazdy światowej 

lekkiej atletyki itd. Oczywiście spełniliśmy 

te warunki, a umowa słowna była taka, żeby 

być w tym Tourze już na stałe. Tak więc fak-

tycznie Copernicus jest, jak wszyscy widzą, 

na najwyższym światowym poziomie: hala 

jest pełna widzów, przyjeżdżają największe 

gwiazdy i co roku dochodzi do wielkich po-

jedynków. Pobito u nas m.in. rekord świata 

w skoku o tyczce – 8 lutego 2020 r. Armand 

Duplantis skoczył 6,17 m, a padło jeszcze 

wiele innych świetnych wyników. Szczegól-

nie biegi są zawsze na bardzo wysokim po-

ziomie i pod tym względem jesteśmy zawsze 

w czołówce – to już jeden z najlepszych  

mityngów na świecie. 

Kolejnym mityngiem klasy Gold jest  

Memoriał Ireny Szewińskiej, rozgrywany 

w Bydgoszczy. Jaka jest jego geneza?

Po śmierci pani Ireny rozmawialiśmy z Jej ro-

dziną i doszliśmy do wniosku, że pani Irena 

była związana z Bydgoszczą przez ostatnie 

20 lat i bardzo nam pomagała, była naszym 

ambasadorem, także wówczas gdy kiero-

wała Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. 

Pomagała nam wielokrotnie i doszliśmy 

wspólnie z rodziną do wniosku, że będziemy 

organizować u nas Memoriał Ireny Szewiń-

skiej. Mieliśmy wcześniej Bydgoszcz Cup, 

zresztą różnie się nazywał ten nasz mityng, 

a w 2019 r. przekształciliśmy go w Memoriał 

Ireny Szewińskiej. Zrobiliśmy to – jak powie-

działem – w porozumieniu z rodziną i dotych-

czas już cztery Memoriały zdołaliśmy zor-

ganizować. Tutaj też mieliśmy taki bodziec, 

żeby zawody te zostały odznaczone mianem 

World Athletics Gold Label, a wyżej jest już 

tylko „Diamentowa Liga”, której nie dostaje 

się tak „raz-dwa”. Trzeba spełnić określone 

warunki, chyba że coś „spadnie z nieba”, jak 

było w przypadku Memoriału Kamili Skoli-

mowskiej, zorganizowanego po odwołaniu 

dwóch imprez cyklu w Chinach. Nam udało 

się sprawić, że Memoriał Pani Ireny wszedł 

do grona tych najważniejszych mityngów 

na świecie i jest rok po roku organizowany. 

Mogę jeszcze dodać, że te imprezy organi-

zuje ta sama grupa osób, wywodząca się 

z Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej 

Atletyki. Wspomagamy się innymi firmami 

z zewnątrz, które pomagają profesjonalnie 

to zorganizować. Wspólnie organizujemy 

te dwa mityngi: Copernicus Cup i Memoriał 

POWYŻEJ:
Amerykanka  
Tia Jones w czerwcu 
br. wynikiem 12,79 
sek. na 100 m ppł. 
ustanowiła nowy 
rekord Memoriału 
Ireny Szewińskiej

PONIŻEJ:
Armand Duplantis 
z rekordem świata 
w skoku o tyczce

Copernicus jest, jak wszyscy 
widzą, na najwyższym 

światowym poziomie

U DOŁU, Z LEWEJ:
Podczas halowego 
mityngu Copernicus 
Cup w Toruniu
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Ostatnim mityngiem, o którym chciałbym 

powiedzieć jest Cross. Wracamy stopniowo 

do biegów przełajowych. Głośno powiem, 

że jako były trener biegów, przede wszystkim 

z przeszkodami, jestem zasmucony, bo ta 

konkurencja jest u nas na niskim poziomie. 

Wiem, że wielu zawodników ucieka „na uli-

cę”, bo muszą zarabiać pieniądze. Przez te 

Crossy, które nie tylko ja organizuję, ale też 

koledzy, trenerzy i zawodnicy powoli też wi-

dzą, że biegi przełajowe mogą pomóc w pod-

niesieniu poziomu polskich biegów średnich 

i długich. Może wrócimy do dobrych czasów 

polskich przeszkodowców. Dlatego podją-

łem decyzję, że będziemy systematycznie  

organizować Cross w Bydgoszczy. I też  

Ireny Szewińskiej. Nie mogę nie wspomnieć 

o życzliwości i silnym wsparciu, jakie stale 

otrzymujemy od władz województwa,  

Bydgoszczy, Torunia i innych miast regionu.  

To… „współwinni” naszych sukcesów! 

W tym roku do listy imprez dołączyły kolejne 

wydarzenia: Memoriał Wiesława Czapiew-

skiego i Cross Country Bydgoszcz na start. 

Proszę powiedzieć więcej o tych zawodach. 

Wiesław Czapiewski był moim przyjacie-

lem, z którym spędziłem wspólnie wiele lat. 

Najpierw był on jeszcze zawodnikiem, a ja 

trenerem. Później sam był wybitnym szko-

leniowcem wielu zawodników, szczególnie 

w wieloboju. Ostatnią taką najbardziej znaną 

jego zawodniczką jest Ada Sułek, która jest 

obecnie na światowym poziomie. Zakłada-

liśmy sobie, że chcielibyśmy zorganizować 

Memoriał Wiesława Czapiewskiego, ale 

żeby to nie był jakiś taki mityng, jeden z wie-

lu. Chcieliśmy, by był rozpoznawalny. W tym 

roku była pierwsza edycja, z którą też nie 

do końca udało się wstrzelić w termin, bo 

w kalendarzu są stałe mityngi, m.in. w Goet-

zis (Austria), w Grosseto (Włochy) i w Aronie 

(Hiszpania). Braliśmy pod uwagę to, że mamy 

taki bodziec, że Ada Sułek wspomina swoje-

go trenera i pochodzi z Bydgoszczy. Chcemy 

ten Memoriał w jakiś sposób jeszcze bar-

dziej wzmocnić, żeby te największe gwiazdy 

do nas przyjeżdżały. Będziemy się starali to 

rozwinąć, bo konkurencja, taka jak wielobój, 

przynajmniej damski, jest dość niedoce-

niana, a mamy dwie Polki, które startowały 

w ostatnich mistrzostwach Europy i świata. 

Dodatkowo nasza najlepsza wieloboistka 

pochodzi z Bydgoszczy, reprezentuje nasz 

region i nasze miasto. Dlatego ten memoriał 

chcemy utrzymać. Zaplanowaliśmy go już 

na lipiec 2023. Będzie to na miesiąc przed 

mistrzostwami świata w Budapeszcie i wielu 

zawodników będzie musiało jeszcze starto-

wać, aby walczyć o minimum kwalifikacyjne. 

Będzie to też dobre przetarcie startowe dla 

wielu zawodników. W wieloboju startuje się 

3–4 razy w roku, więc raczej nie powinien to 

być kłopot. Dlatego z Adą Sułek i jej trene-

rem Markiem Rzepką ustaliliśmy, że będzie 

to dobry termin i liczymy na silną obsadę. 

Dzięki nam 
Bydgoszcz, 

Toruń i cały 
region kujawsko-

-pomorski są 
rozpoznawalne  

na mapach świata  
i Europy

POWYŻEJ:
Krzysztof Wolsztyński 
z obecną dumą 
kujawsko-pomorskiej 
lekkoatletyki  
– Adrianną Sułek

NA STRONIE OBOK:
Cross Country 

„Bydgoszcz na start”, 
czyli… przymiarka  

do mistrzostw  
Europy 2025
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od razu w „Goldzie”, bo uważamy, że powin-

niśmy organizować te zawody na najwyż-

szym poziomie. Cross w randze Gold zaini-

cjowaliśmy w perspektywie tego, że w 2025 

r. chcemy zorganizować mistrzostwa Europy 

w biegach przełajowych. Złożyliśmy już ak-

ces do Europejskiej Federacji i będziemy się 

o tę imprezę ubiegać. Organizowaliśmy już 

dwa razy mistrzostwa świata (w 2010 i 2013), 

ale mistrzostw Europy w biegach przełajo-

wych jeszcze nie. Mamy więc doświadczenie 

w tej kwestii i mam na tu myśli cały mój team, 

który ze mną współpracuje od 20 lat. Lu-

dzie się zmieniają, bo pracują najpierw jako 

wolontariusze, a potem stają się w ekipie 

pracownikami. Mamy więc taki stały zespół 

organizacyjny, który ma duże doświadcze-

nie: od biegów przełajowych, przez imprezy 

lekkoatletyczne na stadionie do zawodów 

w hali. Dlatego składamy kolejne aplikacje 

i dajemy radę. Dzięki temu Bydgoszcz, Toruń 

i cały region kujawsko-pomorski są rozpo-

znawalne na mapach świata i Europy. 



TEKST I FOTO : MATERIAŁY PRASOWE OMEGA

BYĆ MOŻE NIE WSZYSCY WIEDZĄ,  

że pomiar czasu na igrzyskach już  

od 90 lat jest domeną Omegi. Szwajcar-

ska firma w tej roli zadebiutowała w 1932 

roku, delegując do pracy w Los Angeles 

tylko… jednego zegarmistrza i 30 chrono-

grafów. Dla porównania – ekipa pracująca 

przy tegorocznych zimowych igrzyskach 

w Pekinie liczyła aż 300 chronometraży-

stów, którzy mieli do dyspozycji aparaturę 

ważącą łącznie… 200 ton.

Oczywiście, z biegiem lat, zwłaszcza  

po II wojnie światowej, wraz z dynamicz-

nym postępem techniki, pomiar czasu 

na olimpijskich zawodach był coraz do-

skonalszy i… dokładniejszy. 

JUŻ TO ZESTAWIENIE POKAZUJE,  

jak bardzo zmieniał się i udoskonalał po-

miar czasu na igrzyskach. A dodać trzeba, 

że także Pekin 2022 przyniósł kilka no-

wych rozwiązań. To między innymi: 

  w łyżwiarstwie figurowym – analiza sko-

ków, śledzonych przez 6 kamer rejestru-

jących wysokość i długość poszczegól-

nych skoków, a nawet czas… spędzony 

przez zawodnika w powietrzu,

1948 
(St. Moritz) 
– wprowadzenie 
urządzenia o nazwie 
„Photofinish”

1956 
(Cortina d’Ampezzo) 
w narciarstwie al-
pejskim pojawiły się 
bramki startowe – ich 
otwarcie uruchamiało 
pomiar czasu

1964 
(Innsbruck) 
– możliwość „nało-
żenia” upływającego 
czasu biegu/przejazdu 
na ekran telewizyjny

1968 
(Grenoble) 
– wzbogacenie prze-
kazu TV o dodatkowe 
informacje o zawodni-
ku i różne statystyki

1980 
(Lake Placid) 
– prezentacja w kon-
kurencjach alpejskich 
klasyfikacji „na żywo”

POWYŻEJ:
Takim sprzętem 
dokonywano 
pomiarów ponad  
70 lat temu  
(fotofinisz z 1948 r.)

„CITIUS–ALTIUS–FORTIUS”, CZYLI „SZYBCIEJ–WYŻEJ–MOCNIEJ”, UZUPEŁNIONE NIEDAWNO PRZEZ COMMUNIS (WSPÓLNIE, 
RAZEM), TO POWSZECHNIE ZNANE MOTTO RUCHU OLIMPIJSKIEGO. W PROGRAMIE IGRZYSK – ZARÓWNO LETNICH, 
JAK I ZIMOWYCH. NIE BRAK DYSCYPLIN I KONKURENCJI, W KTÓRYCH O OSTATECZNYCH WYNIKACH (A ZATEM TAKŻE 
O MEDALACH) DECYDUJE ZWŁASZCZA CZAS. BA, TYSIĘCZNE CZĘŚCI SEKUNDY...

GDY DECYDUJĄ UŁAMKI SEKUND…

ODNOTUJMY KILKA PRZEŁOMOWYCH DAT  
DLA ZIMOWYCH SPORTÓW: 
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  w łyżwiarstwie szybkim – wykrywanie 

falstartów przez system kamer śledzą-

cych poszczególne tory,

  w hokeju na lodzie – pomiar czasu, zinte-

growany z zegarem na bandzie boiska,  

pokazującym czas gry i kar.  

OCZYWIŚCIE, NAJNOWSZE METODY  

POMIARU CZASU są stosowane także 

podczas rozpoczętego w listopadzie zimo-

wego sezonu 2022/2023. 

Warta odnotowania jest także szczególna 

opieka, którą już od 11 lat OMEGA z wielką 

pasją otacza bobsleje, a ściślej – monobo-

by, czyli bolidy jednoosobowe. Zadebiu-

towały właśnie w Pekinie, gdzie o medale 

rywalizowały jedynie kobiety (zwyciężyła 

Amerykanka Kaillie Humphries). Zdaniem 

firmy, właśnie w tej konkurencji zawodnicy 

mają okazję z jednej strony zaprezentować 

swoje indywidualne umiejętności, a z dru-

giej – przygotować się do rywalizacji w bob-

slejowych dwójkach lub czwórkach. 

NAWIASEM MÓWIĄC, OMEGA także  

monoboby wyposażyła w specjalne czuj-

niki pozwalające rejestrować przeróżne 

dane, w tym np. siłę odśrodkową, kąty  

wychylenia, trajektorię toru jazdy, pręd-

kość czy przyśpieszenie. 

1992 
(Albertville) 
– wprowadzenie ka-
mer fotokomórki no-
wej generacji, pozwala-
jących odmierzać czas 
do tysięcznych części 
sekundy

2006 
(Turyn) 
– zastosowanie na no- 
gach panczenistów 
specjalnych przekaźni-
ków radiowych, trans-
mitujących przejazdy 
w biegu drużynowym

2010 
(Vancouver) 
– premiera elektro-
nicznego pistoletu 
startowego

2014 
(Soczi) 
– zastosowanie w ho-
keju systemu wykry-
wania sędziowskich 
gwizdków

2018 
(PyeongChang) 
– wprowadzenie czujni-
ków ruchu i pozycji, po-
zwalających szczegóło-
wo analizować przebieg 
skoku, biegu czy prze-
jazdu zawodnika

OBOK:
Cortina, 1956 rok  

– bramka startowa

PONIŻEJ:
Monobob „w akcji”

OBOK:
Współczesna  
kamera fotofiniszu

OBOK:
Współczesna  
bramka startowa

        MAGAZYN OLIMPIJSKI 63



WIELOBÓJ TO JEDNA Z NAJTRUDNIEJSZYCH 
KONKURENCJI LEKKOATLETYCZNYCH, KTÓRĄ 
ROZGRYWA SIĘ OD WIELU LAT NIEMAL NA 
CAŁYM ŚWIECIE. DWUDNIOWA RYWALIZACJA 
TO NIE LADA WYZWANIE DLA ZAWODNIKÓW 
I ICH TRENERÓW. OD WIELOBOISTÓW OCZEKUJE 
SIĘ WYSOKIEGO POZIOMU SIŁY, SZYBKOŚCI, 
WYTRZYMAŁOŚCI, DUŻEJ ODPORNOŚCI NA STRES 
ORAZ PERFEKCYJNEGO OPANOWANIA TECHNIKI 
KAŻDEJ KONKURENCJI

FOTO: NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE, PAP/ALAMY, PAP/EPA,

FOTO: JANUSZ SZEWIŃSKI, MAREK BICZYK/PZLA 

TEKST: JAKUB JELONEK  

WIELOBÓJ BYŁ ROZGRYWANY JUŻ  

W STAROŻYTNEJ GRECJI. Początkowo 

składał się z pięciu konkurencji: skoku w dal, 

rzutów dyskiem i oszczepem, biegu na dy-

stansie 192 m oraz… zapasów. Zawodnicy 

walczący w pentatlonie szlifowali więc siłę, 

szybkość, wytrzymałość, a także umiejęt-

ności techniczne. Na przestrzeni kilkunastu 

stuleci wielobojowe formy współzawod-

nictwa stale ewoluowały. W 1884 r. w USA 

po raz pierwszy zorganizowano mistrzostwa 

„All-around”, w czasie których sportowcy 

startowali w dziesięciu konkurencjach.

DZIESIĘCIOBÓJ OD KOŃCA 1911 ROKU 

składa się z czterech konkurencji biego-

wych, trzech skoków oraz trzech rzutów. 

Dzień pierwszy to: bieg na 100 m, skok 

w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż oraz bieg 

na 400 m. W drugim dniu rozgrywane są: 

bieg na 110 m ppł., rzut dyskiem, skok o tycz-

ce, rzut oszczepem i bieg na 1500 m. 

DLA KOBIET JEST SIEDMIOBÓJ, w którym 

panie konkurują w: biegu na 100 m ppł,  

skoku wzwyż, pchnięciu kulą oraz biegu 

na 200 m, a drugiego dnia w skoku w dal, 

rzucie oszczepem oraz w biegu na 800 m. 

Każdy najlepszy wynik uzyskany w danej 

SEKRETY 
WIELOBOJU 

Antoni Cejzik
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osiągnięcia zawdzięczali doskonałym wyni-

kom w jednej z trzech grup konkurencji (bie-

gacze, skoczkowie i miotacze) lub w jednej 

z dziesięciu składowych dziesięcioboju. 

OBECNIE WŚRÓD CZOŁOWYCH  

WIELOBOISTÓW dominuje typ specjali-

sty – wykorzystującego swoje wyjątkowe 

predyspozycje sportowe do uzyskiwania 

możliwie najlepszych wyników w mocnych 

konkurencjach, tym samym nadrabiając bra-

ki punktowe w innych – słabszych. W trzech 

grupach konkurencji (biegi, rzuty, skoki) 

ważnym i gwarantującym wysokie rezultaty 

elementem jest specjalistyczne przygotowa-

nie zawodnika. Obecny rekordzista świata, 

Francuz Kevin Mayer, swój rekord (9126 pkt) 

SEKRETY 
WIELOBOJU 

OBOK:
Jerzy Pławczyk

PONIŻEJ:
Ryszard Skowronek

PONIŻEJ Z LEWEJ:
Małgorzata 
Guzowska-Nowak

konkurencji jest przeliczany według tabel 

wielobojowych na punkty, a te są sumowane.

W ZAWODACH HALOWYCH panowie roz-

grywają siedmiobój: pierwszego dnia rywa-

lizują w: biegu na 60 m, skoku w dal, pchnię-

ciu kulą i skoku wzwyż. Drugi dzień to: bieg 

na 60 m ppł., skok o tyczce i bieg na 1000 m. 

U pań mamy z kolei pięciobój, bo w ciągu 

jednego dnia rozgrywa się bieg na 60 m ppł., 

skok wzwyż, pchnięcie kulą, skok w dal 

oraz bieg na 800 m. 

Dziesięciobój został włączony do programu 

Igrzysk V Olimpiady w Sztokholmie, które od-

były się w 1912 roku. Siedmiobój pań pojawił 

się na igrzyskach dopiero w 1984 r., wcześniej 

(1964-1980) rozgrywano pięciobój.

RÓŻNORODNOŚĆ I LICZBA KONKUREN-

CJI w wieloboju powoduje, że z fizjologicz-

nego punktu widzenia spotykamy w nim 

połączenie szerokiego spektrum wysiłków, 

a od strony struktury ruchu mamy konku-

rencje stosunkowo proste (biegi płaskie), jak 

i złożone (skok o tyczce, bieg na 110 m przez 

płotki). Ze względu na ograniczenia czasowe, 

liczbę i odmienny charakter każdej konkuren-

cji, trening wieloboistów jest dużo trudniejszy 

niż w przypadku konkurencji indywidualnych. 

Ważne jest więc rozwijanie gibkości, szybko-

ści, siły i wytrzymałości, wykorzystywanych 

w różnym stopniu w każdej z konkurencji 

oraz techniki, która powinna być nauczana 

od razu jak najlepiej. Dlatego trening taki 

nie może być prostą sumą treningów wielu 

konkurencji indywidualnych. Należy przyjąć 

rozwiązania kompromisowe, mające na celu 

np. łączenie jednostek treningowych (ele-

mentów technicznych z jednej konkurencji 

z elementami innej), co z praktycznego punk-

tu widzenia nie jest łatwe.

SPECYFIKA WIELOBOJU, budowa tabel 

oraz mnogość czynników wpływających 

na końcowy rezultat sprawiły, że istotne 

i znaczące w treningu sportowym jest okre-

ślenie optymalnego profilu konkretnego 

wieloboisty. Początkowo twierdzono,  

że aby uzyskiwać najlepsze wyniki, zawod-

nik powinien być wszechstronnie uzdolniony 

oraz reprezentować wysoki i równy poziom 

we wszystkich konkurencjach. Z czasem 

wyodrębniono zawodników, którzy swoje 
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WŚRÓD KOBIET REKORDZISTKĄ ŚWIATA 

jest słynna Amerykanka Jackie Joyner-Ker-

see (7291 pkt), a wynik ten został uzyskany 

podczas igrzysk olimpijskich w Seulu (1988).  

Rekord Polski należy do Adrianny Sułek, 

która pobiła go podczas lipcowych mi-

strzostw świata w Eugene (6672 pkt). 

W sierpniu Ada wywalczyła srebrny medal 

ME w Monachium. Halowy rekord Polski 

poprawiła z kolei, zdobywając srebro tego-

rocznych halowych mistrzostw świata w Bel-

gradzie (4851 pkt), poprawiając wynik Urszuli 

Włodarczyk (o 43 pkt). Warto dodać, że Wło-

darczyk to trzykrotna olimpijka (1992, 1996, 

2000) i dwukrotna medalistka halowych mi-

strzostw globu, a także pięciokrotna meda-

listka mistrzostw Europy. Spośród siedmio-

boistek z naszego kraju warto wspomnieć 

również Małgorzatę Nowak (Guzowską), 

olimpijkę z Moskwy i dwukrotną zwy- 

ciężczynię Uniwersjady, a także Karolinę  

Tymińską (brązowa medalistka MŚ w Daegu 

2011 i dwukrotna olimpijka) oraz Kamilę  

Chudzik (brąz MŚ w Berlinie 2009 i olimpijka 

z Pekinu 2008). 

zawdzięcza dobrym wynikom we wszystkich 

konkurencjach rzutowych (16,00 m w pchnię-

ciu kulą, 50,54 m w rzucie dyskiem i 71,90 m 

w oszczepie) oraz doskonałemu wynikowi 

w skoku o tyczce (5,45 m). 

PIERWSZYM POLSKIM OLIMPIJCZYKIEM-

-WIELOBOISTĄ BYŁ ANTONI CEJZIK (Paryż, 

1924). Z kolei Jerzy Pławczyk zdobył brąz mi-

strzostw Europy w Turynie w 1934 r., a Witold 

Gerutto srebrny medal mistrzostw Europy 

w Paryżu cztery lata później. Ryszard Katus 

zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich 

w Monachium w 1972 r. (7984 pkt). Ryszard 

Skowronek, pierwszy Polak, który przekro-

czył granicę 8000 pkt, był mistrzem uniwer-

sjady z 1973 r. w Moskwie oraz mistrzem  

Europy z Rzymu z 1974 r.  

Obecny rekord Polski w dziesięcioboju 

(8566 pkt, Murcia, 1998) należy do Seba-

stiana Chmary. Ten sam zawodnik jest rów-

nież rekordzistą pięcioboju w hali (6415 pkt). 

Ostatnio więcej niż obiecujące wyniki osią-

ga Paweł Wiesiołek (z rekordem życiowym 

8333 pkt), mający na koncie już kilkanaście 

tytułów mistrza kraju na stadionie i w hali, 

a do tego brąz HME w Toruniu (2021 r.).

Wielobój był 
rozgrywany już 

w starożytnej Grecji

OBOK:
Kevin Mayer

OBOK:
Paweł Wiesiołek

OBOK:
Adrianna Sułek

OBOK:
Sebastiian Chmara

POWYŻEJ:
Jackie Joyner-Kersee

U GÓRY:
Urszula Włodarczyk  
(w środku na podium), 
z prawej przed podium  
– Irena Szewińska
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W HISTORII IGRZYSK ZDARZAŁO SIĘ, ŻE SUKCESY ODNOSIŁY NA NICH MAŁŻEŃSTWA. NIEKTÓRE PARY ZGROMADZIŁY 
CAŁKIEM POKAŹNĄ KOLEKCJĘ TROFEÓW. REKORDZISTAMI W PRZYPADKU IGRZYSK LETNICH SĄ BRYTYJCZYCY 
LAURA I JASON KENNY, ZIMOWYCH ZAŚ BIAŁORUSINKA DARIA DOMRACZEWA I NORWEG OLE EINAR BJØRNDALEN. 
PONIŻEJ KILKA PRZYKŁADÓW „MAŁŻEŃSKICH” SUKCESÓW NA NAJWAŻNIEJSZEJ SPORTOWEJ IMPREZIE ŚWIATA

FOTO: PAP/ALAMY, PAP/CTK, SZYMON SIKORA/PKOlTEKST: MARTA MAREK/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE  

niczka. Dzięki niemu to Laura Kenny, znana 

wcześniej pod panieńskim nazwiskiem Trott, 

jest najbardziej utytułowaną brytyjską olim-

pijką. Do tego jedyną, która wywalczyła zło-

te medale na trzech kolejnych igrzyskach.

Laura i Jason zaczęli się spotykać jeszcze 

przed igrzyskami w Londynie (2012),  

na których ona zaliczyła olimpijski debiut, 

a ślub wzięli tuż po powrocie z Rio de Janeiro 

(2016), co oznacza, iż już jako para zdobyli  

12 medali – 11 złotych i jeden srebrny.  

Jak widać, związek im służy.

NA IGRZYSKACH ZIMOWYCH nie mają 

sobie równych biathloniści Daria Domra-

czewa i Ole Einar Bjørndalen, którzy zdo-

byli łącznie imponujące 19 medali. Także 

PIERWSZYM MAŁŻEŃSTWEM, KTÓRE  

SIĘGNĘŁO PO MEDALE NA IGRZYSKACH 

byli Hélène i Hermann de Pourtalès. Do-

konali tego wspólnie, w rywalizacji żegla-

rzy podczas olimpijskich zmagań w Pary-

żu w 1900 r., czyli przy pierwszej możliwej 

okazji. Wtedy bowiem kobiety wystąpiły 

na igrzyskach po raz pierwszy i mogły star-

tować tylko w pięciu dyscyplinach: żeglar-

stwie, krokiecie, jeździectwie, tenisie i golfie, 

jednak tylko w dwóch ostatnich rywalizowa-

ły osobno, a nie wspólnie z mężczyznami. 

W olimpijskich regatach państwu 

de Pourtalès towarzyszył bratanek Herman-

na, Bernard. Choć Hélène urodziła się i wy-

chowała w USA, to jednak de Pourtalèsowie 

reprezentowali Szwajcarię, ojczyznę obu 

mężczyzn. W dwóch startach w żeglarskich 

wyścigach, w klasie 1-2 t, sięgnęli po dwa tro-

fea – złote i srebrne, a Hélène została pierw-

szą w historii medalistką olimpijską! 

PARA BRYTYJSKICH KOLARZY  

TOROWYCH Laura i Jason Kenny w latach 

2008-2021 wywalczyła łącznie aż… 15 me-

dali igrzysk, w tym 12 złotych. Nieco większy 

wkład w ten dorobek miał Jason. Wywalczył 

bowiem dziewięć krążków – siedem zło-

tych i dwa srebrne, co czyni go najbardziej 

utytułowanym brytyjskim olimpijczykiem. 

Laura dołożyła do tego sześć trofeów – pięć 

złotych i jedno srebrne. To wyczyn nie lada, 

szczególnie że w kolarstwie podobnym 

nie może pochwalić się żadna inna zawod-

JAK MĄŻ, TO I ŻONA…

POWYŻEJ:
Laura  
i Jason  
Kenny

WOKÓŁ SPORTU

68 MAGAZYN OLIMPIJSKI



w przypadku białorusko-norweskiego  

małżeństwa, to mężczyzna ma w dorobku 

więcej trofeów. Wywalczył ich 13 (osiem  

złotych, cztery srebrne i brązowy), co daje 

mu miano najbardziej utytułowanego biath-

lonisty w historii igrzysk. Jego o 12 lat młod-

sza żona sięgnęła po sześć (cztery złote,  

jeden srebrny i brązowy). 

Białorusinka i nazywany „królem biathlonu” 

Norweg pobrali się w 2016 r., po kilku  

latach związku. Pierwszymi igrzyskami,  

na które pojechali, jako para były te w Soczi, 

w 2014 roku. Wywalczyli wtedy pięć złotych 

medali. Trzy zdobyła Domraczewa, a dwa 

Bjørndalen. Na kolejne, do PyeongChang, 

jechali już jako małżeństwo. Bjørndalen 

jednak wybrał się do Korei Płd. nie w roli za-

wodnika, bo nie „zmieścił się” w składzie 

reprezentacji Norwegii, ale jako... trener swej 

żony i jej koleżanek z ekipy Białorusi. Do-

mraczewa sięgnęła wówczas po złoty medal 

w sztafecie i srebrny indywidualnie i zosta-

ła najbardziej utytułowaną biathlonistką 

w historii igrzysk. Zarówno Bjørndalen, jak 

i Domraczewa więcej okazji do poprawienia 

olimpijskiego dorobku już nie mieli, bowiem 

tuż po powrocie z igrzysk oboje – w niedłu-

gim odstępie czasu od siebie – ogłosili  

zakończenie swych imponujących karier. 

NA PRZEŁOMIE LAT 40. I 50. znaczące 

olimpijskie sukcesy święciło małżeństwo 

czeskich lekkoatletów – Dana i Emil 

Zatopkowie. On specjalizował się w bie-

gach długodystansowych, ona w rzucie 

oszczepem. Łącznie wywalczyli na igrzy-

skach siedem medali. On pięć (cztery złote 

i jeden srebrny), a ona dwa (złoty i srebrny).

Dana i Emil zaczęli się spotykać jeszcze 

przed wyjazdem do Londynu w 1948 r., 

gdzie zaliczyli olimpijski debiut, a pobrali 

się krótko po igrzyskach. W kolejnych olim-

pijskich zmaganiach w Helsinkach (1952), 

już jako mąż i żona, wywalczyli jeszcze 

cztery złote medale. Emil triumfował  

w biegach na 5000, 10 000 metrów  

i w maratonie, czego przed nim nie dokonał 

jeszcze nikt. Dana „dorzuciła” (dosłownie) 

do tego najcenniejszy krążek. Krótko po-

tem żartowano, że osoba zapytana o naj-

silniejsze w lekkoatletyce państwo świata, 

bez chwili wahania odpowiadała, że to…  

„państwo Zatopkowie”.

RÓWNIEŻ W HISTORII RODZIMEGO  

OLIMPIZMU zdarzyło się, że po trofea  

na igrzyskach sięgały małżeństwa.  

Były dwa takie przypadki, przy czym  

medalowy dorobek par z naszego kraju  

jest zdecydowanie skromniejszy od wspo-

mnianych wcześniej zagranicznych. 

Na igrzyskach letnich gimnastycy Dorota 

Horzonek-Jokiel i Jerzy Jokiel zdobyli łącznie 

dwa medale – srebrny i brązowy. Pierwszy 

wywalczył pan Jerzy (Helsinki 1952, ćwicze-

nia wolne), jeszcze jako kawaler. Ślub  

z panią Dorotą wziął cztery lata później, 

a właśnie w tym roku (Melbourne) pani  

Jokiel wraz z koleżankami stawała na najniż-

szym stopniu podium. Co ciekawe, w olimpij-

skich zmaganiach w gimnastyce wystąpiła 

też (Moskwa 1980) córka pary – Anita, ale 

nie zdołała dołączyć do sukcesów rodziców.

Drugie polskie małżeństwo, które ma  

w dorobku olimpijskie trofea tworzą pan-

czeniści Katarzyna i Konrad Niedźwiedzcy. 

Wywalczyli na igrzyskach łącznie trzy meda-

le – jeden srebrny i dwa brązowe, wszystkie 

w rywalizacji drużynowej. Pani Katarzyna, 

znana wcześniej pod panieńskim  

nazwiskiem Woźniak, sięgnęła po brąz  

w Vancouver w 2010 i po srebro w Soczi 

w 2014 roku. Pan Konrad na igrzyskach  

w Rosji stanął wraz z kolegami na trzecim 

stopniu podium. Gdy sięgali po medale,  

Katarzyna i Konrad byli parą, ale jeszcze nie 

małżeństwem. Na ślubnym kobiercu stanęli 

już po zakończeniu swoich sportowych  

karier, w kwietniu 2018 roku. POWYŻEJ:
Dana i Emil 
Zatopkowie

OBOK:
Katarzyna i Konrad 

Niedźwiedzcy

OBOK:
Daria  
Domraczewa i Ole 
Einar Bjørndalen
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PONIŻEJ:
Alfons Karny  
– „Dziewczynka 
ze skakanką” – brąz  
– I nagroda 
w Krajowym 
Olimpijskim Konkursie 
Sztuki 1932

Z LEWEJ:
Wacław Piotrowski 
– „Na płotku” – olej, 
płótno – III nagroda 
w Krajowym 
Olimpijskim Konkursie 
Sztuki 1928

ARTYŚCI NIGDY NIE BYLI OBOJĘTNI 

NA JEGO PIĘKNO, związane z nim emocje 

i dążenia, nawet wówczas, kiedy nie został 

on jeszcze nazwany i zdefiniowany. 

W starożytności relacje łączące sztuki  

piękne ze sportem były liczne. Dzieła rzeźby 

antycznej, ucieleśniające kanony idealnego 

piękna, jak chociażby „Dyskobol”  

Myrona, związane były z zawodami sporto-

wymi. Udział zaś sztuki w igrzyskach olim-

pijskich był dla Greków naturalną potrzebą 

nadania im pięknej formy, podkreślającej 

równowagę między czynnikami fizycznymi 

i duchowymi. Wyrazem tego było pojęcie, 

ideał kalokagathii, kultywowany pierwotnie 

wśród arystokratycznej elity, później stano-

wiący model wychowania młodzieży w do-

bie ateńskiej demokracji, w myśl którego 

wzorzec człowieka wszechstronnego po-

wstaje poprzez harmonijne połączenie pięk-

na, zdrowia i sprawności fizycznej oraz cnót 

moralnych i intelektualnych.

TWÓRCA NOWOŻYTNEGO OLIMPIZMU, 

baron Pierre de Coubertin, dostrzegał silne 

związki sportu ze sztuką. Czerpał przy tym 

inspirację nie tylko z antycznych wzorców. 

Nie bez znaczenia była atmosfera jego ro-

dzinnego domu. Zamiłowanie do różnych 

form sztuki zawdzięczał przede wszystkim 

rodzicom, którzy starali się wpoić czwórce 

swoich dzieci szacunek dla nauki i sztuki, 

wrażliwość na drugiego człowieka oraz za-

miłowanie do aktywności ruchowej. Jako 

arystokrata mógł zostać urzędnikiem pań-

stwowym wyższego szczebla, wojskowym 

lub dyplomatą, ale wybrał rolę intelektualisty 

z duszą artysty. Przejęty chęcią odrodzenia 

igrzysk olimpijskich chciał je widzieć w for-

mie najpiękniejszej: „Trzeba czegoś więcej 

FOTO: MUZEUM J.W.

SZTUKA W RUCHU OLIMPIJSKIM 
DZIŚ CHYBA JUŻ NIEWIELU PAMIĘTA, ŻE ZMAGANIOM SPORTOWYM PODCZAS IGRZYSK OLIMPIJSKICH  
TOWARZYSZYŁA DAWNIEJ RÓWNIE ZACIĘTA RYWALIZACJA TWÓRCÓW RÓŻNYCH DZIEDZIN SZTUKI.  
WŁĄCZENIE W 1912 ROKU KONKURSÓW ARTYSTYCZNYCH DO PROGRAMU NOWOŻYTNYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH 
BYŁO URZECZYWISTNIENIEM IDEI ICH TWÓRCY, BARONA PIERRE’A DE COUBERTINA, KTÓRY DĄŻYŁ DO STWORZENIA 
„UNII MIĘŚNI I DUCHA DLA POSTĘPU I GODNOŚCI LUDZKIEJ”. POSŁANNICTWEM OLIMPIJSKICH KONKURSÓW 
SZTUKI I LITERATURY BYŁA NOBILITACJA, PODNIESIENIE KULTUROWEGO ZNACZENIA SPORTU

TEKST: MARZENA JAWORSKA/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE
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OBOK:
Stanisław Ostoja-

-Chrostowski 
– Dyplom Yacht 

Klubu – drzeworyt, 
papier – brązowy 

medal Olimpijskiego 
Konkursu Sztuki 

i Literatury, Berlin 1936

POWYŻEJ:
Józef Korolkiewicz 
– „Na ringu” – olej, 
płótno – II nagroda 
w Krajowym 
Olimpijskim Konkursie 
Sztuki 1932

POWYŻEJ:
Antoni Kenar  
– „Christiania”  
– drewno – III nagro- 
da w Krajowym 
Olimpijskim Konkursie 
Sztuki 1948

obok atletyki i sportu, trzeba obecności  

geniuszów narodowych, współpracy muz, 

kultu piękna, całego aparatu ujmującego sil-

ną symbolikę wcieloną w przeszłość igrzysk 

olimpijskich, która powinna być w dalszym 

ciągu reprezentowana w czasach nowocze-

snych”. Wierząc w trwały sukces swojego po-

mysłu, pisał i zachęcał: „Sport powinien być 

traktowany jako źródło, a także jako okazja 

do sztuki. Stwarza on piękno, ponieważ oży-

wia atletę, który sam jest żywą rzeźbą. Jest 

okazją do piękna, dzięki poświęconym mu 

budowlom, widowiskom i organizowanym 

za jego sprawą świętom”. Bardzo wierzył 

w powodzenie swojej misji wprowadzania 

rywalizacji artystów na olimpijskie areny. 

W 1906 roku doprowadził do zorganizowa-

nia w Paryżu międzynarodowej konferen-

cji konsultacyjnej, na którą zaprosił wiele 

znakomitości ze świata kultury. Było to 

jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach 

nowożytnego ruchu olimpijskiego, gdyż 

sformułowano tam szczytne hasło o włą-

czeniu sportu w nurt życia intelektualnego 

i artystycznego. Podjęto uchwałę o wprowa-

dzeniu na stałe do programu igrzysk olim-

pijskich „pięciu konkursów w dziedzinie 

architektury, rzeźby, malarstwa, literatury 

i muzyki dla oryginalnych, z inspiracji idei 

sportowej powstałych dzieł”. Zwycięzcy mie-

li być dekorowani złotymi, srebrnymi i brązo-

wymi medalami, takimi samymi jak triumfa-

torzy zawodów sportowych. 

OD POCZĄTKU DIALOG OBYDWU  

DZIEDZIN – SPORTU I SZTUKI, napotykał 

na liczne trudności. Podczas igrzysk olimpij-

skich w 1908 roku nie udało się jeszcze zre-

alizować konkursu, mimo patronatu Królew-

skiej Akademii Sztuk Pięknych. Nastąpiło 

to dopiero cztery lata później w Sztokholmie, 

mimo oporu Szwedzkiego Towarzystwa  

Artystycznego, które zgłosiło protest wo-

bec jego założeń, twierdząc że dzieła sztu-

ki nie mogą być sądzone według innych, 

niż one same kryteriów, ze względu na te-

matyczną inspirację. Ostatecznie odbyły 

się eliminacje, w których uczestniczyło trzy-

dziestu trzech artystów. We wszystkich dzie-

dzinach przyznano złote medale (w rzeźbie 

również srebrny), choć prac nadesłano nie-

wiele. W dziedzinie literatury jedyną nade-

słaną pracą, nagrodzoną złotym medalem, 
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była „Oda do sportu”, autorstwa Georgesa 

Hohroda i Martina Eschbacha. Jak się później 

okazało, był to pseudonim Coubertina. 

Mimo płynących ze wszystkich stron gło-

sów sprzeciwu, twórca nowożytnych igrzysk 

olimpijskich dopiął swego. Artystyczne za-

wody odbywały się przez 36 lat, do 1948 roku. 

Coraz większy udział w nich twórców, szcze-

gólnie po drugiej wojnie światowej, świad-

czył dobitnie, że idea Coubertina znajduje 

się na właściwej drodze. Niestety,  

przekreśliła ją decyzja przewodniczącego  

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskie-

go Sigfrida Edströma, który jeszcze jako 

członek tej organizacji wyrażał w 1935 roku 

pogląd, że konkursy sztuki są sprzeczne 

z duchem i literą amatorstwa olimpijskie-

go, ponieważ uczestniczący w nich artyści 

są zawodowcami. Ostatecznie sprawę za-

mknięto w Atenach na Sesji MKOl w 1954 

roku. Postanowiono na zawsze zrezygno-

wać z organizacji zawodów dla artystów, za-

lecając jednocześnie gospodarzom igrzysk 

każdorazowo urządzanie wystaw sztuki. 

POLSKA PODJĘŁA PRZYGOTOWANIA  

DO OLIMPIJSKIEGO STARTU ARTYSTÓW 

już w 1922 roku, głównie za sprawą prof. 

Edwarda Wittiga, znakomitego rzeźbiarza, 

działającego w Polskim Komitecie Igrzysk 

Olimpijskich od 1919 roku. Kłopoty finanso-

we sprawiły jednak, że nie udało się wysłać 

na konkurs żadnej pracy i choć w Paryżu 

olimpijski debiut Polaków odbył się bez  

artystów, to w jury konkursu znaleźli się:  

Olga Boznańska, Karol Szymanowski  

i Karol Stryjeński. Olimpijski „start” naszych 

twórców datuje się od 1928 roku (Amster-

dam). Zaowocował on dwoma medalami: 

złotym poety Kazimierza Wierzyńskiego 

za tomik wierszy „Laur olimpijski” oraz brą-

zowym grafika Władysława Skoczylasa 

za cykl akwarel pod tytułem „Plakaty”.  

Sukcesy te przyjęto w kraju z wielkim entu-

zjazmem. Przyczyniły się one także do prze-

łamania początkowego dystansu naszych 

twórców wobec tematyki sportowej. W czte-

rech kolejnych igrzyskach polscy plastycy, li-

teraci i muzycy zdobyli łącznie 8 medali oraz 

11 wyróżnień, a nazwiska Józefa Klukowskie-

go, Janiny Konarskiej, Stanisława Ostoi- 

-Chrostowskiego, Jana Parandowskiego,  

Zbigniewa Turskiego, obok już wspomnia-

nych Wierzyńskiego i Skoczylasa, przeszły 

na trwałe do historii Olimpijskich Konkur-

sów Sztuki i Literatury. Kiedy zapadła oficjal-

na decyzja o ich zaniechaniu, rolę mecenasa 

przejął Polski Komitet Olimpijski. To z jego 

inicjatywy odbyło się w kraju wiele konkur-

sów, w których wzięli udział uznani twór-

cy kultury. W 1967 roku podjęto inicjatywę 

nadawania Wawrzynu Olimpijskiego, jako 

nagrody specjalnej, przyznawanej w czte-

roleciu olimpijskim za wybitne osiągnięcia 

w różnych dziedzinach twórczych, tematycz-

nie związanych z ideą olimpijską i sportem. 

Laureaci otrzymują medale zaprojektowa-

ne przez Stanisława Sikorę. Po raz pierw-

szy wręczono nagrodę w 1969 r., a kolejne 

w każdym roku olimpijskim. Jest to najbar-

dziej prestiżowy konkurs, choć nie jedyny. 

Dużą wagę przywiązuje też Polski Komitet 

Olimpijski do edukacji przez sztukę. Służą 

temu liczne konkursy (plastyczne, literackie) 

dla dzieci i młodzieży.

GDYBY COUBERTIN ŻYŁ i wciąż mógł 

wpływać na decyzje MKOl, z pewnością 

nadal optowałby za przyznawaniem medali 

artystom. Daleki był od mechanicznej kon-

frontacji dzieł sztuki z występami sportow-

ców. W jego wizji nowożytne igrzyska miały 

być jednocześnie ogólnoświatowym festi-

walem kultury, okazją do prezentacji wybit-

nych osiągnięć twórczych. Konkursy sztuki 

towarzyszące na równych prawach rywa-

lizacji sportowców miały być tylko etapem, 

jedną z dróg realizacji tego zamysłu. 

W tej idealistycznej wersji pomysł nie prze-

trwał próby czasu. Choć twórcy nie otrzy-

mują już medali olimpijskich, to cała ofer-

ta kulturalna towarzysząca igrzyskom 

stanowi niejako kontynuację idei barona 

Pierre’a de Coubertina. Realizowana jest 

między innymi przez wielkie spektakle 

otwarcia i zamknięcia igrzysk, najwyż-

szej klasy festiwale muzyczne, teatralne 

oraz plastyczne. 

Baron Pierre de Coubertin 
dostrzegał bardzo silne 

związki sportu ze sztuką

POWYŻEJ:
Emilia Nożko- 
-Paprocka – „Olimpijskie 
laury” - linoryt, zamsz, 
papier – Złoty Wawrzyn 
Olimpijski 1976

OBOK:
Edward Łagowski – „Serw” 
– drewno – I nagroda 
w Krajowym Olimpijskim 
Konkursie Sztuki 1986
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KIEDY W 1984 ROKU ŚWIAT SPORTU, PODZIELONY PRZEZ BOJKOTY, SPOTKAŁ SIĘ NA IGRZYSKACH 
OLIMPIJSKICH W LOS ANGELES, NIEWIELE OSÓB ZDAWAŁO SOBIE SPRAWĘ, ŻE SCENARIUSZ MÓGŁ 
BYĆ INNY. PODCZAS 80. SESJI MKOl W ATENACH, W MAJU 1978 ROKU, JEDYNYM KANDYDATEM BYŁO 
WPRAWDZIE MIASTO ANIOŁÓW, KTÓRE OTRZYMAŁO WÓWCZAS WSTĘPNIE PRZYZNANE PRAWA 
DO ORGANIZACJI, ALE NIEWIELE BRAKOWAŁO, A CZŁONKOWIE MKOL MUSIELIBY WYBIERAĆ MIĘDZY 
DWIEMA KANDYDATURAMI. LOS ANGELES MIAŁOBY WÓWCZAS SILNĄ KONKURENCJĘ – TEHERAN

CHOĆ DZIŚ NIE WYOBRAŻAMY SOBIE 

TAKIEGO SCENARIUSZA, to na przełomie 

lat 60. i 70. sytuacja w Iranie była zupełnie 

inna. Liberalizujący się pod rządami Mo-

hammada Rezy Pahlaviego kraj, ze swymi 

głównymi ośrodkami ze stolicą na czele, co-

raz intensywniej zbliżał się w stronę Zacho-

du. W 1967 roku Iran zorganizował w Tehe-

ranie 65. sesję MKOl, a rok później w maju, 

czwarty Puchar Azji w piłce nożnej. Kolejne 

dziesięciolecie stało się jednak dla Iranu 

splotem pozornych sukcesów związanych 

z boomem naftowym, jak i głębokich i gwał-

Hala sportowa na ponad  
6 tys. widzów, z możliwością 
uzupełnienia o trybuny dla 
kolejnych 6 tys. obserwujących 
zawody na stojąco.  
Poniżej – wnętrze hali

TEKST I FOTO: ADAM OMORCZYK 

townych zmian polityczno-społecznych. 

W 1971 roku kraj ten obchodził dwa i pół 

tysiąca lat Imperium Perskiego, a wydarze-

nie to uwidoczniło drastyczny rozdźwięk 

pomiędzy elitą będącą u władzy a zwykły-

mi obywatelami. Ogromne wpływy z rynku 

ropy zasilały głównie konto rządu i szacha. 

W 1974 ROKU TEHERAN GOŚCIŁ SIÓDME 

IGRZYSKA AZJATYCKIE, które odbywały 

się na wybudowanym specjalnie na tę oka-

zję kompleksie sportowym Āryāmehr.  

Do stolicy przybyło wówczas ponad 3 tys. 

IRAŃSKIE MARZENIA
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OBOK:
Malowidła ścienne 
przy wejściu VIP 
na stadion

OBOK:
Wejście główne 
na Azadi Stadium

POWYŻEJ:
Wnętrze  
Azadi Stadium

W 1967 roku Iran 
zorganizował  
w Teheranie  

65. sesję MKOl, 
a rok później 

czwarty Puchar 
Azji w piłce 

nożnej

sportowców z 25 azjatyckich państw. Impre-

za okazała się niezwykle udanym przedsię-

wzięciem i zaostrzyła apetyty na więcej.  

Ten sukces skłonił władze Iranu do się-

gnięcia po największą sportową imprezę 

na świecie, igrzyska olimpijskie. Już 12 sierp-

nia 1975 roku burmistrz Teheranu przesłał 

do MKOl list, w którym „formalnie zgłosił 

kandydaturę” miasta do organizacji Igrzysk 

XXIII Olimpiady w 1984 roku. Już dwa dni 

później pełne poparcie projektu wyra-

ził Irański Komitet Olimpijski, kierowany 

wówczas przez przyrodniego brata szacha, 

księcia Gholama Rezę Pahlaviego. 1 wrze-

śnia komitet opublikował notatkę prasową, 

w której ogłoszono, że poczyniono pierw-

szy oficjalny krok w drodze ku organizacji 

igrzysk. Dziewięć dni później Lord Killanin, 

prezydent MKOl, podziękował za listy i po-

informował o odnotowaniu zgłoszenia Te-

heranu. Dalszą korespondencją miała się 

już zajmować Monique Berlioux, francuska 

pływaczka, olimpijka i pierwsza kobieta 

na stanowisku „Director of the IOC” (kie-

rownik MKOl), która to przesłała Teherano-

wi w czerwcu kolejnego roku dokument  

„The Administration of an Olympic Games”. 

Warto podkreślić, że mimo iż stolica Iranu 

pisała o „formalnym zgłoszeniu kandydatu-

ry”, w świetle przepisów MKOl było to jedynie 

wyrażenie chęci i oznaka zainteresowania 

procesem kandydackim. By stać się „mia-

stem-kandydatem” trzeba było dokonać  

formalności w późniejszym czasie, na kilka 

miesięcy przed planowaną sesją MKOl,  

czego ostatecznie Teheran nie uczynił. 

SPRAWY TOCZYŁY SIĘ SWOIM RYTMEM  

i wydawało się, że ogłoszenie Teheranu ofi-

cjalnym kandydatem do igrzysk było tylko 

kwestią czasu. W czerwcu 1976 roku kraj 

ponownie zorganizował Puchar Azji w pił-

ce nożnej. Imponujący kompleks sporto-

wy Āryāmehr był niemal w pełni gotowy 

na ewentualne przyjęcie igrzysk olimpij-

skich. Na 460 hektarach terenu położone-

go w zachodniej części stolicy, znalazło się 

niemal wszystko. Centralnym punktem był 

oczywiście główny stadion, który mógł po-

mieścić 100 tys. widzów. Tuż obok niego 

znalazł się nowoczesny welodrom z trybu-

nami dla 6 tys. kibiców oraz hala sportowa 

o podobnej pojemności. W kompleksie 
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sportowym ulokowano także zespół pięciu 

hal, mogących pomieścić po 3 tysiące wi-

dzów, które mogły być arenami zawodów 

m.in. koszykówki, siatkówki czy podnosze-

nia ciężarów. Ale to nie wszystko. Dodać 

trzeba do tego: korty tenisowe, doskonale 

wyposażone strzelnice, boisko do baseballu, 

czworoboki i parkury do zawodów hippicz-

nych, a także boiska treningowe do piłki noż-

nej. Jakby tego było mało, w kompleksie zna-

lazło się też miejsce na sporty nieolimpijskie. 

Zbudowano tam także tor wyścigowy dla sa-

mochodów i kartingowy dla gokartów. Prócz 

obiektów sportowych, kompleks posiadał 

hotele, park, sieć szerokich alei i dróg, a jego 

środek wypełniał ogromny sztuczny zbiornik 

wodny. Całość miała doskonałą komunika-

cję z centrum Teheranu i lotniskiem dzięki 

bliskości głównych arterii miejskich, przy-

stanków autobusowych oraz stacji metra. 

BIORĄC POD UWAGĘ INFRASTRUKTURĘ 

SPORTOWĄ, która wymagała ledwie ko-

smetycznych poprawek, rosnącą pozycję 

Iranu na arenie międzynarodowej oraz prze-

prowadzone z sukcesem inne międzynaro-

OBOK:
Widok z korony 
stadionu na welodrom 
i hale sportowe 
kompleksu  

dowe imprezy sportowe, Teheran jako miej-

sce igrzysk w 1984 roku był poważną ofertą, 

mogącą śmiało stawać w szranki z amery-

kańskim Los Angeles. Sytuacja wewnętrzna 

w Iranie jednak bardzo szybko zaczęła się 

zmieniać. Przepaść dzieląca bogate elity 

od biednej reszty społeczeństwa zwiększa-

ła się. Powodowało to rosnące niezadowo-

lenie społeczne przejawiające się w coraz 

to liczniejszych protestach. Także świat za-

chodni zaczął zauważać zachodzące w tym 

kraju niepokojące zmiany. Nie dziwi zatem 

fakt, iż 16 października 1977 roku Irański  

Komitet Olimpijski ogłosił rezygnację z po-

mysłu organizacji igrzysk. Osiem dni póź-

niej, prezydent komitetu w liście do lorda 

Killanina potwierdził tę informację, podając 

jednocześnie za powód rezygnacji „nieroz-

wiązane problemy międzynarodowe”. Wyra-

ził przy tym nadzieję, że w przyszłości Iran 

będzie w stanie ponownie zaoferować swo-

ją kandydaturę do organizacji igrzysk.

REWOLUCJA ISLAMSKA, KTÓRA  

ZMIENIŁA OBLICZE IRANU, nie pozosta- 

wiła złudzeń, że marzenia o organizacji 

olimpijskich zawodów w Teheranie były 

tylko projektem ówczesnych elit, które 

nie wsłuchując się w potrzeby swego spo-

łeczeństwa, same skazały się na porażkę. 

Obecnie, kompleks sportowy przemia-

nowany po rewolucji na Azadi (co znaczy 

wolność) to wciąż imponująca rozmachem 

przestrzeń. Na koronę stadionu można bez 

problemu wjechać samochodem, a widok 

roztaczający się na welodrom, hale sporto-

we i sztuczne jezioro budzi podziw. Mimo 

iż obiekty te są stale w użyciu, a na ich bo-

iskach ćwiczą irańscy sportowcy, widać ząb 

czasu, który je nadgryzł. Sytuacja ekono-

miczna Iranu wciąż nie jest zadowalająca, 

a co za tym idzie, środki kierowane na sport 

są nadal skąpe. Niemniej jednak opływowe 

linie stadionu, który wita przybysza swym 

wytwornym wejściem głównym, nadal 

olśniewa i ujmuje. Kto wie, być może kie-

dyś jeszcze zapłonie tam olimpijski znicz, 

a świat sportu, zjednoczony, a nie podzielo-

ny, będzie świętował w Iranie igrzyska kolej-

nej olimpiady? Wydaje się, że ten niezwykły 

kraj i jego mieszkańcy zdecydowanie na to 

zasługują. 

Mimo że stolica Iranu pisała o „formalnym 
zgłoszeniu kandydatury”, w świetle 

przepisów MKOl była to jedynie oznaka 
zainteresowania procesem kandydackim

WOKÓŁ SPORTU
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DUŻYM ZAINTERESOWANIEM cieszył 

się zorganizowany w Ostródzie w dniach 

8–9 października IV Międzynarodowy  

Polonijny Festiwal Biegowy. Jego uczestni-

cy rywalizowali na stadionie oraz na atrak-

cyjnych, zalesionych terenach, na których 

wytyczono trasy mierzące od 240 (dla dzie-

ci) do 6200 metrów (bieg seniorów). Był 

także marszobieg „Mila Niepodległości” 

na dystansie 1918 m. 

Zabawa była przednia, a emocji nie brako-

wało. W trakcie festiwalu, organizowanego 

przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 

pod patronatem PKOl, jego uczestnicy mieli 

okazję do spotkania z czterokrotnym  

mistrzem olimpijskim w chodzie sporto-

wym – Robertem Korzeniowskim. 

Odnotujmy, że w biegu głównym wiodące 

role odegrali ostródzianie – Damian Blaut 

wśród mężczyzn i Monika Danelska, naj-

lepsza w gronie kobiet, ale dzielnie rywali-

zowali z nimi także nasi rodacy z Grodna, 

Lwowa, Brześcia i Wilna.  

MISTRZOWIE OLIMPIJSCY – Anita Wło-

darczyk i Jacek Wszoła byli gośćmi hono-

rowymi Balu Sportu, który Polsko-Amery-

kańskie Stowarzyszenie Sportowe (PASA) 

zorganizowało 8 października w restaura-

cji „The Grand” w Totowa w stanie Nowy 

Jork. Jak napisał polonijny „Nowy Dzien-

nik”, w roli gospodarza wydarzenia wystą-

pił prezes PASA Andrzej Krygowski, któ-

ry gościom z kraju przybliżył działalność 

stowarzyszenia, a następnie wręczył im 

pamiątkowe odznaki PASA. Takie same 

odebrali: Derek Amstead – burmistrz oraz 

Barry E. Javick – radny z miasteczka Linden, 

TEKST: HENRYK URBAŚ/PKOl FOTO: AGATA PAWŁOWSKA/PAI-SWP, JANUSZ M. SZLECHTA/„NOWY DZIENNIK”, WŁADYSŁAW WICHROWSKI, KS „BRONEK” ZLP/WATRA.PL                            

SZYMON SIKORA/PKOl, DOMINIK HREBENKO

w którym w maju odbył się bieg Polonia 5K 

Run. Była loteria fantowa, okazały tort, któ-

ry sprawnie pokroili obydwoje lekkoatleci, 

a całość zwieńczyły tańce.  

„POLSKA NIEDZIELA SPORTOWA”  

to nazwa imprezy przeprowadzonej  

9 października w Wiedniu z inicjatywy  

Polskiego Towarzystwa Sportowego i władz 

10. dzielnicy austriackiej stolicy. Polonijne 

kluby i szkoła im. Jana Sobieskiego przygo-

towały dla uczestników rozmaite rozgrywki, 

gry zręcznościowe i pokazy różnych dys-

cyplin sportowych – piłki nożnej, siatków-

ki, biathlonu, żeglarstwa oraz łucznictwa. 

Tę ostatnią zaprezentowała przybyła  

z kraju brązowa medalistka olimpijska 

(Atlanta 1996), obecnie pracująca w PKOl 

Iwona Marcinkiewicz, której towarzyszy-

ła Hanna Starzyńska – sekretarz Komisji 

Współpracy z Polonią. 

W trakcie imprezy trzej polonijni działacze: 

Emil Dyrcz, Marek Świerczewski i Andrzej 

Ptak otrzymali srebrne medale „Za zasłu-

gi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Jak 

przekazał nam jeden z koordynatorów wy-

darzenia – były reprezentant kraju w piłce 

ręcznej, olimpijczyk z Monachium (1972) 

Andrzej Lech – „Niedziela” wypadła bardzo 

okazale, a jej uczestnicy już zapowiadali, 

że na podobnej imprezie spotkają się także 

w przyszłym roku.  
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NIE ZABRAKŁO EMOCJI podczas rozgry-

wanego w dniach 21–24 października na te-

renie klubu sportowego „Tokary Golf Club” 

międzynarodowego polonijnego turnieju 

golfa. Zorganizowało go Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska” przy wydatnym udziale 

zaprzyjaźnionej z nim Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni i pod patronatem  

Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Uczestnicy chwalili warunki, w jakich przy-

szło im rywalizować. Narzekali jedynie 

na pogodę, bo było chłodno i dżdżysto, ale 

wędrując po rozległym polu, mało kto zwra-

cał na tę niedogodność uwagę. Dla prawdzi-

wego sportowca nie ma przecież złej aury. 

W zawodach najlepiej zaprezentowały się 

golfistki z Białorusi – zwyciężyła Maryna 

Kazakevich przed Ireną Głuchowską i Aleną 

Kupryienką oraz golfiści z Austrii, którzy  

zajęli dwa czołowe miejsca. Triumfował 

Włodzimierz Siudek przed Sławomirem 

Siudkiem i Iharem Melnikauem z Białorusi. 

Puchar Fair Play fundowany przez PKOl 

przypadł Rusłanowi Kupryience. 

W dodatkowej kategorii dla krajowych 

uczestników turnieju zwyciężył Arkadiusz 

Sobieraj przed Heleną Kukiełko i Martą  

Sapiejką.  

23 PAŹDZIERNIKA w Niles, w amerykań-

skim stanie Illinois, 30-lecie działalności 

świętował klub sportowy „Bronek” Związku 

Lekarzy Polskich w Chicago. Jubileuszowym 

obchodom patronowali: Konsul Generalny 

RP w Chicago dr Paweł Zyzak i Prezes Kon-

gresu Polonii Amerykańskiej i Związku Na-

rodowego Polskiego – Frank Spula, a spo-

tkanie stało się okazją do podsumowania 

klubowych osiągnięć w dziedzinie promocji 

sportu w środowisku polonijnym. Założyciel 

i prezes KS „Bronek” dr Bronisław Orawiec 

W turnieju golfa 
zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” najlepsze  

były golfistki z Białorusi 
i golfiści z Austrii
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przypomniał, że organizacja stara się zachę-

cać naszych rodaków do uprawiania sportu 

– zwłaszcza tenisa i narciarstwa oraz promo-

wanie zdrowego, sportowego stylu życia.  

Poinformował, że w ciągu minionych 30 lat 

klubowi udało się zorganizować aż 129 im-

prez sportowych: 102 mistrzostwa polonijne 

i 27 zawodów międzynarodowych. Jubile-

uszowej imprezie towarzyszyły: prezentacja 

publikacji na temat 30-lecia KS „Bronek”, cie-

pło przyjęty przez uczestników pokaz tańca 

towarzyskiego oraz zabawa przy muzyce.  



LOREM IPSUM

80    MAGAZYN OLIMPIJSKI

     

KALEJDOSKOP

29 PAŹDZIERNIKA w Kairze odbył się  

Polski Dzień Sportu, organizowany przez 

Stowarzyszenie Polonii w Egipcie. Były roz-

grywki piłkarskie oraz… zumba. Program 

uzupełnił pokaz udzielania pierwszej po-

mocy oraz konsultacje nt. zdrowego żywie-

nia. Przygotowano także wystawę poświę-

coną polskim sukcesom olimpijskim.  

OFICEROWIE Z AKADEMII MARYNARKI 

WOJENNEJ mocno włączyli się do orga-

nizacji międzynarodowego polonijnego 

turnieju koszykówki 3x3. Od 25 do 28 li-

stopada na obiektach Akademickiego 

Centrum Sportowego tej uczelni trwała za-

cięta i – zdaniem obserwatorów – stojąca 

na dobrym poziomie rywalizacja o końco-

wy sukces. Ten przypadł drużynie „Biało-

ruś 3” przed „Rejonem Litewskim 1” z Litwy 

oraz białoruskimi „Sosnami” Mińsk.  

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA  

NIEPODLEGŁOŚCI w wielu ośrodkach  

odbyły się masowe Polonijne Biegi Niepod-

ległości na dystansie 1918 metrów. Meldun-

ki o przeprowadzeniu takich imprez dotarły 

do kraju m.in. z: Australii, Czech, Austrii,  

Brazylii, Rosji, Kazachstanu, Armenii, Wielkiej 

Brytanii, Ukrainy, Litwy, Kataru i Grecji.  
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Na obiektach Akademickiego 
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Marynarki Wojennej w Gdyni odbył 
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Z UDZIAŁEM PRZEWODNICZĄCEGO 

RADY KRAJOWEJ STOWARZYSZENIA 

„WSPÓLNOTA POLSKA” (SWP), Wicepre-

miera Henryka Kowalczyka, Sekretarza 

Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 

Andrzeja Gut-Mostowego, Wiceprezesa 

Rady Polonii Świata Tadeusza Pilata, Pre-

zesa SWP Dariusza Piotra Bonisławskiego 

oraz Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, 

7 grudnia w Centrum Olimpijskim odbyła 

się Gala Sportu Polonijnego. W jej trakcie 

wręczono przyznaną po raz pierwszy  

Honorową Nagrodę SWP i PKOl im. Haliny 

Konopackiej. To trofeum trafiło do rąk mi-

strza olimpijskiego z Montrealu (1976) 

w pięcioboju nowoczesnym, obecnie  

prezesa polskiego związku tej dyscypliny  

Janusza Gerarda Peciaka. Sylwetkę laureata 

w ciekawej laudacji przedstawił przybyłym  

przewodniczący kapituły nagrody,  

czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie 

sportowym – Robert Korzeniowski. 

Podczas spotkania wyłoniono także  

Polonijnych Sportowców Roku. Zostali nimi: 

Andrzej Dziedziewicz z Białorusi, specjali-

zujący się w marszach Nordic Walking  

oraz Michał Przybylski z Norwegii – zapalo-

ny maratończyk. Z kolei za Polonijne Kluby 

Roku 2022 zostały uznane: lwowska Pogoń 

oraz Vistula (Wisła) z amerykańskiego  

Garfield w stanie New Jersey. 

„Wspólnota Polska” i PKOl podziękowały 

także lokalnym samorządom i organiza-

cjom wspierającym w br. polonijne przed-

sięwzięcia sportowe.  
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Rembertów, niestety już nieistniejącym. 

Ten sport wciągnął mnie na tyle mocno, 

że pozostaję mu wierny do dziś, a kiedy 

trafiłem do Czerwonych Beretów, judo, 

obok kilku innych sportów bardzo mi się 

przydało – także po to, abym mógł stać 

się wzorem dla młodych żołnierzy. Zresztą 

również wcześniej, studiując w „Zmechu”, 

też uprawiałem judo i to nie tylko na uczel-

ni, ale i we wrocławskim Śląsku. 

Były jakieś spektakularne sukcesy? 

Startowałem w rozmaitych zawodach 

i – jak to w sporcie – raz było lepiej, a raz 

gorzej, jednak wraz z wiekiem myśl o po-

ważniejszych imprezach musiała mnie 

opuścić. Ale pragnienie zdobywania ko-

lejnych stopni mistrzowskich nie! Szczycę 

się na przykład posiadaniem czwartego 

dana, a obecnie na obiekcie Politechniki 

Warszawskiej dwa razy w tygodniu udzie-

lam się w ramach treningów mastersów 

i studentów, i dobrze się z tym czuję.  

MAGAZYN OLIMPIJSKI: Panie generale, 

zanim jeszcze zdołałem zadać Panu pierw-

sze pytanie, zauważyłem w pomieszczeniu 

sąsiadującym z Pana sekretariatem profe-

sjonalny stacjonarny rower. To znaczy, że… 

GEN. DYW. MAREK SOKOŁOWSKI:  

To znaczy, że z tego sprzętu chętnie ko-

rzystam, zwłaszcza wczesnym rankiem. 

Szczególnie gdy pogoda nie pozwala mi 

na choćby półgodzinny bieg, po którym 

dopiero mogę rozpocząć normalny dzień 

służby. Zresztą mam pod ręką także inne 

sportowe rekwizyty – hantelki, rolki, eks-

pander, gumy do ćwiczeń i nie są to żadne 

eksponaty, ale przybory, które staram się 

możliwie często używać.

Skąd to Pana zamiłowanie do takich  

ćwiczeń? 

Hmm… Chyba się z tym urodziłem,  

ale na pewno ciągnęło mnie do ruchu – za-

pewne jak wielu moich rówieśników – już 

w czasie nauki w szkole podstawowej.  

Jak wszyscy – biegałem, kopałem piłkę, 

JUDO I NIE TYLKO

OBOK:
Generał dywizji,  
Marek Sokołowski

lubiłem pływać, ale właśnie już w podsta-

wówce w Rembertowie, i to bodaj w dru-

giej klasie, zetknąłem się z judo, bo nabór 

do sekcji przeprowadził jeden z miejsco-

wych trenerów. Pierwsze treningi mieliśmy 

w szkole, ale potem już w klubie Kadra 
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Ponadto uprawiam krav magę, a osobom 

nieznającym jej wyjaśnię, że jest to izrael-

ski system walki wręcz. Zaliczyłem kilka  

kursów z zakresu rekreacji i sportów wal-

ki – na AWF-ach w Warszawie i Poznaniu, 

przy czym i te dziedziny rozwijają się dy-

namicznie, więc także staram się uzupeł-

niać i rozszerzać wiedzę w tym zakresie.

Skoro judo w orbicie Pana sportowych  

zainteresowań zajmuje tak istotną  

pozycję, to pewnie ma Pan jakieś wzory 

z tej dyscypliny?

Oczywiście. Mam na myśli przede wszyst-

kim dwukrotnego mistrza olimpijskiego 

Waldemara Legienia, z którym jestem 

zaprzyjaźniony i przynajmniej raz w roku 

się spotykamy. Podobnie – Rafał Kubac-

ki, Krzysztof Wojdan, trener Jakub Ostap-

czuk, a z zawodników młodszego poko-

lenia choćby Krzysiek Wiłkomirski. Mam 

też dobre i bliskie kontakty z prezesami 

kilku związków sportowych – właśnie judo, 

ale także zapasów czy szermierki. Z nimi 

wręcz się przyjaźnimy, ale muszę też 

wspomnieć o badmintonie – mogę szcze-

rze przyznać, że dopiero niedawno przeko-

nałem się, jak wymagająca i wyczerpująca 

może być ta z pozoru niewinnie wygląda-

jąca dyscyplina.

Wróćmy jeszcze na chwilę do naszych sił 

zbrojnych. Czy wojsko dysponuje bazą, 

która umożliwia odbywać zajęcia mające 

sprzyjać utrzymywaniu niezbędnego prze-

cież w armii wysokiego poziomu sprawno-

ści fizycznej żołnierzy?

Na to chyba nie możemy narzekać, bo wła-

ściwie w każdej lub w prawie każdej jedno-

stce mamy sale sportowe, często wyposa-

żone w dobrej jakości sprzęt, więc warunki 

do ćwiczeń sportowych czy choćby rekre-

acyjnych na pewno są. Tam, gdzie ta baza 

jest zbyt skromna w stosunku do potrzeb, 

dowódcy poszukują obiektów zewnętrz-

nych. Mogę podać przykład 25. Brygady 

Kawalerii Powietrznej, która ma umowę 

z Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich 

COS w Spale i żołnierze mogą korzystać 

z jego hal, basenu czy stadionu, a wiado-

mo, że są to obiekty wyposażone w najlep-

szy sprzęt sportowy. Przy okazji, można 

na miejscu „otrzeć się” o naszych wybit-

nych sportowców, oczywiście tak, by nie 

przeszkadzać im w zajęciach treningowych. 

A skoro już o Spale, to jest to miejscowość 

Panu szczególnie bliska…

No tak, tak się złożyło, że mieszkam 

w Spale, a właściwie… jestem tam zamel-

dowany, bo charakter mojej służby spra-

wia, że zdecydowanie więcej czasu spę-

dzam w innych lokalizacjach. Kiedy jednak 

jestem na miejscu, czuję się tam znakomi-

cie, bo otoczona lasami Spała nie tylko ma 

swój zdrowy mikroklimat, ale też wyczu-

wa się tam szczególną, sportowo-rekre-

acyjną atmosferę. A możliwość spotkania 

na miejscu którejś z gwiazd naszego spor-

tu (o czym już wspomniałem) wartość po-

bytu tam jedynie podnosi.

Skoro mam okazję rozmawiać z ważną  

postacią Wojska Polskiego, to nie mogę 

nie poruszyć kwestii funkcjonowania  

Centralnego Wojskowego Zespołu  

Sportowego. Przy okazji różnych „cywil-

nych” imprez kibice dowiadują się, że ten 

czy tamten mistrz, ta czy inna medalistka,  

to żołnierz lub żołnierka. Jak się okazuje, 

armia przygarnęła spore grono naszych 

czołowych sportowców…

Tak, bo kilka lat temu zreorganizowano 

system ich obecności w wojsku. Ośrod-

ki szkolenia sportowego były rozrzucone 

po całym kraju i całość nie najlepiej funk-

cjonowała. Stąd pomysł konsolidacji i po-

wołanie tego zespołu centralnego. Przy 

dużej życzliwości Wicepremiera, Ministra 

Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka 

i otwartości dowódców wielu jednostek 

udało się wygospodarować dla zawodni-

ków wojskowe etaty. Dowódcy umożliwiają 

sportowcom udział w treningach, zgrupo-

waniach i zawodach, zaś zawodnicy mogą 

być pewni, że wojsko nie zostawi ich na lo-

dzie i nie opuści wtedy, gdy komuś przytra-

fi się kontuzja, albo gdy podejmie decyzję 

o zakończeniu wyczynowej kariery. W ten 

sposób wpisujemy się w ową dwutoro-

wość kariery sportowej. Częściej mówi się 

wprawdzie o układzie „sport i nauka” czy 

„sport i praca”, ale pamiętajmy i o czymś ta-

kim jak „sport i służba wojskowa”. 

Panie generale, kiedy toczymy tę rozmowę, 

kończy się już kalendarzowa jesień, ale 

zima i sezon sportów zimowych za pasem, 

więc muszę zapytać, czy i do niego jakoś 

się Pan przygotowuje. Jakieś narty? 

Śniegu nie widać, ale pewnie wkrótce się 

pojawi, a co do nart – nie, z uwagi na dole-

gliwości mojego lewego kolana tę formę 

sportu muszę odrzucić, ale mam inną for-

mę, może nie sportu, a rekreacji na zimę. 

A jest nią… morsowanie. Wprost je uwiel-

biam – morsowałem więc i w Kanale Elblą-

skim, i nad Zalewem Zegrzyńskim, a teraz 

wyglądam tylko prawdziwej zimy. W każ-

dym razie zapraszam w styczniu (myślę, 

że wtedy aura na to pozwoli) – rano, o 6.00 

lub 6.30, a wtedy na pewno z tej atrakcji 

nie zrezygnuję. Polecam i zapraszam,  

a dokładne miejsce jeszcze ustalimy! 

Czuję się zaproszony. Kto wie, może  

spróbuję. Dziękuję za rozmowę.  
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MAGAZYN OLIMPIJSKI: W przeddzień na-

szej rozmowy zamieniłem kilka zdań z Pana 

żoną. Wystawiła mężowi takie referencje, 

zwracając uwagę na aktywność fizyczną, 

iż myślę sobie, że jeszcze dziś mógłby Pan 

zapukać co najmniej do klubu weterana.

ZBIGNIEW MAKOMASKI: (uśmiech) 

Od razu mnie pan zupełnie zaskoczył, 

bo żona jest raczej wstrzemięźliwa, jeśli cho-

dzi o śledzenie mojej kariery i aktywności. 

Jestem nawet zdziwiony, bo dopiero dowia-

duję się od pana, że tak mnie komplementu-

je pod moją nieobecność w domu.

Istotnie bardzo pomaga Pan sobie, by jak 

najdłużej utrzymać organizm w ruchu?

Jeśli mam jeszcze trochę pożyć, to mu-

szę coś robić. W zasadzie to konieczność. 

A poza tym nie męczy mnie to, że nawet 

w taką pogodę, jaką mamy teraz, wychodzę 

na spacer z kijami. Tę aktywność staram się 

OBOK:
Rok 1955 – łyk „Wody 
sodowej” po jednym 

ze zwycięskich biegów

Z NAMIOTU 
NA SZCZYT 
– MAESTRIA 
„MAHOMETA”

SENSACYJNY TRIUMF W HISTORYCZNYM 
WYDARZENIU, JAKIM BYŁ PIERWSZY W DZIEJACH 
MECZ LEKKOATLETYCZNYCH REPREZENTACJI 
POLSKI I STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
NA STADIONIE DZIESIĘCIOLECIA, ZAPEWNIŁ 
ZBIGNIEWOWI MAKOMASKIEMU OLBRZYMIĄ 
SŁAWĘ I UZNANIE. DZISIEJSZY 91-LATEK NALEŻAŁ 
DO PIERWSZEJ GENERACJI NIEZAPOMNIANEGO 
WUNDERTEAMU, CUDOWNEJ DRUŻYNY JEJ 
ARCHITEKTA – JANA MULAKA. NAJWAŻNIEJSZE 
W KARIERZE STARTY OLIMPIJCZYK Z RZYMU 
NOTOWAŁ NA 800 M, ALE PO TYTUŁY MISTRZA 
POLSKI SIĘGAŁ W BIEGACH NA 400 METRÓW 
ORAZ PŁOTKARSKICH
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aplikować sobie codziennie, dość intensyw-

nie przez 45 minut i dobrze się czuję. Nie 

mam nadwagi, przeciwnie – jestem szczupły. 

Jeśli już, to chciałbym nawet troszkę przytyć, 

bo nie mam czego spalać. Poza tym, co rano, 

robię gimnastykę, mimo że czasami potwor-

nie mi się nie chce. Jednak jestem zdyscypli-

nowany, bo moje ćwiczenia dotyczą głównie 

odcinka szyjnego. Muszę to robić, bo inaczej 

źle się czuję. Podobnie staram się robić coś 

intelektualnie, więc na przykład z młodszy-

mi o półkę kolegami gram w brydża. To dla 

mnie logiczna łamigłówka, przesuwająca 

w czasie starzenie się mózgu.

To zanurzmy się we wspomnienia. Po dziś 

dzień okryty legendą pozostaje Pana start 

w meczu Polska – USA 1 sierpnia 1958 roku. 

Został Pan okrzyknięty największą sensa-

cją, z racji zwycięstwa w biegu na 800 me-

trów nad dwukrotnym mistrzem olimpijskim 

z Melbourne, Tomem Courtneyem.

Wtedy akurat miałem szczęście, mimo że 

w kadrze narodowej byłem już od wielu lat. 

Wie pan, teraz co dwa lata wypada bardzo 

duża impreza, igrzyska olimpijskie lub mi-

strzostwa świata, nie mówiąc już o mityn-

gach, w tym wielu prestiżowych, w których 

regularnie startują ci lepsi. Za moich cza-

sów sporadycznie rywalizowaliśmy z czo-

łówką światową, a najbardziej atrakcyjne 

konkurencje były rozgrywane w Skandyna-

wii czy Wielkiej Brytanii, gdzie bywaliśmy 

rzadko. Ja jeszcze nie miałem tak źle, bo 

byłem tam zapraszany, niemniej mieliśmy 

mało kontaktu z najlepszymi. Ktoś, kto za-

walił jedną imprezę, tak jak ja start na igrzy-

skach, później był „out”, bo musiał czekać 

cztery lata, a tak długi czas nie jest łaskawy 

przy tego typu wysiłku.

To wróćmy do pytania. Odpowiedź zaczął 

Pan od stwierdzenia, że miał szczęście…

Tak, przy czym nie było też tak, że nagle 

spadłem z nieba, bo w 1958 roku w rankin-

gu 800 metrów zajmowałem drugie miej-

sce. Potrafiłem wygrywać najlepsze imprezy 

w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, obsa-

dzone przez całą czołówkę światową, ale nie 

da się ukryć, że przed meczem w Warszawie 

wyżej stały akcje mistrza olimpijskiego, wła-

śnie Courtneya. Tym większe było uznanie, 

że pokonałem zawodnika takiego kalibru. 

A teraz kulisy… Przed meczem sytuacja była 

taka, że PZLA nie miał pieniędzy, aby zorga-

nizować nam choć krótkie zgrupowanie. Ów-

czesny sekretarz generalny, któremu dużo 

zawdzięczam, powiedział, że trzech zawod-

ników, w tym ja, pojedzie na pięć dni do Spa-

ły. Dodał, że możemy korzystać z wyżywie-

nia wczasowego, ale to, gdzie się wykąpiemy, 

POWYŻEJ:
1 sierpnia 1958  
– zwycięstwo  
nad Tomem 
Courtneyem  
w meczu  
Polska – USA 
na Stadionie 
Dziesięciolecia 
w Warszawie

OBOK:
Gdzie są ci następcy?
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łem się zmęczony i odpuściłem, ale… może 

tylko dwa metry. Stał tam bowiem trener  

Gąsowski, który ostro na mnie krzyknął.  

Wychodząc na ostatnią prostą zmieniłem 

tzw. przerzutkę, czyli zachowałem jeszcze 

na tyle sił, że całkiem przestawiłem rytm bie-

gu na niemal sprinterski. W efekcie rywale 

dookoła jakby stali, a ja przesuwałem się  

do przodu. A publiczność… Tak, rzeczywiście, 

była wspaniała!

Później, podczas uroczystego bankietu  

w restauracji Kongresowa w Pałacu Kultury 

i Nauki, podobno znów Pan brylował,  

tyle że już w rytmie rock and rolla.

[uśmiech] Ja w ogóle zawsze bardzo lubiłem 

tańczyć. Pamiętam mityng w Edynburgu, 

gdzie pierwsze co zrobiłem, to za wszystkie 

pieniądze, jakie miałem, kupiłem płyty Lou- 

isa Armstronga i wszelkiego rodzaju dixie-

landu. Z kolei, gdy jeździliśmy na zimowe 

obozy w Karkonosze, wieczorną rozrywką 

były tańce. Zresztą uważałem tę aktywność 

za świetny element uzupełniający trening. 

A czy byłem królem parkietu? Trudno  

mi powiedzieć, choć nieskromnie powiem,  

że dobrze tańczyłem, przeważnie z Basią  

Janiszewską.

W tym samym miesiącu co mecz  

Polska – USA, ledwie kilkanaście dni później, 

otarł się Pan o medal na mistrzostwach  

Europy w Sztokholmie, zajmując po pertur-

bacjach z werdyktem czwarte miejsce.

No właśnie, najpierw miałem brąz, który 

następnie mi odebrali. Anglicy byli bardzo 

sprytni i mieli bardzo dużo do powiedze-

nia w federacji lekkoatletycznej. Zaczęło 

się od tego, że sam miałem sporego pecha. 

Wraz ze Stanisławem Swatowskim, innym 

finalistą (w biegu na 400 m), zostaliśmy, jak 

się wydawało, uprzywilejowani. Nie musieli-

śmy jechać z całą reprezentacją na stadion, 

tylko przyjechał po nas samochód z am-

basady. Problem w tym, że cały czas padał 

deszcz, a w ambasadzie może nie wzięli 

tego pod uwagę, co w połączeniu z godzi-

ną szczytu sprawiło, że utknęliśmy w korku 

i stało się jasne, że nie dotrzemy na czas. 

Co mi pozostało? Wysiadłem z auta i w stru-

gach deszczu jakieś dwa kilometry ruszyłem 

na stadion biegiem. Całkiem przemoczo-

ny, w mokrych i ciężkich dresach, wpadłem 

to już nasza sprawa, bo zamieszkać musimy 

w namiotach, które trzeba ze sobą zabrać. 

Takie to było przygotowanie do tego meczu, 

na dzisiejsze czasy w ogóle nie do pomyśle-

nia. A trenując, z wyżywieniem wczasowym, 

jakie tam było, można było umrzeć. Jakby 

tego było mało, gdy sportowiec jest w formie, 

nieraz przypląta się mu jakaś infekcja. Ze 

mną było podobnie, bo dopadły mnie per-

turbacje żołądkowe, przez co byłem bardzo 

słaby. Dlatego nie liczyłem na sukces, tym 

bardziej że Amerykanie przyjechali do nas 

bezpośrednio z Rosji, gdzie rozegrali mecz 

ze Związkiem Radzieckim. Wiedziałem, że 

Courtney strasznie tam pogonił gospodarzy, 

więc zakładałem, że w takim stanie zostaje 

mi „bicie się” o trzecie, góra drugie miejsce. 

O zwycięstwie nawet nie myślałem…

Mecz miał nieprawdopodobną otoczkę, 

wszak w oba dni zawodów na trybunach  

zasiadało po ok. 100 tysięcy widzów (po-

jemność stadionu wynosiła 71 tysięcy 

miejsc). Nie zapomnę rozmowy  

ze śp. Zenonem Ważnym, lekkoatletą, 

skoczkiem o tyczce, nauczycielem aka- 

demickim, a następnie prof. dr hab.  

nauk o kulturze fizycznej, który szczególnie 

– z poetyckim zacięciem – wspominał wła-

śnie Pana zwycięstwo nad Courtney’em: 

„Kiedy na ostatnich metrach, zmniejszając 

dystans centymetr po centymetrze, Zby-

szek zbliżał się do rywala, ludzie najpierw 

huczeli, a później zaczęli szaleć z radości. 

Czy pan sobie wyobraża ponad 100 tysięcy 

gardeł realnie pomagających zawodnikowi 

w każdym kroku?”.

Z wielką przyjemnością wysłuchałem przy-

wołanych słów Zenka, z którym przecież 

bardzo dobrze się znałem. Wówczas w bie-

gu na 800 m startowało się z bloków i Co-

urtney rzeczywiście ruszył bardzo szybko, 

po pierwszym okrążeniu prowadził z cza-

sem w granicach 51 sekund. Później pamię-

tam, jak na przeciwległej prostej, pomiędzy 

500. a 600. metrem, publiczność z całych 

sił wrzeszczała, niesamowicie mnie dopin-

gując. Mimo tego na ostatnim wirażu poczu-

OBOK:
1962 rok  – z jednym 
z podopiecznych,  
A. Niemyńskim, 
podczas mistrzostw 
Polski juniorów 
w Poznaniu

OBOK:
Lata 60. Tym razem  
w roli trenera
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na arenę kwadrans przed startem. Wszystko 

się posypało, a przecież w półfinale bardzo 

dobrze pobiegłem przy minimalnym wysił-

ku, więc sam byłem przekonany, że w takiej 

formie muszę wygrać finał… Te problemy 

odebrały mi siły w końcówce, stąd minimal-

na strata do rywali, ale i tak powinienem być 

trzeci, bo zwycięzca Mike Rawson przebiegł 

co najmniej 20 metrów po trawie. Początko-

wo został słusznie zdyskwalifikowany, co 

przesunęło mnie na podium, jednak oczywi-

ście Anglicy tak sprawy nie zostawili. Ruszyli 

z protestem, który sprawił, że mimo ewident-

nego błędu Rawson został przywrócony 

na najwyższy stopień podium.

Sam już przywołał Pan olimpijski start 

w Rzymie w 1960 roku, gdzie odpadł Pan 

w ćwierćfinale. Dodam, że gdyby powtórzył 

Pan swój rekord życiowy na 800 m, czyli 

1:46:07 sek., dałoby to brązowy medal.

Pojechałem tam z przekonaniem, że jestem 

tak dobry, a tego typu myślenie czasami  

obraca się przeciwko zawodnikowi. W biegu 

eliminacyjnym pobiegłem sobie spacerkiem, 

czując bardzo dużą szybkość. W ćwierćfina-

le chciałem zastosować sprawdzoną takty-

kę, czyli popisać się końcówką na ostatniej 

prostej. Niestety, byłem tak mocno zamknię-

ty przez rywali, że nie poradziłem sobie 

w tym korku i na „kratach” już nie zmieści-

łem się, by wejść do trójki, tylko zająłem 

czwarte miejsce. To jedna z moich najbar-

dziej przykrych niespodzianek. Zresztą wła-

ściwie od razu po igrzyskach zakończyłem 

karierę, choć jeszcze mnie namawiali,  

ale nie zmieniłem zdania. Powiem nawet, 

że brak awansu co najmniej do olimpijskie-

go finału to moja osobista klęska.

Na koniec proszę wyjaśnić, w jaki sposób 

pseudonim „Mahomet” wziął się od Pana 

nazwiska? Bo dla mnie to dość dalekie, 

a przez to nieoczywiste skojarzenie.

Ha, to jest bardzo dobre pytanie! Proszę 

pana, jak w 1949 roku wylądowałem  

w Olsztynie i poszedłem do gimnazjum,  

to wówczas moje nazwisko prawie nikt nie 

wypowiadał prawidłowo. Nierzadko słysza-

łem „Mahomaski”, a nawet „Mahomet”  

i tak już się przyjęło. Tak więc pseudonim 

powstał jeszcze w czasach szkolnych, a póź-

niej przeniósł się do sportu. Jednak, mówiąc 

szczerze, nie lubię go, ponieważ mieszkając 

w Iranie widziałem z bliska nierówności spo-

łeczne, a zresztą mocno odrzuca mnie mu-

zułmańska religia. 

OBOK:
Rok 1969 – z córką 
na stadionie  
stołecznej Skry



NIECO PONAD PÓŁ WIEKU TEMU, 28 KWIETNIA 1972 ROKU, 
PRZESZEDŁ DO HISTORII ZAPASÓW, ZOSTAJĄC PIERWSZYM 
POLSKIM MISTRZEM EUROPY W „KLASYKU”, CZYLI MAJĄCYM 
DŁUGĄ HISTORIĘ STYLU GRECKO-RZYMSKIM. URODZONY 
W SZOPIENICACH JAN MICHALIK NIE KRYŁ WZRUSZENIA, 
BO NA NAJWYŻSZYM STOPNIU PODIUM STANĄŁ W SWOIM 
DOMU, W KATOWICKIEJ HALI SPODEK. ROK PÓŹNIEJ SEKUNDY 
DZIELIŁY GO, BY ZNÓW JAKO PIERWSZY POLAK, ZOSTAĆ 
MISTRZEM ŚWIATA. Z MATY SCHODZIŁ JEDNAK, Z UWAGI 
NA KONTROWERSYJNY WERDYKT, Z NIEFORMALNYM 
TYTUŁEM „MORALNEGO MISTRZA GLOBU”

FOTO: ARCHIWUM RODZINY MICHALIKÓW TEKST: ARTUR GAC  

kruszcu. Złoto właściwie wisiało na jego szyi, 

bo do końca walki finałowej z młodszym 

o 6 lat Rumunem Gangą, pozostawały trzy 

sekundy. Wtedy wydarzyło się coś, co wzbu-

dziło powszechne niedowierzanie. Polak  

decyzją sędziów został zdyskwalifikowany! 

– Tam doszło do sędziowskiej pomyłki. Ow-

szem, przepisy mówiły, by karać za pasyw-

ność, ale trzeba widzieć kontekst i znać 

okoliczności. A te były takie, że Jasiu prowa-

dził z Rumunem, więc to nie on musiał być 

do końca stroną dominującą i przejawiać 

inicjatywę. Swoje zrobił, zbudował przewa-

gę i w końcówce już nie walczył aktywnie, 

nie podejmował zbędnego ryzyka. W ta-

kiej sytuacji to przegrywający powinien się 

martwić, jak dobrać się do rywala, a wyszło 

tak, jakby sędziowie oczekiwali, że Jasiu 

zdobędzie jeszcze kilka punktów, osiągając 

bardziej okazałą przewagę – kręci głową 

Czesław Korzeń, nestor dębickich zapa-

sów, który do dziś z niesmakiem wspomina 

wydarzenia sprzed 49 lat. Mało tego, jeden 

z twórców przed laty potęgi tego sportu 

w dębickim klubie, przywołuje ciemną  

– BYŁEM JESZCZE MAŁYM CHŁOPCEM,  

gdy z ciekawością przysłuchiwałem się 

rozmowom taty z bratem oraz moim ojcem 

chrzestnym, wujkiem Piotrem [mistrz świa-

ta z 1982 roku oraz brązowy medalista ME 

z 1981 roku w kat. 57 kg – przyp. red.]. Z cza-

sem coraz więcej opowieści zapadało mi 

w pamięć. Najbardziej chyba wspomnienia 

z wydarzeń w Katowicach – przyznaje w roz-

mowie z „Magazynem…” 35-letni Damian 

Michalik, syn nieodżałowanego wycho-

wanka Siły Mysłowice [w latach 1958-1965, 

pierwszy trener Edmund Plackowski], który 

największe chwile chwały święcił w barwach 

Stomilu-Wisłoki Dębica (1966-1976). – Wiem, 

że ze wszystkich sukcesów, ten katowicki 

był dla taty najbardziej wzruszający, bo nie 

dość, że został pierwszym mistrzem, to jesz-

cze stało się to w jego rodzinnym mieście. 

Co ciekawe, ukuł takie powiedzenie, że wte-

dy to nie on wygrał, tylko… kibice nim wygrali. 

Mówił, że gdy na najwyższym stopniu po-

dium słuchał Mazurka Dąbrowskiego, płakał 

jak małe dziecko – wspomina pan Damian.

ROK PÓŹNIEJ, PODCZAS ROZGRYWA-

NYCH W UPALE na otwartym stadionie 

w Teheranie mistrzostw globu, Michalik 

już witał się z medalem z najcenniejszego 

PRAWDZIWY 
I „MORALNY” 
MISTRZ
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stronę okoliczności tej decyzji, o czym do-

wiedział się w rozmowach kuluarowych. 

– Powiedziano mi, że któryś z polskich sę-

dziów na tych mistrzostwach skrzywdził 

Węgra. I to był zwykły rewanż – dodaje 

84-letni Korzeń. – Kojarzę, że moja  

mama ma nawet gdzieś taki nagłówek  

z gazety: „Jan Michalik – moralny mistrz 

świata” – przypomniał sobie syn, Damian,  

a na dowód dostarczył nam okładkę 

rzeczonej gazety. W tym samym roku 

Michalik, którego transfer z Mysłowic 

do Dębicy kosztował… komplet opon, 

udowodnił swój prymat na Starym 

Kontynencie, broniąc tytułu mistrza 

Europy w Helsinkach. Co więcej, 

znów był jedynym reprezentantem 

Polski, który cieszył się tam ze złota.

DEBIUT OLIMPIJSKI ZALICZYŁ 

W 1968 ROKU W MEKSYKU  

(17. miejsce), ale już na kolejnych 

igrzyskach, w Monachium, miejsce 

na podium miał na wyciągnięcie 

ręki. W walce, która była przepust-

ką do lokaty medalowej uległ 1:3 

Włochowi Bognanniemu. Temu samemu, 

z którym kilka miesięcy wcześniej zmierzył 

się na Memoriale Pytlasińskiego w Warsza-

wie, a pojedynek miał zgoła inny przebieg.  

– Tam Jasiu całkowicie go zniszczył i to mo-

gło go zgubić. Druga sprawa to zrzucanie 

wagi, co niekiedy sprawia, że podczas tur-

niejów organizm chwilowo gaśnie. Było wi-

doczne, że Jasiu jakby miał w tym starciu 

dużo mniej sił – analizuje szkoleniowiec.

JANA MICHALIKA gościłem w moim ro-

dzinnym domu w Krośnie w 2020 roku.  

Na spotkanie przyjechał wraz z trenerem 

Korzeniem, który dziś buduje ku chwale 

swoich podopiecznych, z których wielu już 

nie ma pośród nas, Izbę Pamięci przy uli-

cy Słonecznej w Dębicy. Poczesne miejsce 

w tym przybytku, którego otwarcie jest pla-

nowane na przyszły rok, będzie miał wła-

śnie Michalik, który po karierze zawodniczej 

spróbował życia w Stanach Zjednoczonych, 

ale zdecydował się przedwcześnie wrócić 

do rodziny. Tak mi opowiadał: – Na stole już 

leżał pięcioletni kontrakt uczenia zapasów 

w szkole, z kuszącym rosnącym wynagro-

dzeniem, ale odmówiłem. Otóż krótko  

po moim wyjeździe żona ogłosiła, że jest  

w stanie błogosławionym. Była to nieocze-

kiwana wiadomość, bo przez kilkanaście lat 

nie mogła zajść w ciążę. I tak perspektywa 

zarobienia ogromnej kasy przegrała z mi-

łością do rodziny. Pamiętam jak dziś słowa 

synka, Marcina: „Tatuś, wróć”. Po tym się po-

płakałem, ryczałem jak dziecko i zdecydo-

wałem się wrócić. A w dodatku ktoś mi po-

wiedział, że małżeństwo nie przetrwa próby 

czasu i był to drugi impuls.

– To przeze mnie – mówi z uśmiechem  

Damian Michalik, młodszy o szesnaście lat  

od brata, Marcina (rodzeństwo ma jeszcze 

najstarszą siostrę), potwierdzając znajo-

mość tej historii. Obaj próbowali swoich sił 

w zapasach, a Marcin doszedł nawet do ty-

tułu mistrza kraju. 

JAN MICHALIK DO KOŃCA ŻYCIA  

POZOSTAWAŁ AKTYWNY. Woził wnuki 

do przedszkola i na zajęcia dodatkowe, co-

dziennie praktykował nordic walking, spoty-

kał się ze znajomymi oraz brał udział w spo-

tkaniach Rodziny Olimpijskiej w Warszawie. 

Swojemu serdecznemu druhowi, Czesławo-

wi Korzeniowi, właściwie odmawiał tylko gry 

w tenisa i golfa, z uwagi na wymieniony staw 

biodrowy. Zresztą to właśnie kontuzja bio-

dra przed laty spowodowała koniec jego ka-

riery. Zmarł 26 stycznia 2022 roku. 

Z maty MŚ w Teheranie 
Jan Michalik schodził jako 

„moralny mistrz globu”
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POZYCJA, JAKĄ W ŚWIATOWYM SPORCIE ZAJMOWAŁA 
I NADAL ZAJMUJE IRENA SZEWIŃSKA, JEST ZNANA 
NIE TYLKO NAD WISŁĄ. BYĆ MOŻE JEDNAK NIE WSZYSCY 
WIEDZĄ, ŻE ŚLADEM PIERWSZEJ DAMY POLSKIEGO 
SPORTU, W RUCHU OLIMPIJSKIM Z POWODZENIEM 
PRÓBUJE PODĄŻAĆ JEJ STARSZY SYN – ANDRZEJ 
(ROCZNIK 1970). PRZED LATY SIATKARZ W ZESPOLE 
LIGOWYM I W REPREZENTACJI, NASTĘPNIE DZIAŁACZ 
AZS, PÓŹNIEJ SENATOR DWÓCH KADENCJI, ZASTĘPCA 
PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY, POSEŁ. NIEDAWNO,  
BO 3 PAŹDZIERNIKA, ZOSTAŁ WYBRANY NA FUNKCJĘ 
PREZESA REGIONALNEJ RADY OLIMPIJSKIEJ 
W CZĘSTOCHOWIE. OTO JAK GOŚĆ „MAGAZYNU 
OLIMPIJSKIEGO” WIDZI SWOJĄ ROLĘ NA TYM 
STANOWISKU…

FOTO: JANUSZ SZEWIŃSKI, ARCHIWUM PRYWATNE ANDRZEJA SZEWIŃSKIEGO ROZMAWIAŁ: JAKUB JELONEK 

ANDRZEJ SZEWIŃSKI: Chcę skupić się 

na kilku obszarach. Po pierwsze, na konty-

nuowaniu działań zapoczątkowanych przez 

poprzedniego prezesa, pana Grzegorza  

Lipowskiego oraz znamienite grono innych 

działaczy. Żyjemy w trudnych czasach, nie-

mniej jednak wspólnie z olimpijczykami 

i paraolimpijczykami z naszego regionu 

zintensyfikujemy działania takie jak organi-

zacja imprez i wydarzeń sportowych odpo-

wiedniej rangi, np. „Plebiscytu na Najlepsze-

go Sportowca w regionie”. Wiem, że wielu 

olimpijczyków, zawodników, którzy godnie 

reprezentowali Polskę na arenie między-

narodowej, chce się zaangażować w takie 

działania i to jest bardzo budujące. Po dru-

gie, podejmiemy działania mające na celu 

promocję idei olimpijskiej oraz prezentację 

inicjatyw Regionalnej Rady w przestrzeni 

multimedialnej. W obecnej kadencji doszedł 

nam ważny obszar aktywności – to sport pa-

raolimpijski, którym będziemy się zajmować 

i go wspierać. Mamy przecież u nas znako-

mitych paraolimpijczyków – reprezentantów 

kraju. Warto wypromować takie postaci, któ-

rych postawa jest godna naśladowania.

CIĄGNIE WILKA 
DO LASU…

POWYŻEJ:
Andrzej Szewiński, 
prezes Regionalnej 
Rady Olimpijskiej 
w Częstochowie

Z PRAWEJ:
Rok 1993,  

na siatkarskim 
parkiecie w barwach 

AZS Częstochowa

MAGAZYN OLIMPIJSKI : Jak sport przewi-

jał się w Pana życiu i jak przebiegała kariera 

sportowa? Jakie miejsce zajmowała w niej 

Częstochowa?

Ze sportem miałem do czynienia właści-

wie od urodzenia. Moja mama biegała, mój 

tato był płotkarzem, a następnie trenerem 

mamy i fotografem w „Przeglądzie Sporto-

wym”. Jeździłem na obozy sportowe do Za-

kopanego, Spały, Cetniewa, do ośrodków 

przygotowań olimpijskich. Co istotne, dla 

mamy bardzo ważne były szlachetne warto-

ści wynikające z idei olimpizmu i te wartości 

na pewno wywarły wpływ na rozwój mojej 

osobowości i zbudowanie pewnego uni-

wersalnego kodeksu postępowania. Od lat 

szkolnych trenowałem siatkówkę, następ-

nie w reprezentacji narodowej rozegrałem 

kilkadziesiąt spotkań. Gdy skończyłem li-

ceum, podpisałem swój pierwszy kontrakt 
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Rok 1975 – próba 
rywalizacji na bieżni 
z mamą, Ireną 
Szewińską

OBOK:
Jesień 2022, 
symboliczne przejęcie 
prezesury RROl 
z rąk Grzegorza 
Lipowskiego  

zawodowy w Częstochowie, gdzie mieszka-

jąc w akademiku, ukończyłem studia.  

Z AZS Częstochowa zdobyłem kilkanaście 

medali w mistrzostwach Polski, a później  

przez sześć lat grałem w klubach zagranicz-

nych. Po zakończeniu kariery sportowej  

piastowałem stanowisko prezesa w AZS 

Częstochowa, zastępcy prezesa w Zarzą-

dzie Głównym AZS na Polskę i miałem przy-

jemność być wiceprzewodniczącym senac-

kiej komisji ds. edukacji i sportu. 

Jaki sportowiec był Pana idolem, na kim  

Pan się wzorował? 

No cóż, daleko nie musiałem szukać, moim 

idolem była Irena Szewińska, fantastyczna 

zawodniczka i działaczka sportowa,  

ale przede wszystkim wspaniała mama. 

A czy Pana dzieci również idą tym sporto-

wym tropem?

Córka Ada hobbystycznie uprawia jeździec-

two, a dokładniej – ujeżdżenie, to jest jej pa-

sja. Z kolei syn Adam to siatkarz, gra w dru-

żynie Norwid Częstochowa w Tauron I Lidze 

i w rozgrywkach juniorskich. Rodzinnie lu-

bimy rekreacyjnie uprawiać wiele sportów 

sezonowych, takich jak windsurfing, nurko-

wanie, jogging, snowboard, narty itp. Dlacze-

go? Bo uprawianie sportu daje nam wszyst-

kim wiele pozytywnej energii i radości 

NAJWIĘCEJ SKOKÓW
NARCIARSKICH

W EUROSPORCIE1

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH

 NA ŻYWO

Bez nazwy-1   1 22/11/2022   12:59



GDY W LATACH 70. POLSCY SIATKARZE ODNOSILI NAJWIĘKSZE SUKCESY, SIĘGAJĄC PO MISTRZOSTWO ŚWIATA 
I MISTRZOSTWO OLIMPIJSKIE, PIERWSZOPLANOWĄ ROLĘ W ZESPOLE, MIMO MŁODEGO WIEKU, ODGRYWAŁ  
TOMASZ WÓJTOWICZ. BYŁ GRACZEM WYBITNYM, STAŁ SIĘ WRĘCZ LEGENDĄ DYSCYPLINY,  
A PRZY TYM – JAK WSPOMINAJĄ PRZYJACIELE I KOLEDZY Z BOISKA – TAKŻE WSPANIAŁYM CZŁOWIEKIEM.  
NIESTETY ODSZEDŁ 24 PAŹDZIERNIKA BR. PO DŁUGIEJ WALCE Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ 

FOTO: PAP/ZBIGNIEW MATUSZEWSKI, PAP/ZBIGNIEW WDOWIŃSKI, PAP/ANDRZEJ RYBCZYŃSKITEKST: MARTA MAREK/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE  

TOMASZ WÓJTOWICZ, URODZONY 

22 WRZEŚNIA 1953 R. W LUBLINIE, wy-

wodził się z rodziny o bogatych tradycjach 

sportowych. Oboje rodzice uprawiali siat-

kówkę, a tata Kazimierz realizował się 

później także jako trener. Nic więc dziw-

nego, że również jego syn postanowił 

swoją przyszłość związać z tą dyscypliną. 

Jak wspominał kiedyś w jednym z wywia-

dów, od najmłodszych lat towarzyszył ojcu 

w prowadzonych przez niego zajęciach. 

Zresztą, to właśnie tam, pod jego okiem, 

zdobywał pierwsze siatkarskie szlify. 

BYŁ BARDZO UTALENTOWANYM 

i wszechstronnie uzdolnionym zawodni-

kiem, o świetnych warunkach fizycznych 

(197 cm, 97 kg), co w połączeniu z ciężką 

pracą, zaowocowało wspaniałą karierą i po-

kaźną liczbą zdobytych trofeów. Sukcesy 

osiągał zarówno z klubami, jak i z reprezen-

tacją narodową, w którejprzez 11 lat rozegrał 

325 spotkań. Był wychowankiem lubelskie-

go MKS. Potem występował także w AZS 

Lublin, Avii Świdnik i Legii Warszawa, z któ-

rą w latach 1982 i 1983 zdobywał mistrzo-

stwo Polski oraz włoskich zespołach Edil-

cuoghi Sassuolo, Santal Parma, Grandarolo 

Ferrara i Familia Cittá di Castello. Na Półwy-

spie Apenińskim grał przez osiem lat, się-

gając m.in. (z ekipą Parmy) po Puchar Euro-

py Mistrzów Krajowych.

PIERWSZE TROFEA W NARODOWYCH 

BARWACH zdobywał jeszcze jako junior, 

sięgając po srebrny (1971) i brązowy medal 

(1973) mistrzostw Europy. Wicemistrzostwo 

Starego Kontynentu wywalczył, i to aż czte-

rokrotnie, także z „dorosłą” reprezentacją 

(1975, 1977, 1979, 1983). Jednak najważniej-

szymi sukcesami w jego karierze były zdo-

byte w Meksyku w 1974 r. mistrzostwo świa-

SIATKARSKA LEGENDA 

POWYŻEJ:
Tomasz Wójtowicz 
(z lewej) 
w towarzystwie 
Stanisława Gościniaka, 
prezentującego swój 
puchar dla najlepszego 
zawodnika mistrzostw 
świata w 1974 r.

OBOK:
Reprezentacja 

polskich siatkarzy 
na turnieju olimpijskim 

w Montrealu (1976). 
Tomasz Wójtowicz 

– trzeci z prawej
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ta oraz w Montrealu w 1976 – mistrzostwo 

olimpijskie. Dzięki nim, wraz z kolegami 

z zespołu i trenerem Hubertem Wagnerem, 

trwale zapisał się w historii naszego sportu. 

Żadna inna polska ekipa w grach zespoło-

wych nie sięgnęła bowiem po złote medale 

mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

WÓJTOWICZ, NAZYWANY PRZEZ KOLE-

GÓW „CZARNYM”, zyskał sławę i popu-

larność nie tylko w kraju. W 2002 r., jako 

pierwszy Polak w historii, został włączony 

do galerii sław siatkówki International Vol-

leyball „Hall of Fame” w mieście Holyoke 

w amerykańskim stanie Massachusetts. 

Takiego zaszczytu dostąpili potem jeszcze 

trzej nasi rodacy – Stanisław Gościniak, 

Edward Skorek i Hubert Wagner. „Czarny” 

był również nominowany, wraz z siedmio-

ma innymi graczami, do nagrody dla siatka-

rza XX stulecia w plebiscycie FIVB.

GDY SIĘGAŁ PO MISTRZOSTWO ŚWIATA, 

miał zaledwie 21 lat, a po mistrzostwo olim-

pijskie – 23 lata. Mimo młodego wieku, był 

czołową postacią „złotej” drużyny Wagnera. 

Na parkiecie imponował nieprzeciętnymi 

umiejętnościami i spokojem. Kapitan repre-

zentacyjnej drużyny Edward Skorek wielo-

krotnie podkreślał, jak ważną postacią był 

w zespole Wójtowicz: – Myśmy go przyjęli 

z otwartymi rękoma, bo zdawaliśmy sobie 

sprawę, że to talent czystej wody. Od pierw-

szych momentów odgrywał u nas bardzo 

ważną rolę. Był kolegą o wspaniałym cha-

rakterze. – Gdyby nie Tomek i jego świetna 

gra w Montrealu, polska siatkówka do dziś 

nie miałaby nie tylko złotego medalu olim-

pijskiego – zauważył w jednym z wywia-

dów inny reprezentacyjny kolega Wójto-

wicza, Marek Karbarz. – Reszta z nas była 

trochę taką przystawką do Tomka. Wszyst-

ko się działo wokół niego. Bardzo dobrze 

grał w Meksyku i bardzo dobrze w Montre-

alu. W samych superlatywach zawsze wy-

powiadał się o nim także Ryszard Bosek   

– Uważam Tomka za największego siatka-

rza, jakiego świat widział. Pewnie nie je-

stem obiektywny, ale mam podstawy, żeby 

tak twierdzić. Jakie? Nie widziałem żadne-

go innego gracza, który łączyłby w sobie 

tak wspaniałą technikę, kapitalne czucie 

gry i absolutnie niespotykaną odporność 

psychiczną. Nawet gdyby ktoś potrafił 

komputerowo programować ludzi do gry 

w siatkówkę, takiego oprogramowania, ja-

kie miał Tomek, nie byłby w stanie napisać. 

Z tym trzeba się urodzić. – By być graczem 

światowej klasy, jakim był Tomek, trzeba 

być utalentowanym. On talent popierał 

ogromnym zaangażowaniem w trening.  

Jeśli ta kadra coś wygrywała, to właśnie 

dzięki talentowi i ciężkiej pracy na parkiecie 

– wtórował Boskowi Stanisław Gościniak.

WÓJTOWICZ BYŁ NIE TYLKO WYBITNYM 

SIATKARZEM, ale także, co wielokrotnie 

podkreślali zarówno trenerzy, jak i koledzy 

z parkietu, wspaniałym człowiekiem. – Za-

wsze przyjacielski i pogodny. Taki sam po-

został nawet w czasie choroby. To świadczy 

o jego charakterze. To był wybitny czło-

wiek. Bardzo skromny przede wszystkim. 

Uważany był za najlepszego na świecie, 

we wszystkich klasyfikacjach znajdował się 

bardzo wysoko. A on to odbierał tak bardzo 

naturalnie, po ludzku. Nigdy się z tym nie 

obnosił, nie dawał po sobie tego odczuć. 

Czuł się tym wręcz zażenowany. Przy swo-

jej wielkości nie tracił skromności – wspo-

minał Bosek. 

5 LISTOPADA, PO MSZY POGRZEBOWEJ 

w lubelskiej Archikatedrze, Tomasz Wójto-

wicz, żegnany przez najbliższych, przedsta-

wicieli władz państwowych i sportowych, 

kolegów–siatkarzy oraz licznych kibiców, 

spoczął w Alei Zasłużonych na miejsco-

wym cmentarzu przy ul. Lipowej. 

POWYŻEJ:
Na olimpijskim 
parkiecie – Tomasz 
Wójtowicz w koszulce 
z numerem 5

Powrót złotych 
medalistów 
z montrealskich 
igrzysk – Tomasz  
Wójtowicz  
w środku
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WYBRAŁ: MATEUSZ WILANOWICZ

KALEJDOSKOP

O ROZWOJU  
PRZEZ SPORT
JAK ZOSTAĆ MISTRZEM 
W SPORCIE I W ŻYCIU 
Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska, Gershon Tenenbaum
wyd. CeDeWu 
Warszawa 2021 

 Już we wstępie do książki autorzy ujawniają, 

że powstała ona „z myślą o tych, dla których sport 

jest źródłem pozytywnych emocji oraz sposobem 

na doskonalenie swego ciała i charakteru, a także 

dla marzących o sukcesach w sporcie i widzących 

w nim szansę wszechstronnego rozwoju”. 

Czytelnik znajdzie więc tu osiem ciekawych opo-

wiadań – zarówno dla dzieci, jak i dla osób doro-

słych – poświęconych rodzicom, nauczycielom, 

trenerom. Fabuła każdego toczy się wokół sportu 

na różnym poziomie, a towarzyszące jej refleksje 

pozwalają poznać zdrowotne, edukacyjne i psycho-

logiczne wartości aktywności fizycznej. Bohatero-

wie opowiadań – Karol, Samantha, Lila, Aleks czy 

Adam to zapewne postaci fikcyjne, ale wydarzenia,  

z jakimi przychodzi im się zmierzyć, mają prawo 

pojawić się (i pojawiają się) w realu. Systematycz-

ność w pracy na treningu, świadomość wartości 

własnej i rywali, potrzeba samodoskonalenia, 

rola otoczenia, reakcja na ewentualne kontuzje 

i wychodzenie z nich itd. itd. Tekstom towarzyszą 

zwięzłe interpretacje psychologiczne i słowniczki 

najważniejszych pojęć. Do tego – bibliografia i re-

komendacje, których pracy udzielili m.in.: Sylwia 

Gruchała, Maria Andrejczyk, Piotr Małachowski 

i Kamila Lićwinko. 

SPLECIONE  
Z NASZĄ HISTORIĄ
TRADYCJE SPORTÓW KONNYCH W POLSCE 
DO 1939 ROKU
Renata Urban 
wyd. Uniwersytet Szczeciński 
Szczecin 2022 

 Konie – nie ma chyba innego zwierzęcia, 

które Polacy darzyliby większym sentymentem, 

szacunkiem, nawet miłością. Jazda konna na prze-

strzeni wieków nierozłącznie towarzyszyła naszym 

rodakom – oczywiście nie od razu jako element 

sportu, bo najpierw jako środek lokomocji, później 

jako istotne wsparcie siły oręża, a dopiero po od-

zyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku 

na poważnie rozwinęła się jako sport jeździecki. Był 

on organizowany głównie w kręgach wojskowych, 

a dowódcy różnych szczebli doceniali jego znacze-

nie. Kiedy w 1924 roku w Paryżu Polska debiuto-

wała w igrzyskach olimpijskich, w składzie ekipy 

jeździeckiej znaleźli się właśnie wojskowi, a jeden 

z nich – porucznik Adam Królikiewicz, na Picadorze, 

w skokach przez przeszkody, wywalczył brązowy 

medal. Zresztą już wcześniej, gdy polscy jeźdźcy 

uczestniczyli w igrzyskach w barwach rosyjskich 

zaborców, w ekipie byli dwaj nasi oficerowie – por. 

Sergiusz Zahorski i ppor. Karol Rómmel. Występy 

olimpijskie to tylko część startów polskich jeźdź-

ców – z sukcesami pokazywali się oni też na innych 

międzynarodowych imprezach. Tak było do wybu-

chu II wojny światowej, ale także w jej trakcie dali 

znać o sobie polscy jeźdźcy bohatersko walczący 

na wielu frontach. Nie wszyscy doczekali zakoń-

czenia działań wojennych. O tym i innych wydarze-

niach dotyczących sportu jeździeckiego możemy 

przeczytać na stronach tej książki. 

OKIEM ZAWODNIKA, 
TRENERA, DZIAŁACZA, 
NAUKOWCA 
I TELEWIZYJNEGO 
EKSPERTA 
NARCIARSKIE PASJE 
Olimpijskie opowieści 
Szymon Krasicki 
wyd. BOSZ 
Olszanica/Kraków 2022 

 Autor to wybitna postać polskiego narciar-

stwa, osoba jak mało kto znająca tę dyscyplinę 

i patrząca na nią z różnych perspektyw. Słowo 

pasja (a właściwie pasje) w tytule jest więc jak 

najbardziej na miejscu. Profesor Krasicki prowadzi 

nas kolejno przez wszystkie etapy swego kontaktu 

z tym sportem, a przy okazji rysuje szczególną 

historię rodzimych nart. Zawsze były mu bliskie, 

a miał z nimi kontakt już jako kilkunastoletni 

chłopak, podobnie zresztą jak jego siostra, Hanka. 

W opowieści Szymona Krasickiego nie brak takich 

„familijnych” odniesień w przypadku również in-

nych rodzin. A wszystko to na tle najważniejszych 

narciarskich wydarzeń, takich jak zakopiańskie 

FIS-y, Uniwersjady, wreszcie zimowe igrzyska 

olimpijskie. Bardzo ciekawe obserwacje podczas 

nich poczynione warte są uwagi. Pozwalają bo-

wiem poznać atmosferę towarzyszącą zarówno 

przygotowaniom do tych imprez, jak i panującą już 

w czasie ich trwania. I tu właśnie przydaje się także 

owo spojrzenie „z boku” – choćby z pozycji współ-

komentatora zawodów narciarskich w TVP. Na-

wiasem mówiąc, mariażowi narciarstwa z telewizją 

autor poświęca w książce osobny rozdział. 
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MISTRZOWSKIE  
OPOWIEŚCI
ZJEDNOCZENI W MARZENIACH 
17 historii na medal
Małgorzata Bronikowska, Michał Bronikowski 
wyd. Polski Komitet Olimpijski 
Warszawa 2022

 Do czternastu opowieści o znakomitych  

polskich sportowcach (m.in. Natalii Partyce,  

Robercie Korzeniowskim, Anicie Włodarczyk czy  

Kamilu Stochu), które pomieszczono w poprzed-

niej publikacji o niemal identycznym tytule (vide 

„Magazyn Olimpijski” nr 4/2020), w tej dołączono 

trzy kolejne teksty, a dokładniej – zapisy rozmów 

z: Justyną Święty-Ersetic, Kajetanem Duszyńskim 

i Wojciechem Nowickim. Nasi mistrzowie olimpij-

scy opowiadają w nich o początkach swojej  

przygody ze sportem, długiej i niełatwej drodze  

do sukcesów – najpierw krajowych, a później mię-

dzynarodowych. Mówią o tym, jak sport kształto-

wał ich charaktery i jak wpłynął na codzienne życie 

zawodników i ich bliskich. Niejako „przy okazji” 

ujawniają nieco szczegółów ze specyfiki dyscy-

plin, które uprawiają, a także zdradzają swoje  

plany na przyszłość. 

Opowieści, adresowane przede wszystkim 

do młodego czytelnika, być może dopiero wcho-

dzącego do sportu, nie pomijają także tak istotne-

go tematu jak dwutorowość kariery sportowej.  

Trochę mimowolnie ujawniają również pozaspor-

towe zainteresowania i sukcesy bohaterów sta-

dionów, torów czy skoczni. Dzieciom i młodzieży, 

do których trafi ta książka, zawarte w niej słowa 

powinny dać sporo do myślenia. 

NA RINGACH ŚWIATA 
WIELKIE TRADYCJE POLSKIEGO SPORTU 
Boks 
Praca zbiorowa, red. Maciej Zdziarski 
wyd. Instytut Łukasiewicza 
Kraków 2022 

 Tą książką krakowski Instytut, wsparty przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, otwiera nowy cykl 

publikacji, w którym zamierza – dyscyplina po 

dyscyplinie – opisać polskie, jakże bogate i piękne 

tradycje sportowe. Na początek boks, który przy-

sporzył nam wiele emocji oraz medale najważniej-

szych imprez, z igrzyskami olimpijskimi na czele. 

Jak napisał we wstępie koordynator pracy Maciej 

Zdziarski, ambicją autorów nie było stworzenie 

leksykonu polskiego boksu. W zamian postawili 

na bogato ilustrowaną opowieść, przeplataną 

anegdotami, ciekawostkami, wycinkami  

z archiwalnej prasy oraz fragmentami rozmów 

z bokserami – m.in.: Kazimierzem Adachem,  

Wojciechem Bartnikiem, Andrzejem Gołotą,  

Leszkiem Kosedowskim, Marianem Kasprzykiem 

czy Jerzym Rybickim. 

Oczywiście, są w tej książce opisane sylwetki 

także innych wielkich postaci rodzimego, ale 

i światowego boksu – zawodników od Antkiewicza 

i Chychły po Pietrzykowskiego, Walaska, Kuleja 

i Grudnia, a nawet Adamka i Włodarczyka. I co 

zrozumiałe – niezapomnianego trenera Feliksa 

„Papy”  Stamma. Publikacja powinna zaintereso-

wać wszystkich, którzy chcą bliżej poznać dzieje 

polskiego boksu. 

ŚWIADECTWO  
WIELKIEJ PASJI 
20 LAT DOMOWEGO MUZEUM OLIMPIJSKIEGO 
JERZEGO KUCIAKA 
wyd. własne 
Kościan 2022 

 We wrześniu br. minęło dokładnie 20 lat 

od dnia, w którym mistrz olimpijski w boksie (1972) 

Jan Szczepański w towarzystwie Elżbiety Kwiatkow-

skiej z PKOl i Wojciecha Ziemniaka – ówczesnego 

dyrektora Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 

w Racocie otworzył to niezwykłe muzeum. Jerzy 

Kuciak – wieloletni sympatyk sportu, kibic i dzia-

łacz stworzył je (dodajmy – za aprobatą małżonki, 

pani Teresy) w jednym z pokoi mieszkania w bloku 

na Osiedlu Jagiellońskim w Kościanie. Zaczęło się 

skromnie, ale z biegiem lat kolekcja się rozrastała 

m.in. za sprawą wizyt w muzeum kolejnych naszych 

mistrzów i uczestników igrzysk olimpijskich oraz 

trenerów i działaczy. Każdy z nich „coś” z sobą 

przywoził i przekazywał gospodarzowi. Teraz te 

dary (i nie tylko) możemy obejrzeć na stronach tej 

publikacji. Dziś ekspozycja obejmuje rozwieszone 

na ścianach 15 ram ze starannie wyselekcjonowa-

nymi fotografiami, plakatami olimpijskimi i autogra-

fami mistrzów. Są też koszulki, czapeczki, numery 

startowe, repliki medali, maskotki, książki i czaso-

pisma, w tym kroniki–fotoksiążki przygotowywane 

przez gospodarza dla jego najwybitniejszych gości, 

a liczba tych, którzy w ciągu 20 lat muzeum odwie-

dzili, zbliża się do 400. Przypomnijmy, że za propa-

gowanie idei olimpijskiej Klub Fair Play PKOl uhono-

rował Jerzego Kuciaka wyróżnieniem za rok 2021. 
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IT’S ALL HAPPENING

SUMMARY

 OUR COVER FEATURES THIS YEAR’S RECIPIENTS OF THE PIOTR 
NUROWSKI GRAND HONORARY SPORTS AWARD. THESE ARE DAWID 
KUBACKI, OLYMPIC SKI JUMPING BRONZE MEDALIST, AND PAWEŁ 
FAJDEK, WORLD CHAMPION HAMMER THROWER. AS THEY WILL 
RECEIVE THEIR AWARDS IN EARLY JANUARY, WE WILL BE COVERING 
THIS IN OUR NEXT ISSUE. UNTIL THEN, ALL THE BEST

TEXT BY:  STEPHEN CANTY

THE WINTER SPORTS SEASON began in 

early November. The FIS Ski Jumping World 

Cup was run somewhat differently this year. 

As it was not cold enough in Wisła for the 

ramp to be covered in snow – even artificial 

snow – there were “hybrid” heats with ice 

at the run-up to the jump-off platform and 

plastic matting at the end of the jump. Dawid 

Kubacki dominated both the Saturday and 

Sunday events. The bronze medalist from 

the Beijing Olympics left his rivals so far 

behind that the commentators described 

him as being in a league of his own.

 Kubacki was just as impressive in later 

competitions, winning a first and a second 

place in both Titisee-Neustadt, Germany, 

and Engelberg, Switzerland. As these were 

the last competitions before Christmas, 

he will spend the festive season as the 

large hill frontrunner. Hot on his heels was 

Piotr Żyła, who came third in Ruka, Finland, 

and Engelberg, and came close to a place 

on the podium in the other competitions. 

Kamil Stoch began the season poorly but 

picked up steam later. But as this season is 

exceptionally long (only finishing in April), he 

has plenty of jumping ahead of him until the 

World Championship in Planica, Slovenia, in 

late February – early March.

 WORLD CUP COMPETITIONS in other 

winter disciplines are also underway. And 

we are anticipating big things, especially in 

snowboarding, Alpine skiing, and short-track 

speed skating, although we cannot rule out 

satisfactory results elsewhere.

  

THERE IS ALSO A LOT HAPPENING IN 

OTHER SPORTS. Our shooters have given 

us cause for celebration in subsequent 

Olympic qualification events. At the ISSF 

World Shooting Championships in Cairo, 

Tomasz Bartnik won second place in the 

men’s 50m rifle (3 positions) and Julia Ewa 

Piotrowska came fourth in the 10m women’s 

air rifle. Remember too that Klaudia Breś 

won the silver medal in the 25m pistol at the 

European Championships in Wrocław in 

September. She now qualifies for the 2024 

Paris Olympics.

SAILING ENTHUSIASTS can be happy 

with Agata Barwińska’s outstanding 

achievement in successfully defending her 

European Championship title in the ILCA 6 

class in Hyères, France. This capped off a 

bumper year for the Polish yachtswoman, 

who had previously come seventh in 

the World Championships and won the 

prestigious French Olympic Week regatta.

TWO OF THE MODEST TEAM OF EIGHT 

that represented Poland at the FINA 

World Swimming Championships (25m) 

in Melbourne came home with medals. 

Katarzyna Wasick won the silver in the 

50m women’s freestyle and Kacper 

Stokowski won the bronze in the 50m men’s 

backstroke.

THIS EDITION OF OLYMPIC MAGAZINE, 

however, is not limited to Poland’s most 

recent sporting triumphs. We go back to 

PHOTO: PAP/GRZEGORZ MOMOT, PZSS, EURILCA, PAWEŁ SKRABA/PZP, IE 2023

96 MAGAZYN OLIMPIJSKI

POWYŻEJ:
Dawid Kubacki has 
not disappointed this 
season

POWYŻEJ:
Tomasz Bartnik on the 
world championship 
podium



the 800m event in a match between Poland 

and the USA held in Warsaw.

Still in the past, we remember wrestler Jan 

Michalik, who won Poland’s first gold medal 

in the European Championships (1972), 

and volleyball legend Tomasz Wójtowicz, 

a key contributor to Poland’s gold medal 

wins at the FIVB Volleyball Men’s World 

Championship (1974) and the Montreal 

Olympics (1976). Wójtowicz is considered 

one of the greatest players of all time. 

AS ALWAYS, WE TAKE A LOOK AT A 

FEW TOPICS RELATED TO SPORT. We 

also bring you the latest information from 

October, when we reached the quarterfinals 

of the FIVB Volleyball Women’s World 

Championship. Poland eventually went 

down to Serbia, which later went on to 

take the gold medal. Our final placing was 

seventh – our highest in 60 years. This could 

be a major step on the road to the Paris 

Olympics.

IN OUR HISTORICAL SECTION, we write 

about Poland’s Olympic many equestrian 

successes by way of commemorating 

this year’s 95th anniversary of the Polish 

Equestrian Federation.

We also revisit Zbigniew Makomaski, a 

leading member of our track-and-field 

“Wunderteam”. In 1958, some 100,000 

spectators watched Makomaski win gold in 
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the Organizing Committee of the European 

Games. This event will be held in Kraków 

and elsewhere in Małopolska in just under 

six months from now. 

ONE THING WE DO NOT DISCUSS IS THE 

RECENT FIFA WORLD CUP IN QATAR. 

Our “historic” achievement in advancing to 

Round 16 (after a lackluster game), but not 

making it to the Quarterfinals, might have 

been our best performance in 36 years, but 

it cannot be considered worth writing about 

here. We might add that we have now been 

waiting 30 years for our footballers to make 

an Olympic appearance. 
POWYŻEJ:
Agata Barwińska 
once more the best in 
Europe

OBOK:
Henryk Reyman 

Stadium in Kraków, 
where the opening and 

closing ceremonies 
of the III European 
Games will be held

OBOK:
Katarzyna Wasick with 

her silver medal





     

 Marek SERAFIN  – były dziennikarz 

i sekretarz redakcji „Przeglądu Sportowego”. 

Specjalista od szermierki, boksu i skoków 

narciarskich, autor pionierskiej w naszym kra-

ju monografii pt. „Poczet skoczków świata”. 

 Barbara KAMIŃSKA – w latach 80. 

nasza czołowa piłkarka ręczna. W reprezen-

tacji Polski wystąpiła 80-krotnie, zdobywając 

przeszło 350 bramek. W składzie drużyny 

AZS AWF Wrocław trzykrotnie zdobywała 

mistrzostwo Polski. Po zakończeniu kariery 

pracowała jako nauczycielka WF.

 Jacek KORCZAK-MLECZKO – wielolet-

ni dziennikarz m.in. tygodnika „Sportowiec” 

i dziennika „Trybuna”. Publikował też w „Atle-

cie” i na stronie internetowej Polskiego Związ-

ku Podnoszenia Ciężarów, pełniąc funkcję 

jego rzecznika prasowego. W 2013 r. za cykl 

felietonów „Ciężki poniedziałek”  został na-

grodzony przez Klub Dziennikarzy Sporto-

wych i PKOl w konkursie o „Złote pióro”.

 Stanisław KRAWIEC – w latach 50. 

utalentowany biegacz, a następnie długoletni 

nauczyciel i dyrektor kołobrzeskiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. 

Aktywny działacz lekkoatletyki, organizator 

masowych imprez biegowych. Współpraco-

wał z Polskim Komitetem Olimpijskim. 

 Tomasz WÓJTOWICZ – wybitny siat-

karz, uznawany za jednego z najlepszych 

na świecie. Członek drużyny mistrzów świata 

(1974) i mistrzów olimpijskich (1976); w naro-

dowej drużynie rozegrał 325 meczów. Jako 

pierwszy Polak przyjęty do Galerii Sław Świa-

towej Siatkówki. Znalazł się w „ósemce” 

najlepszych siatkarzy XX w. Trwającą 21 lat 

karierę zakończył na włoskich parkietach li-

gowych; później był m.in. komentatorem TV 

(więcej o Tomaszu Wójtowiczu na str. 92).

 Piotr WERNER – w latach 80. i 90. nasz 

czołowy międzynarodowy sędzia piłkarski. 

Następnie obserwator PZPN. Wspierał też 

rozwój kobiecego futbolu na Śląsku. W póź-

niejszym okresie był promotorem boksu. 

 

 Władysław KUSTRA – były reprezen-

tant Polski w siatkówce. Uczestnik igrzysk 

olimpijskich w Moskwie (1980); w latach 

1975–1980 w narodowej drużynie rozegrał  

111 spotkań. Po zakończeniu kariery wystę-

pował na portugalskich parkietach oraz jako 

trener prowadził miejscowe drużyny ligowe. 

 Mikołaj PAC POMARNACKI – w la-

tach 50. i 60. nasz czołowy szpadzista i flo-

recista, kilkukrotny medalista mistrzostw 

kraju. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Tokio 

(1964). Po zakończeniu kariery zawodniczej 

był szkoleniowcem – m.in. trenerem kadr na-

rodowych florecistek i szpadzistów. Był także 

sędzią szermierki i cenionym filatelistą.   

 

 Adam OSTROWSKI – były reprezen-

tant kraju w zapasach. Uczestnik igrzysk 

olimpijskich w Meksyku, Monachium i Mont-

realu. Wicemistrz Europy z Berlina (1970) 

i brązowy medalista mistrzostw świata 

w Mińsku (1975). Po zakończeniu zawod-

niczej kariery szkolił młodych zapaśników 

w stołecznej Legii. 

Będziemy o Nich pamiętać… 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
OD PEWNEGO CZASU NA TEJ STRONIE „MAGAZYNU...” SYMBOLICZNIE ŻEGNAMY WYBITNE POSTACI 
POLSKIEGO SPORTU – ZAWODNIKÓW, TRENERÓW, DZIAŁACZY I DZIENNIKARZY – OSOBY, KTÓRE ODESZŁY 
NA ZAWSZE W MINIONYM KWARTALE. OD PAŹDZIERNIKA DO GRUDNIA TO M.IN.:   
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