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DRUGIE 
TAKIE… 
Przez dziesięć dni czerwca 
uwaga znacznej części 
kibiców na Starym 
Kontynencie kierowała się 
w stronę Mińska,  
gdzie rozgrywane 

były Igrzyska Europejskie. To drugie (po Baku 
2015) wydanie tej, nowej jeszcze i dopiero 
zdobywającej sobie prawo obywatelstwa, imprezy, 
z zainteresowaniem śledzonej nie tylko  
od Madrytu po Moskwę. Relacje telewizyjne 
z białoruskiej stolicy (realizowane przez  
światowej klasy fachowców) docierały  
do aż 130 państw na różnych kontynentach. 
4 tysiące uczestników z 50 państw, 15 sportów 
i walka o 200 kompletów medali – nieco mniej  
niż cztery lata wcześniej w stolicy Azerbejdżanu,  
ale całość wcale nie z mniejszym rozmachem. 
Z roli gospodarzy Białorusini wywiązali się bez 
zarzutu. Świetnie przygotowane, nowoczesne 
obiekty, więcej niż przyzwoita wioska sportowa 
i dobrze funkcjonujący transport (będący zwykle 
piętą achillesową organizatorów tak dużych imprez). 
A do tego dobrze przygotowani i życzliwi młodzi 
wolontariusze swobodnie władający kilkoma 
językami… Dodajmy do tego przyjazny, ciepły 
stosunek Białorusinów choćby do nas, Polaków, 
i niemało naszych rodaków wśród kibiców. 
Poziom igrzysk w wielu dyscyplinach był 
wysoki, bo kształtowała go obecność na starcie 
europejskiej i światowej czołówki. – Ta impreza 
będzie się rozwijać, muszą jednak przekonać się 
do niej europejskie władze dyscyplin, których tu 
w programie zabrakło. Na rok przed igrzyskami 
olimpijskimi właśnie tu można by walczyć 
o kwalifikacje – podkreślał obecny w Mińsku 
szef naszego resortu sportu, Minister Witold 
Bańka. Podobny pogląd reprezentuje Prezes PKOl 
Andrzej Kraśnicki, który komentując decyzję EOC 
o powierzeniu roli gospodarzy następnych Igrzysk 
Europejskich Krakowowi i Regionowi Małopolski, 
stwierdził, że właśnie w tym kierunku pójdą 
działania Europejskich Komitetów Olimpijskich. 
Próbował też rozwiewać obawy, czy poradzimy 
sobie z organizacją tak dużej imprezy:  
– Mińsk zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko,  
ale postaramy się, by w 2023 roku to nas stawiano 
za wzór. Musimy tylko spokojnie popracować  
nad harmonogramem prac i podziałem zadań  
na te cztery lata. 
 Henryk Urbaś
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NIE TYLKO MY, POLACY, MIELIŚMY PROBLEMY Z PRZETŁUMACZENIEM 
ANGLOJĘZYCZNEGO HASŁA II IGRZYSK EUROPEJSKICH W MIŃSKU.  
„BRIGHT YEAR, BRIGHT YOU” (PRZY CZYM TO PODWÓJNE „BY” NAWIĄZUJE  
DO MIĘDZYNARODOWEGO SYMBOLU BIAŁORUSKIEGO PAŃSTWA). 
OSTATECZNIE PRZYJĘLIŚMY, ŻE W DOŚĆ SWOBODNYM PRZEKŁADZIE  
PO POLSKU MOŻNA UŻYĆ SFORMUŁOWANIA „BŁYSKOTLIWY ROK,  
ZABŁYŚNIJ I TY”. NO WIĘC OWYCH BŁYSKÓW (FORMY) DOSZUKIWALIŚMY SIĘ 
PRZEZ DZIESIĘĆ DNI W STARTACH NASZYCH REPREZENTANTÓW

IMPREZA Z…  
KILKOMA BŁYSKAMI

WYDARZENIA

OBOK:
Olimpijskie nominacje 
wręczał m.in. Minister 

Sportu i Turystyki 
Witold Bańka

PONIŻEJ:
Uczestnicy igrzysk 
europejskich 
tradycyjnie składali 
podpisy na fladze PKOl 

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, TOMASZ PIECHAL/PKOl, MARZENNA KOSZEWSKA/PKOl

W polskiej ekipie 
znalazło się  

151 zawodniczek  
i zawodników oraz 

87 osób z nimi 
współpracujących 

IGRZYSKA EUROPEJSKIE MIŃSK 2019  

dla naszych reprezentantów rozpoczęły się 

już 14 czerwca, kiedy Zarząd PKOl zatwier-

dził skład ekipy na tę imprezę. Znalazło się  

na niej 151 zawodniczek i zawodników oraz  

87 osób z nimi współpracujących. W kolej-

nych dniach wszyscy oni odbierali akty  

powołania do reprezentacji i składali  

uroczyste przyrzeczenia o godnym  

reprezentowaniu barw narodowych. 

JAKO FORPOCZTA EKIPY 16 czerwca  

do Mińska udała się 5-osobowa grupa 

członków Misji Igrzyskowej, na czele z jej 

szefową – Marzenną Koszewską. Na 

miejscu, z pomocą sympatycznych wolon-

tariuszek zapewnionych przez gospodarzy, 

zadbała o przygotowanie jak najlepszych 

warunków dla kolejnych grup sportowych, 

przybywających do białoruskiej stolicy 

w następnych dniach. To m.in. sprawdzenie 

wyposażenia pokoi, podział miejsc nocle- 

gowych, skompletowanie kluczy itd. 

WIOSKĘ ZAWODNICZĄ gospodarze urzą-

dzili na terenie miasteczka akademickiego 

Uniwersytetu Medycznego z dziewięcioma 

10–12-piętrowymi budynkami i ze starannie 

wkomponowaną między nie małą archi-

tekturą. Całość niedawno gruntownie wy-

remontowano tak, że można było odnieść 

wrażenie, że to osiedle całkiem nowe.  



Biało-czerwonym przypadły pokoje na 

trzech piętrach budynku o numerze „8”. 

Naszą jego część oznaczyliśmy biało-czer-

wonymi flagami i banerami akcentującymi 

tegoroczny jubileusz 100-lecia PKOl. 

18 CZERWCA w wiosce zawodniczej  

pojawiła się pierwsza grupa polskich spor-

towców. Przedstawiciele boksu, koszykówki 

3x3 i łucznictwa przy wejściu sprawnie 

przeszli procedurę akredytacji i szczegó-

łową (względy bezpieczeństwa) kontrolę 

bagażu, po czym udali się do przydzielonych 

im pokoi. Potem pierwsza wizyta w ogrom-

nej igrzyskowej stołówce i degustacja 

serwowanych w niej posiłków. Oferta ga-

stronomiczna – niezwykle bogata, zarówno 

z propozycjami kuchni miejscowej, jak i za-

chodnioeuropejskiej czy arabskiej. 

Podobnie wyglądały następne dni pobytu 

w Mińsku – codziennie docierali na miejsce 

przedstawiciele kolejnych dyscyplin.  

Zwykle już dzień po przyjeździe rozpoczyna-

li treningi, zapoznając się z obiektami,  

na których potem mieli rywalizować. 

20 CZERWCA odbyło się uroczyste  

powitanie w wiosce zawodniczej reprezen-

tacji 50 państw, które stawiły się w Mińsku. 

Były oficjalne przemówienia, życzenia uda-

nych startów oraz… zasadzenie przez szefów 

misji narodowych (w tym przez Marzennę 

Koszewską) pamiątkowych „dębów  

przyjaźni i pokoju”.

DZIEŃ PÓŹNIEJ, jeszcze przed uroczystym 

otwarciem igrzysk, ruszyła sportowa ry-

walizacja. Z polskiej ekipy pierwszy stanął 

na starcie strzelający z łuku klasycznego 

Kacper Sierakowski. Z udziału w rundzie 

rankingowej nie mógł być jednak zadowolo-

ny, bowiem został w niej sklasyfikowany na 

dopiero 40. pozycji (wśród 48 startujących) 

i trzy dni później miał stanąć do 1/32 finału. 

Tam zanotował wprawdzie zwycięstwo,  

potem jeszcze jedno, ale na 1/8 finału  

udział w zawodach zakończył. 

TYMCZASEM WIECZOREM 21 CZERWCA 

na stadionie Dinamo odbyła się niezwykle 

efektowna ceremonia otwarcia igrzysk. 

Były okolicznościowe wystąpienia, defilada 

poszczególnych ekip (z polską flagą masze-

OBOK:
Znicz olimpijski 

zapłonął wieczorem  
21 czerwca

POWYŻEJ:
„Polski” dąb przyjaźni 
i pokoju został 
zasadzony 20 czerwca

OBOK:
Ceremonia otwarcia  

igrzysk wyglądała 
imponująco. Z polską 

flagą maszerowała 
pięściarka  

Sandra Drabik

Reprezentacja 
Polski zdobyła 

podczas igrzysk 
na obiektach 

sportowych 
Mińska 14 medali 

(3-1-10), co dało 
jej 22. miejsce 
w klasyfikacji 

państw
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rowała wicemistrzyni pierwszych igrzysk 

w Baku – pięściarka Sandra Drabik),  

atrakcyjny program artystyczny,  

zapalenie znicza, fajerwerki. 

KILKA POCZĄTKOWYCH DNI IGRZYSK 

nie nastrajało nas optymistycznie. Najsmut-

niejsze wieści docierały z Pałacu Sportu 

„Uruczje”, areny turnieju bokserskiego. Nasi 

zawodnicy jeden po drugim przegrywali już 

pierwsze walki, i to w większości jednogło-

śnie. A przecież te zawody miały dla  

pięściarzy rangę mistrzostw kontynentu. 
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OBOK:
Łukasz Jaworski  

i Artur Zakrzewski 
byli bezkonkurencyjni 

i zdobyli dla Polski 
złoto!

POWYŻEJ:
Jedynym pozytywnym 
osiągnięciem naszych 

strzelców była  
6. lokata Klaudii Breś 

w strzelaniu z pistoletu 
pneumatycznego 

OBOK:
Łukasz Przybylski 

minimalnie przegrał 
z Rosjaninem 

Bułajewem w 1/8 
finału rywalizacji 

indywidualnej w łuku 
bloczkowym

Złoto wywalczone 
na trampolinie 
przez Łukasza 
Jaworskiego 
i Artura 
Zakrzewskiego 
okazało się 
rozstrzygnięciem 
sensacyjnym

Ze zmiennym szczęściem rozpoczęli  

imprezę judocy. Już w drugim dniu  

igrzysk blisko medalu była Agata Perenc 

w kategorii „52”. Przegrała jednak walkę 

o brąz i musiała obejść się smakiem.

Koszykarze w turnieju 3x3 po zwycię-

stwach nad Rumunami i zawodnikami  

Andory oraz przegranej z Serbami  

z drugiego miejsca w grupie awansowali 

tymczasem do kolejnej fazy rywalizacji. 

W kolarskim wyścigu kobiet ze startu 

wspólnego najlepsza z Polek – Katarzyna 

Wilkos zajęła miejsce 14.

W NASTĘPNYCH DNIACH też trudno  

było o optymistyczne nastroje. Szczególnie 

mocno znów bolały porażki pięściarzy.  

Aż siedmiu z 8-osobowej ekipy przegrało 

swoje pierwsze pojedynki, a tym, który wyła-

z podium. – Liczyliśmy na podium, to praw-

da, ale ten najwyższy jego stopień, kiedy  

za rywali ma się całą europejską śmietankę 

dyscypliny, a na trybunach kilka tysięcy 

widzów, wydawał się marzeniem nie do 

zdobycia. Jesteśmy przyjaciółmi od 20 lat 

i cieszymy się, że teraz tak fajnie wynikowo 

to się ułożyło – mówili.

Tego samego dnia bliscy medalowej pozy-

cji byli także nasi koszykarze 3x3 (Maciej 

Adamkiewicz, Mariusz Konopatzki, Woj-

ciech Pisarczyk, Michał Wojtyński) – osta-

tecznie zajęli w turnieju czwarte miejsce.

MINĘŁY KOLEJNE DWA DNI i na konto 

polskiej reprezentacji mogliśmy wpisać 

drugi medal, również z najcenniejszego 

mał się z tej czarnej serii, okazał się Damian 

Durkacz (kat. lekkopółśrednia, 64 kg). Wciąż 

bez powodzenia walczyli judocy (walki nie-

których kończyły się już po zaledwie… kilku 

sekundach). Sytuację na tatami próbowały 

ratować panie, ale na przegranych pojedyn-

kach o brąz kończyły udział w turnieju. 

Strzelcom też się nie wiodło, a jedynym 

pozytywem ich startów w początkowych 

dniach igrzysk była szósta lokata Klaudii 

Breś w strzelaniu z pistoletu pneumatyczne-

go (10 m), oznaczająca zdobycie (dla kraju) 

kwalifikacji olimpijskiej na Tokio. 

Z grona naszych reprezentantów w tenisie 

stołowym najdalej zaszła Li Qian. Mistrzy-

ni Europy udział w turnieju indywidu- 

alnym zakończyła na czwartej rundzie.  

Nie zachwycili lekkoatleci rozgrywający za-

wody w nowatorskiej, zwanej „dynamiczną”, 

formule – nie zanotowali żadnego sukcesu 

indywidualnego, a w zmaganiach drużyn 

zajęli również odległą lokatę.

NA PIERWSZĄ MEDALOWĄ ZDOBYCZ 

biało-czerwonych przyszło nam czekać  

do czwartego dnia igrzysk. Co ciekawe  

– złoto wywalczone przez specjalizujących 

się w skokach synchronicznych na tram-

polinie Łukasza Jaworskiego i Artura Za-

krzewskiego okazało się rozstrzygnięciem 

sensacyjnym. Polaków nie widziano wcze-

śniej w gronie faworytów, a tymczasem 

pokazali się z jak najlepszej strony i osią-

gnęli zasłużony sukces. – Warto było długo 

i ciężko trenować, bo to złoto smakuje 

doskonale – komentowali krótko po zejściu 

WYDARZENIA



Z LEWEJ:
Mimo niedawnych 
kontuzji Marta  
Walczykiewicz po raz 
kolejny w K1 pokazała 
sportową klasę 

Z LEWEJ:
Kajakarska czwórka 
ma powody  
do radości...

OBOK:
37-letnia pięściarka 
Karolina Koszewska 
z dumą prezentuje 
wywalczone  
w Mińsku złoto

POWYŻEJ:
Niedawno zamierzał 
zakończyć karierę... 
A w Mińsku nasz 
kanadyjkarz Tomasz 
Kaczor zdobył  
złoty medal!

– Teraz czas  
na igrzyska  

w Tokio, gdzie chcę 
sukces powtórzyć, 

bo w bogatej, niemal 
100-letniej historii 

PZKaj olimpijskiego 
złota jeszcze nie ma 

– podkreślał  
Tomasz Kaczor
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kruszcu. W imponującym stylu, prowadząc 

niemal od startu, wywalczył go na torze 

regatowym nasz kanadyjkarz (C1, 1000 m) 

Tomasz Kaczor. W pokonanym polu pozo-

stawił m.in. mistrza olimpijskiego z Lon-

dynu i Rio – Niemca Sebastiana Brendela. 

Po zwycięskim wyścigu zapewniał, że ten 

sukces dodaje mu sił i mobilizuje do walki 

o olimpijski paszport, a przecież całkiem 

niedawno nosił się nawet z zamiarem za-

kończenia wyczynowej kariery. – W Mińsku 

tę myśl chyba już porzuciłem i od początku 

dystansu płynąłem, marząc o wysłuchaniu 

„Mazura” („Mazurka Dąbrowskiego” – przyp. 

red.). Teraz czas na igrzyska w Tokio, gdzie 

chcę sukces powtórzyć, bo w bogatej, nie-

mal 100-letniej historii PZKaj olimpijskiego 

złota jeszcze nie ma – mówił.

TYMCZASEM OPTYMIZMEM POWIAŁO 

z hali „Uruczje”, w której rywalizowały 

nasze pięściarki. Już piątego dnia igrzysk 

trzy z nich (Sandra Drabik, Elżbieta Wójcik 

i Karolina Koszewska) zapewniły sobie co 

najmniej brązowe medale. Kilka dni później 

okazało się, że – o ile dwóm pierwszym mu-

siała taka zdobycz wystarczyć, o tyle trzecia, 

najstarsza w ich gronie Karolina Koszewska 

dotarła aż do finału i w nim (w przedostatnim 

dniu mińskich zawodów) zwyciężyła 4:1, 

wywołując burzę oklasków nie tylko od pol-

skich kibiców. Po raz trzeci na tej imprezie 

wysłuchaliśmy (i wspólnie odśpiewaliśmy) 

„Mazurka Dąbrowskiego”, a uradowana 

zawodniczka zapewniała, że kocha boks 

i tak długo, jak tylko da radę (a ma już 37 

lat…), będzie go uprawiać. Przed igrzyskami 

zmarła po ciężkiej chorobie jej mama, a to 

mogło stanowić dla niej niebłahe obciążenie 

psychiczne. – Jestem na tyle doświadczona 

i silna, że zdołałam z tej traumy się otrzą-

snąć – powiedziała Karolina Koszewska  

po ceremonii dekoracji. 

JESZCZE WCZEŚNIEJ MIELIŚMY bardzo 

udany dla polskich sportowców czwartek, 

27 czerwca. Mimo fatalnych (zwłaszcza 

w serii popołudniowej) warunków pogodo-

wych (intensywna ulewa i silny przeciwny 

wiatr) na wysokości zadania stanęły nasze 

kajakarki, sięgając po aż trzy brązowe me-

dale. Zdobyła je najpierw na 500 m „czwór-

ka” w składzie: Karolina Naja, Katarzyna 

Kołodziejczyk, Anna Puławska i Helena 

Wiśniewska. – Cieszy nas ten wynik, ale po 

zejściu z podium trzeba na nowo pracować 

– już z myślą o Tokio – podsumowała Naja. 

Na sprinterskim dystansie 200 metrów 

trzecie miejsca zajęły również: broniąca 

tytułu mistrzyni igrzysk z Baku Marta Wal-

czykiewicz w K1 i Dorota Borowska w C1, 

która mówiła: – Płynęłam w okularach, ale 

przez intensywny deszcz niemal nie wie-

działam, czy na pewno jestem na swoim 

torze. Walczykiewicz cieszyła się z wyniku, 

przypominając, że niedawno miała spore 

kłopoty z kontuzjowanym barkiem i jesz-

cze nie jest w pełni sił. Trener kobiecej 
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OBOK:
Li Qian w grze 

indywidualnej dotarła 
do 4. rundy

POWYŻEJ:
Dorota Borowska  

w C1 zajęła  
3. miejsce

OBOK:
Pełne radości nasze 

tenisistki stołowe  
z trenerami: 

Zbigniewem Nęckiem  
i Kingą Stefańską

OBOK:
Pięściarka Sandra 
Drabik podczas 
ceremonii medalowej

Mecze drużyny 
tenisistek stołowych 

z Niemkami  
i Węgierkami 

trwały po przeszło 
3 godziny  

i trzymały  
w napięciu do końca

kadry Tomasz Kryk i prezes kajakowego 

związku Tadeusz Wróblewski promienieli 

tymczasem ze szczęścia, a popisy polskich 

kajakarek oklaskiwał również bacznie  

śledzący tego dnia zawody białoruski  

prezydent Aleksander Łukaszenka. 

Jeszcze więcej radości niż wydarzenia  

na torze regatowym przyniósł nam wieczor-

ny występ Filipa Prokopyszyna w kolarskim 

torowym wyścigu scratch. Sympatyczny 

18-letni blondyn, wnuk znanego szkoleniow-

ca z Zielonej Góry Kazimierza Prokopyszyna, 

sięgnął po srebro, minimalnie ulegając 

jedynie Grekowi Christosowi Volikakisowi 

i zbierając od zgromadzonych na widowni, 

nie tylko polskich kibiców, zasłużone okla-

ski. W drużynowym sprincie czwarta lokata 

przypadła Marlenie Karwackiej i Urszuli Łoś.

PO TYM SUKCESIE na koncie biało-czer-

wonej ekipy mieliśmy już siedem medali 

– po trzy złote i brązowe oraz jeden srebrny. 

Dzień później tę pulę powiększyły (o brązo-

we krążki) wspomniane wcześniej pięściarki 

(Drabik i Wójcik) oraz Katarzyna Pawłowska, 

Justyna Kaczkowska, Karolina Karasiewicz 

i Nikol Płosaj – w kolarskim wyścigu na 

dochodzenie. To nowy skład Polek, a osią-

gnął już wynik o zaledwie sekundę gorszy 

od rekordu kraju, więc zadatki na większe 

sukcesy w przyszłości na pewno ma. Blisko 

medalowych pozycji były również Justyna 

Kaczkowska (czwarta w scratchu) i Urszula 

Łoś (piąte miejsce w keirinie). 

PASJONUJĄCĄ, PRZESZŁO TRZYGODZIN-

NĄ WALKĘ o finał turnieju drużynowego 

stoczyły z Niemkami polskie tenisistki  

stołowe – Natalie: Partyka i Bajor oraz  

Li Qian. Przegrały 2:3, a decydujące okazało 

się spotkanie tej ostatniej z Niną Mittelham. 

Popularna „Mała” przy stanie 2:2 w meczu 

i 2:2 w setach prowadziła z Niemką już 8:5 

i 9:6, ale nie zdołała tej przewagi utrzy- 

mać do końca. Przegrała 9:11. – Pewnie,  

że żal niewykorzystanej szansy – ocenił  

po spotkaniu trener kadry Zbigniew Nęcek.  

I dodał: – Z drugiej strony jednak – minimal-

na przegrana z bądź co bądź wicemistrzy-

niami olimpijskimi wstydu przecież nam nie 

przynosi. Powalczymy jeszcze o medal, choć 

już „tylko” o brązowy”. I powalczyły – na-

stępnego dnia. Starcie z Węgierkami trwało 

WYDARZENIA



POWYŻEJ:
Krzysztof Maksel 
wywalczył  
brązowy medal...

OBOK:
...a wcześniej  

Filip Prokopyszyn 
zdobył srebro

OBOK:
Gimnastyczka Gabriela 

Janik była o krok  
od medalu w skoku

PONIŻEJ:
Arkadiusz Kułynycz 
po wygranym 
zapaśniczym 
pojedynku  
z zawodnikiem 
gospodarzy  
cieszył się z brązu
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także ponad 3 godziny i trzymało w napięciu 

do ostatniej piłeczki. Miało zresztą dość po-

dobny przebieg, bo przed ostatnią grą znów 

było 2:2. Li Qian tym razem nie pokpiła  

sprawy, grając przeciwko Szandrze Pergel.  

Od prowadzenia naszej zawodniczki 8:4 

i 9:5 wkrótce zrobiło się tylko 9:8 i… drżeli-

śmy o końcowy wynik. Tym razem na szczę-

ście niepotrzebnie, bo „Mała”, zachowując 

świetną odporność psychiczną, wygrała ten 

set 11:9 i dała naszej drużynie zwycięstwo 3:2 

i medal brązowy. Do niego dodaliśmy w so-

botę jeszcze inny brąz, kolarza Krzysztofa 

Maksela w torowym wyścigu na 1 km  

ze startu zatrzymanego. – Cieszy mnie me-

dal w mojej koronnej konkurencji – powie-

dział nasz reprezentant po zejściu z podium. 

I dodał: – To dla mnie taka „premia pociesze-

nia”, bo przecież trzykrotnie z rzędu  

na mistrzostwach świata byłem czwarty. 

A właśnie tuż za podium, na czwartych  

miejscach ukończyli zawody w Mińsku  

Szymon Krawczyk w wyścigu na dochodze-

nie na 4 km i Mateusz Rudyk w sprincie.  

Wstydu więc na torze nie było na pewno. 

DO OSTATNIEGO DNIA IGRZYSK W MIŃSKU 

przystępowaliśmy z nadzieją na powiększe-

nie dotychczasowej zdobyczy medalowej 

(a składała się ona już z 12 [3–1–8] krążków. 

Liczyliśmy zwłaszcza na udany występ  

naszej jedynaczki w turnieju karate  

kumite – Doroty Banaszczyk. Niestety,  

nasza mistrzyni świata w kategorii  

55 kg w fazie grupowej miała tylko jedno 

zwycięstwo i dwa remisy, a to było  

zbyt mało, by awansować do półfinału. 

W tej sytuacji przyszło nam skoncentrować 

uwagę znów na tym, co działo się na torze 

kolarskim. Ale nim to nastąpiło, cieszyliśmy 

się zdobytym po zwycięskim repasażu 

i walce o brązowy medal trzecim miejscem 

naszego zapaśnika-klasyka Arkadiusza 

Kułynycza. W decydującym pojedynku wy-

raźnie pokonał on zawodnika gospodarzy 

Radzika Kuliyeua i choć częściowo uratował 

twarz goszczącej w Mińsku zapaśniczej 

ekipy. O krok od medalu w skoku była nasza 

gimnastyczka Gabriela Janik. Długo zajmo-

wała w klasyfikacji trzecią lokatę i dopiero 

kończąca całą rywalizację Słowenka Teja 

Belak wysunęła się na pierwsze miejsce, 

przesuwając Polkę na czwarte. 

MIŃSK 2019 – PODSUMOWANIE

Reprezentacja Polski zdobyła na obiek-

tach sportowych Mińska 14 medali  

(3-1-10), co dało jej 22. miejsce w klasy- 

fikacji państw (cztery lata wcześniej  

na takiej samej imprezie w Baku wywal-

czyliśmy 20 medali (2-8-10) i zajęliśmy 

lokatę 19. Wyniki i pozycje końcowe 

są więc właściwie podobne, ale w bia-

łoruskiej stolicy naszych zawodników 

często prześladowały… czwarte i piąte 

miejsca – było ich bowiem koło dziesię-

ciu. Ze swoich występów w igrzyskach 

na pewno mogą być zadowoleni 

przedstawiciele: kolarstwa torowego, 

kajakarstwa, koszykówki 3x3, tenisa 

stołowego, gimnastyki i boksu ko-

biet. Gorzej niż oczekiwano wypadli 

nasi reprezentanci w judo i zapasach, 

strzelectwie, męskim boksie czy łucz-

nictwie. Lekkoatletów ocenić niezwy-

kle trudno, bo startowali we wcześniej 

niespotykanej jeszcze formule, ale… 

rewelacji nie pokazali na pewno. 

Miejmy nadzieję, że do czasu igrzysk 

w Tokio wymienione w drugiej kolej-

ności dyscypliny poprawią wyniki,  

bo bez tego może okazać się,  

że nawet o zdobycie kwalifikacji olim-

pijskich może być bardzo trudno.

I WRESZCIE – WSPOMNIANY JUŻ TOR 

KOLARSKI. Rywalizacja na nim już w po-

przednich dniach dała nam trzy medale 

– srebrny i dwa brązowe, a w niedzielę ta 

zdobycz powiększyła się o jeszcze jeden 

brązowy krążek za sprawą Daniela Stani-

szewskiego. W kończącym całe igrzyska 

omnium Polak (126 pkt) przegrał jedynie 

z Holendrem Janem Willem van Schipem 

(178) i Szwajcarem Thery Franckiem Schi-

rem (144). Nasz reprezentant w kończącym 

rywalizację wyścigu punktowym pojechał 

doskonale pod względem taktycznym. 

W decydującym momencie odjechał z naj-

lepszymi Białorusinowi i Grekowi, którzy  

po trzech konkurencjach zajmowali miej-

sca tuż za nim. Sam po wyścigu skromnie 

powiedział: – Pomogło mi szczęście. 
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POZA SPORTOWYMI ARENAMI
POLSKI UDZIAŁ W IGRZYSKACH EURO-

PEJSKICH W MIŃSKU nie ograniczył się 

wcale do rywalizacji sportowej. Przez cały 

czas trwania imprezy w tzw. dworku Wańko-

wiczów w centrum miasta funkcjonowało zor-

ganizowane staraniem PKOl, Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” i MSZ „Olimpijskie 

Centrum Promocji Polski”. Jego gospoda-

rzem był szef Komisji Współpracy z Polonią 

PKOl Witold Rybczyński. W Centrum czynna 

była wystawa przygotowana przez Polską 

Organizację Turystyczną, zachęcająca do 

odwiedzenia naszego kraju. Każdego dnia 

koncertowały co najmniej po trzy działające 

na Białorusi polskie zespoły muzyczne i wo-

kalne. Przyjemnie było wysłuchać w sercu 

Mińska choćby „Roty” czy „Ostatniej niedzie-

li”, porozmawiać z odwiedzającymi ten przy-

czółek polskości rodakami – zarówno żyjący-

mi na Białorusi, jak i przybyłymi na igrzyska 

z kraju (gościła tam m.in. grupa młodzieży 

szkolnej z Racotu). Do Centrum z zaciekawie-

niem zaglądali także przedstawiciele innych 

nacji, zwabieni zazwyczaj wydobywającymi 

się z dworku dźwiękami muzyki.  

Centrum stało się także miejscem spotkania 

kibiców z trójką naszych złotych medalistów 

– Łukaszem Jaworskim, Arturem Zakrzew-

skim (trampolina) i Tomaszem Kaczorem 

(kanadyjki). Gdy tylko wyszli na scenę, 

zostali powitani burzą braw i chóralnie od-

śpiewanym przez zgromadzonych „Sto lat”. 

Potem były liczne fotografie, rozdawanie au-

Olimpijskiego. W liście Prezydent Duda 

przekazał pozdrowienia wszystkim sportow-

com, trenerom i działaczom sportowym, za-

angażowanym w przeprowadzenie imprezy. 

Podkreślił znaczenie sportu dla budowania 

porozumienia między państwami i naroda-

mi oraz zwrócił uwagę na istotę rywalizacji 

sportowej w duchu fair play. Z satysfakcją 

odniósł się do faktu, że do programu koncer-

tu w mińskiej filharmonii zostały włączone 

utwory dwóch wybitnych polskich kompo-

zytorów – Fryderyka Chopina i Stanisława 

Moniuszki. Właśnie te kompozycje zostały 

wykonane przez Państwową Akademicką 

Orkiestrę Symfoniczną Białorusi pod batutą 

Rostisława Krimera i wybitnego polskiego 

pianistę Łukasza Krupińskiego. 

Zebrani przyjęli je entuzjastycznymi okla-

skami, zmuszając pianistę do zagrania na 

bis jeszcze jednego utworu Chopina. 

II Igrzyska Europejskie Mińsk 2019 zakoń-

czyła efektowna ceremonia pożegnania 

uczestników trwających 10 dni zawodów. 

Na stadionie Dinamo rozległy się dźwięki 

popularnej piosenki „Time to Say Good-

bye”. Przed publicznością po raz ostatni 

przemaszerował „Lesik” – lisek, będący ofi-

cjalną maskotką imprezy. W ostatnim akcie 

igrzysk, obok ich uczestników, wzięli udział 

przybyli do Mińska prezydenci kilku państw 

oraz szef MKOl Thomas Bach, a formułkę 

obwieszczającą zakończenie imprezy wy-

głosił kierujący Europejskimi Komitetami 

Olimpijskimi Janez Kocijančič. Dodajmy,  

że rolę współgospodarzy następnych 

igrzysk, w roku 2023 Europejskie Komitety 

Olimpijskie powierzyły Miastu Kraków i Re-

gionowi Małopolski. Do tej sprawy będziemy 

na pewno wracać na naszych łamach. 

tografów, wypytywanie o szczegóły kariery 

sportowej i o plany na igrzyska olimpijskie 

w Tokio. 

W tym samym czasie niespodziewanie od-

wiedził Centrum goszczący w Mińsku polski 

Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk, 

który pogratulował zawodnikom złotych 

medali i życzył niczym niezakłóconych  

przygotowań do innych imprez. 

WAŻNYM WYDARZENIEM towarzyszącym 

udziałowi naszej reprezentacji w igrzyskach 

stał się także tzw. „Dzień Polski”, zorgani-

zowany 25 czerwca w gmachu Białoruskiej 

Filharmonii Narodowej. Przygotował go 

Polski Komitet Olimpijski we współpracy 

z kierowanym przez Elżbietę Penderecką 

Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beetho-

vena. Wieczór zgromadził liczne grono gości 

reprezentujących centralę Europejskich Ko-

mitetów Olimpijskich z jej szefem Janezem 

Kocijančičem, prezesów kilkunastu komi-

tetów narodowych, przedstawicieli korpusu 

dyplomatycznego (w tym Ambasadora RP 

Artura Michalskiego), komitetu organizacyj-

nego Igrzysk Europejskich, członków repre-

zentacji Polski, grono melomanów. 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

min. Adam Kwiatkowski odczytał przybyłym 

list skierowany do uczestników igrzysk 

przez Prezydenta Andrzeja Dudę, patro-

nującego zarówno „Dniu Polskiemu”, jak 

i obchodom 100-lecia Polskiego Komitetu 

OBOK:
Pianista Łukasz 
Krupiński (z le-
wej) i dyrygent 
Rostisław Krimer 
po zachwycającym 
koncercie w ramach 
„Dnia Polskiego”

PONIŻEJ:
Prezes PKOl Andrzej 
Kraśnicki i Ambasador 
RP na Białorusi  
Artur Michalski  
w dworku 
Wańkowiczów

WYDARZENIA
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NIE TAK DAWNO OCHOTĘ NA GOSZCZENIE W ROKU 2026 UCZESTNIKÓW „BIAŁYCH” IGRZYSK WYRAŻAŁO KILKA MIAST, 
WŚRÓD NICH GRAZ, SION, SAPPORO, CALGARY ORAZ ERZURUM, ALE – NAJCZĘŚCIEJ PO PRZEPROWADZONYCH TAM 
REFERENDACH – REZYGNOWAŁY. NA OSTATNIEJ PROSTEJ NA OBRADUJĄCEJ W LOZANNIE SESJI MIĘDZYNARODOWEGO 
KOMITETU OLIMPIJSKIEGO, STANĘŁY DO WALKI SZTOKHOLM ORAZ WSPÓLNIE MEDIOLAN I CORTINA D’AMPEZZO. 
CZŁONKOWIE MKOl STOSUNKIEM GŁOSÓW 47:34 NA GOSPODARZY ZAWODÓW ZA 7 LAT WSKAZALI WŁOCHÓW

A JEDNAK! MEDIOLAN I CORTINA 
D’AMPEZZO GOSPODARZAMI ZIO 2026

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: GREG MARTIN/©IOC MEDIA, ©CONI

MEDIOLAN w roli miasta olimpijskiego 

zadebiutuje, Cortina d’Ampezzo gościła już 

olimpijczyków, ale działo się to bardzo daw-

no, w 1956 roku. Tamte igrzyska zapisały się 

w historii polskiego sportu, bowiem właśnie 

tam Franciszek Gąsienica Groń zdobył 

w kombinacji norweskiej pierwszy dla Polski 

(brązowy) medal olimpijski w sportach zi-

mowych. Pół wieku później „białe” igrzyska 

gościł Turyn i jeszcze rok temu przez pewien 

czas rozważano możliwość dołączenia tego 

miasta do kandydatury Mediolanu i Cortiny 

d’Ampezzo. Pomysł ten jednak porzucono. 

OBSERWATORZY ANALIZUJĄCY olim-

pijskie szanse konkurentów jeszcze 

w przededniu rozstrzygnięcia pojedynku 

szanse rywali oceniali jako wyrównane. 

Obie kandydatury miały ich zdaniem do-

bre i złe strony. Takie wnioski płynęły też 

z raportów komisji MKOl lustrującej konku-

rentów. W przypadku Włochów niepokoiła 

na przykład spora odległość dzieląca oba 

potencjalne ośrodki olimpijskie, a u Szwe-

dów brak toru saneczkowo-bobslejowego 

i próba znalezienia rozwiązania tego kłopo-

tu poprzez wykorzystanie sprawdzonego 

obiektu w łotewskiej Siguldzie. 

CZŁONKOWIE MKOl przed głosowaniem 

na czerwcowej 134. sesji zapewne dokładnie 

przeczytali prawie 150-stronicowy raport 

na temat przygotowań obu kandydatów. 

W przypadku Szwedów uznanie wzbudził 

fakt, że 75 procent planowanych aren olim-

pijskich to obiekty albo już istniejące, albo 

też tymczasowe. Zaniepokoił za to pomysł 

zakwaterowania zawodników w aż czterech 

wioskach olimpijskich i nie do końca jasno 

określone źródła finansowania działań 

związanych z przygotowaniem do igrzysk 

poszczególnych obiektów. Wątpliwości 

dotyczyły również niewystarczającej liczby 

miejsc noclegowych w Åre i Falun, gdzie 

miałaby odbyć się część zawodów. 

DO MEDIOLANU I CORTINY D’AMPEZZO 

uwag było jakby mniej, ale tam zaplanowa-

no… aż sześć wiosek olimpijskich, przy czym 

w samym Mediolanie miało zamieszkać tyl-

ko około jednej trzeciej ogółu uczestników 

igrzysk. Na 14 niezbędnych do przeprowa-

dzenia imprezy obiektów sportowych go-

towych jest 13. Pozostaje tylko wybudować 

jeden – dla hokeja na lodzie. Wątpliwości 

rodziła również odległość dzieląca Medio-

lan i Cortinę d’Ampezzo. To ważne choćby 

w perspektywie ceremonii otwarcia igrzysk 

na słynnym mediolańskim stadionie San 

Siro. Sportowcy na pokonanie tego dystan-

su pociągiem lub samochodem potrzebowa-

liby nawet 5,5 godziny, na przejazd z Val  

di Fiemme – 3,5, a z Bormio czy Livigno  

(bo i tam zaplanowano zawody) – 2,5 godzi-

ny. Niemal w ostatniej chwili przed decyzją  

z Lozanny gospodarze zapowiedzieli trans-

portową „niespodziankę” dla zawodników. 

lot.com

Leć bezpośrednio  
do Seulu, Pekinu  

lub Tokio
Zapraszamy na pokłady  
naszych komfortowych  

Boeingów 787 Dreamliner.
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Na czym ma ona polegać, nie podali,  

ale zapewnili, że wszyscy chętni na cere- 

monię otwarcia igrzysk dotrą na pewno w cią-

gu… dwóch godzin. Dodali, że wspomniane 

sześć olimpijskich wiosek zostanie tak zloka-

lizowanych, że na miejsca rozgrywania zawo-

dów można będzie dojechać z nich w czasie 

maksimum 20 minut. Czy właśnie to przewa-

żyło szalę na rzecz kandydatury włoskiej?

THOMAS BACH, poproszony o skomen-

towanie wyników głosowania w Lozannie, 

stwierdził, że MKOl miał do czynienia  

ze „wspaniałym” pojedynkiem miast,  

Mediolan w roli miasta olimpijskiego 
zadebiutuje, Cortina d’Ampezzo 

gościła już olimpijczyków, ale działo się  
to bardzo dawno, w 1956 roku

które wzięły sobie do serca zalecenia zawar-

te w Agendzie 2020, zachęcającej preten-

dentów do maksymalnego wykorzystania 

obiektów istniejących, ograniczenia kosztów 

i poszanowania środowiska naturalnego. 

Za to, zdaniem sternika MKOl, obu kandy-

datom należą się słowa wielkiego uznania. 

Nie wykluczył przy tym, że wpływ na osta-

teczną decyzję mogła mieć znaczna różnica 

w społecznym poparciu udzielanym preten-

dentom w badaniach opinii. W przypadku 

Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo sięgało  

ono aż 83, podczas gdy dla kandydatury 

Sztokholmu – „tylko” 55 procent. 

lot.com

Leć bezpośrednio  
do Seulu, Pekinu  

lub Tokio
Zapraszamy na pokłady  
naszych komfortowych  

Boeingów 787 Dreamliner.

PLTP_5007_PKOL_90lat_VI_2018_240x136.indd   1 06/03/2019   11:29
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DWANAŚCIE MIESIĘCY TO DYSTANS CZASOWY, DZIELĄCY NAS OD 24 LIPCA 2020 ROKU, KIEDY TO W TOKIO 
UROCZYŚCIE OTWARTE ZOSTANĄ IGRZYSKA XXXII OLIMPIADY. O PRZYGOTOWANIACH POLSKICH SPORTOWCÓW 
DO TEJ NAJWAŻNIEJSZEJ IMPREZY CZTEROLECIA BĘDZIEMY PISAĆ W KOLEJNYCH WYDANIACH „MAGAZYNU 
OLIMPIJSKIEGO”. TAKŻE O TYM, JAK JAPOŃSKA STOLICA STAŁA SIĘ PO RAZ DRUGI (POPRZEDNIO W 1964 ROKU)  
MIASTEM OLIMPIJSKIM I JAK OBECNIE DO TEJ ROLI SIĘ PRZYGOTOWUJE

ROK DO TOKIO

TEKST: HENRYK URBAŚ FOTO: ©TOKYO 2020, @TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, SHUTTERSTOCK

DECYZJA O POWIERZENIU TOKIO roli go-

spodarza igrzysk 2020 zapadła 7 września 

2013 roku na 125. sesji Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego w Buenos Aires. 

Początkowo do tego zaszczytu pretendo-

wały jeszcze: Rzym (wycofał się jednak 

najwcześniej), Ad-Dauha, Baku, Madryt 

i Stambuł. Do finału MKOl dopuścił jednak 

dwa ostatnie miasta i właśnie Tokio. Stolica 

Japonii już w pierwszej rundzie zdobyła 

najwięcej głosów – 42. Stambuł i Madryt 

zebrały po 26, więc w zarządzonej między 

nimi dogrywce tureckie miasto nieznacznie 

(49:45) pokonało stolicę Hiszpanii. Stało 

się więc jasne, że do ostatecznego starcia 

staną: Tokio i Stambuł. Wyraźnie (60:36) 

zwyciężyło Tokio i to kartkę z jego nazwą 

mógł uroczyście zademonstrować człon-

kom MKOl i telewidzom z całego świata 

ówczesny szef MKOl – Jacques Rogge. 

WRZEŚNIOWA SESJA kierowniczego  

gremium światowego olimpizmu sprzed  

6 lat była ważna także z innego wzglę-

du. Oto właśnie na niej anulowało ono 

ogłoszony pół roku wcześniej pomysł 

wyłączenia z programu igrzysk jednej z naj-

starszych dyscyplin olimpijskich – zapasów. 

Protesty płynące z całego świata (w tym 

także z Polski) i zmiany w światowym kie-

rownictwie dyscypliny zrobiły swoje i pier-

wotny zamysł szczęśliwie porzucono. 

W KOLEJNYCH LATACH toczyła się  

za to ożywiona dyskusja nad pełnym  

programem olimpijskim planowanym  

na rok 2020. Wiadomo, że MKOl ustanowił 

dla igrzysk sztywne liczby uczestników 

i dodanie jakiejkolwiek nowej dyscypliny 

czy konkurencji musiałoby odbyć się w za-

mian za wycofanie innej. Takie też działania 

skutecznie przeprowadzono i stąd naj-

pierw (w roku 2016) MKOl zdecydował się 

przywrócić olimpijskie prawa baseballowi 

i softballowi, przyznać je karate, skateboar-

dingowi, surfingowi i wspinaczce sportowej, 

a potem jeszcze (2017) – „ulicznej” odmia-

nie koszykówki 3x3.

JAKO SIĘ RZEKŁO – stolica Kraju Kwit-

nącej Wiśni gospodarzem największego 

spotkania sportowców z całego świata 

była już 56 lat wcześniej. My z igrzyskami 

1964 roku wiążemy wspaniałe wspomnie-

nia, choćby za sprawą 23 medali (7-6-10) 

zdobytych tam przez biało-czerwonych, 

co dało nam znakomite siódme miejsce 

WYDARZENIA



MAGAZYN OLIMPIJSKI 15

w końcowej klasyfikacji medalowej. 

Przypominają się zwłaszcza zwycięstwa 

pięściarzy: Józefa Grudnia, Jerzego Kuleja 

i Mariana Kasprzyka, sztangisty Walde-

mara Baszanowskiego, florecisty Egona 

Franke oraz naszych lekkoatletów – Józefa 

Szmidta i sztafety sprinterek 4 x 100 m 

(Teresa Ciepły, Irena Szewińska, Halina 

Górecka, Ewa Kłobukowska). 

PEWNE OBIEKTY Z TAMTYCH IGRZYSK 

nadal w Tokio istnieją, choć część z nich 

się już zestarzała. Aby służyć zawodom, 

po przeszło półwieczu, musiały przejść 

gruntowną modernizację. Ale też np. stary 

Stadion Olimpijski postanowiono rozebrać 

niemal do zera i postawić na jego miejscu 

zupełnie nowy, nowocześniejszy i bardziej 

funkcjonalny. Kilka aren (jak np. Centrum 

Pływackie) to inwestycje zupełnie nowe. 

JAPOŃCZYCY TO NARÓD DUMNY  

I AMBITNY, ale jednocześnie – gospodarny 

i rozsądny, a to sprawiło, że gdy przyszło 

do planowania związanych z igrzyskami 

przedsięwzięć – pragnienie przygotowania 

imprezy na najwyższym poziomie musieli 

pogodzić z racjonalnym skalkulowaniem 

budżetu. Początkowo wspominano o 3 mld 

dolarów na organizację i 5 mld na infra-

strukturę, ale potem obliczenia wskazywały, 

że te kwoty mogą nie wystarczyć, i próbo-

wano je zwiększać, łącznie nawet do blisko 

14 mld dolarów. Wtedy zareagował choćby 

John Coates, szef Komisji Koordynacyjnej 

MKOl, apelując do gospodarzy, by jednak 

dokonywali oszczędności, tnąc planowane 

wydatki wszędzie tam, gdzie to możliwe.  

Ile ostatecznie będą kosztować przyszło-

roczne igrzyska – na razie nie wiadomo. 

OBIEKTY OLIMPIJSKIE igrzysk 2020 rozlo-

kowano zasadniczo w dwóch strefach Tokio: 

„strefie dziedzictwa” i „strefie zatokowej”. 

Na terenie pierwszej znajduje się kilka aren, 

które gościły igrzyska już w roku 1964 – to 

m.in. Stadion Olimpijski (ceremonie otwarcia 

i zamknięcia, la, piłka nożna) oraz obiekty 

dla pięcioboju nowoczesnego, hale dla: 

badmintona, tenisa stołowego, podnoszenia 

ciężarów, piłki ręcznej, judo i karate czy bok-

su. W drugiej przewidziano obiekty nowsze, 

także te specjalnie wznoszone na potrzeby 

igrzysk, a mające symbolizować dynamicz-

ny rozwój miasta, niejako „kłaniającego 

się” wodom Zatoki Tokijskiej. Tam podczas 

igrzysk będą odbędą się zawody m.in. 

w siatkówce, gimnastyce, tenisie, hokeju  

na trawie, koszykówce 3x3, wspinaczce 

sportowej, WKKW, kajakarstwie i wioślar-

stwie, łucznictwie, dyscyplinach pływackich, 

taekwondo i zapasach oraz szermierce. 

POZA TYMI STREFAMI znajdą się miejsca 

rozgrywania olimpijskich zawodów w: 

kolarstwie szosowym (zawodnicy pojadą 

z Tokio trasą wiodącą w kierunku słynne-

go wulkanu Fudżi), surfingu, koszykówce, 

strzelectwie, golfie, kolarstwie torowym 
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i MTB oraz w żeglarstwie (ten ostatni sport 

swoją bazę będzie mieć na terenie portu 

w Enoshimie). W sześciu miastach poza 

Tokio będą rozgrywane mecze turniejów 

piłkarskich kobiet i mężczyzn, baseballu 

i softballu. Chodzi o: Sapporo, Miyagi, Iba-

raki, Saitamę, Jokohamę i Fukushimę. Na-

wiasem mówiąc – właśnie w Fukushimie, 

dotkniętej w 2011 roku tragicznym w skut-

kach tsunami (zginęło wtedy 18 tys. osób) 

26 marca 2020 roku rozpocznie się sztafe-

ta z ogniem olimpijskim, która do 24 lipca 

odwiedzi każdą z 47 japońskich prefektur.

NA STYKU STREF „dziedzictwa” i „zatoko-

wej” powstaje wioska olimpijska – zupełnie 

nowe osiedle mieszkaniowe, zlokalizowane 

tak, by niezbyt daleko było stamtąd przy-

najmniej do części sportowych aren. Jak 

wspomniałem wcześniej – Japończycy to 

ludzie ambitni, pracowici i bardzo dokładni. 

Nic więc dziwnego, że – aby jak najlepiej 

przygotować do igrzysk ich przyszłe  

areny – opracowali bogaty program imprez 

testowych, podczas których sprawdzana 

jest funkcjonalność obiektów, praca zlokali-

zowanych w nich urządzeń oraz sprawność 

osób, które w przyszłym roku mają na nich 

pracować. Cykl zatytułowany „Ready,  

steady, Tokyo” („Na miejsca, gotów, Tokio”) 

objął łącznie – od 9 września 2018 roku do 

6 maja 2020 roku – aż 55 imprez (w więk-

szości międzynarodowych) rozgrywanych 

na przyszłych obiektach olimpijskich.  

Owe przeszło pół setki testów to swoisty 

rekord w historii igrzysk – dla porówna- 

nia olimpijskie spotkania w Pekinie 

(„Ostatnia bitwa”), Londynie („Londyn  

się przygotowuje”) czy Rio de Janeiro 

(„Rozgrzewka”) poprzedzało po 35–40 

zawodów kontrolnych.

JUŻ PRZED ROKIEM gospodarze opra-

cowali i opublikowali dość szczegółowy 

program zawodów olimpijskich. Obejmuje 

on 339 konkurencji medalowych w 33 spor-

tach. Igrzyska zostaną rozegrane w dniach 

od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 roku, z tym 

że już dwa dni przed ich oficjalną inaugu-

racją ruszą turnieje piłki nożnej mężczyzn 

i kobiet oraz softballu. Program sprzed 

roku nie uwzględniał boksu, ale zapewne 

po tegorocznych, czerwcowych decyzjach 

Komitetu Wykonawczego MKOl, który 

ostatecznie (po głośnym konflikcie z wła-

dzami AIBA) zdecydował o włączeniu bok-

su (8 kategorii męskich i 5 kobiecych) do 

olimpijskiego harmonogramu – Japończycy 

niebawem go uzupełnią. 

IGRZYSKA W TOKIO to także poważne 

wyzwanie dla Polskiego Komitetu Olim-

pijskiego. Zawczasu musi on pomyśleć 

o zapewnieniu całej ekipie (a pewnie 

WYDARZENIA



samych zawodników może być w niej 

220–250) możliwie najlepszych warunków 

przemieszczenia się do Japonii i z powro-

tem, przeprowadzenia całej pracochłon-

nej procedury akredytacji i zgłoszeń do 

zawodów, pomocy związkom sportowym 

w znalezieniu na terenie Japonii (lub Chin) 

miejsc na ewentualne zgrupowania akli-

matyzacyjne przed igrzyskami itd. W tej 

ostatniej sprawie pomocne mogą okazać 

się kontakty, które PKOl nawiązał już kilka 

lat temu z miastem Takasaki (ok. 150 km od 

miasta igrzysk), a wiem, że i niektóre związ-

ki sportowe same wyszukały już miejsca, 

w których ich zawodnicy spędzą czas bez-

pośrednio przed udaniem się do Tokio. 

TYMCZASEM TRWA WALKA o kwalifikacje 

olimpijskie. Na razie wyniki uprawniające  

do ubiegania się o olimpijską nominację 

osiągnęło ok. 30 naszych sportowców.  

Do czasu zakończenia kwalifikacji (czyli do 

czerwca przyszłego roku) liczba ta na pewno 

znacznie się zwiększy. Będziemy o tym pi-

sać na łamach „Magazynu Olimpijskiego”. 

Obiekty olimpijskie  
igrzysk 2020 rozlokowano  

w dwóch strefach Tokio: 
„strefie dziedzictwa”  
i „strefie zatokowej”
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JAK JUŻ POWSZECHNIE WIADOMO, PODCZAS 
IGRZYSK W TOKIO SPORTOWCY BĘDĄ WALCZYĆ 
M.IN. W DYSCYPLINACH DEBIUTUJĄCYCH 
W OLIMPIJSKIM PROGRAMIE. TO KOSZYKÓWKA 
3X3, KARATE, WSPINACZKA SPORTOWA, 
SKATEBOARDING I SURFING!. – WYBRALIŚMY 
DYSCYPLINY, ZA KTÓRYMI PODĄŻAJĄ MŁODZI 
LUDZIE. WYCHODZIMY NOWEMU POKOLENIU 
NAPRZECIW, CORAZ BARDZIEJ ULEPSZAJĄC 
ZAWODY OLIMPIJSKIE – WYJAŚNIAŁ  
PREZYDENT MKOl THOMAS BACH

NADCHODZI 
NOWE!

OBOK:
W Tokio zawodnicy 

wystartują  
w specjalnie 

stworzonej kombinacji 
wspinaczki sportowej. 

Będzie się ona składać 
z „czasówek”  

(2 biegi), prowadzenia 
(1 droga) i boulderingu 

(4 problemy) 

TEKST: MARTYNA SZYDŁOWSKA

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, IMAGO SPORT & NEWS/EAST 
NEWS, XINHUA NEWS/EAST NEWS, SPLASH NEWS/EAST NEWS

CHOĆ SAMA KOSZYKÓWKA na igrzy-

skach jest obecna od dawna, to w Japonii 

do programu dołączy w wersji 3x3, która  

na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich 

debiutowała już w 2010 roku! Zespoły 

składające się z trzech graczy (i jednego 

rezerwowego) rywalizują na połowie 

standardowego boiska koszykarskiego 

(z jednym koszem), a wygrywa ten zespół, 

który pierwszy zdobędzie 21 punktów lub 

prowadzi po upływie 10 minut czystej gry. 

W Tokio wystąpi po 8 drużyn kobiet i męż-

czyzn, prawo udziału mają zagwarantowa-

ne gospodarze; dołączą do nich 3 zespoły 

najwyżej sklasyfikowane w rankingu FIBA 

na dzień 1 listopada 2019 roku, 3 zespoły 

z turnieju kwalifikacyjnego, w którym wy-

stąpi 20 drużyn (gospodarz turnieju, 3 naj-

lepsze zespoły mistrzostw świata 2019 oraz 

16 najwyżej sklasyfikowanych w rankingu) 

oraz zwycięzca dodatkowego turnieju dla 

6 najwyżej sklasyfikowanych zespołów, 

których reprezentacja nie uczestniczyła 

w koszykówce halowej na igrzyskach 2012 

i 2016. Biało-czerwoni są pewni udziału 

w pierwszym turnieju kwalifikacyjnym, 

gdyż w czerwcu w Amsterdamie wywalczyli 

historyczny brązowy medal światowego 

czempionatu [w 2016 roku zakończyli  

MŚ na czwartym miejscu], a szanse na to, 

że w Tokio z zapartym tchem będziemy  

śledzić ich poczynania, są naprawdę duże. 

DEBIUT KARATE na igrzyskach w Japonii 

ma dodatkowe, symboliczne znaczenie, 

gdyż sport ten narodził się właśnie w Kraju 

Kwitnącej Wiśni. Również w karate upatruje 

się polskich szans na medal. Dorota Ba-

naszczyk w listopadzie ubiegłego roku zo-

stała mistrzynią świata w kategorii -55 kg, 

zdobywając tym samym pierwszy medal  

na imprezie tej rangi dla naszego kraju. 

22-latka z Łodzi przyznaje, że już sam wy-

stęp na igrzyskach w Tokio będzie dla niej 

spełnieniem marzeń. W Japonii o medale 

karatecy powalczą tylko w czterech katego-

riach przewidzianych dla każdej płci: w ku-

mite (walka dwóch zawodników – przyp. 

red.) panie w kat. -55, -61 i +61 kg, a panowie 

w -67, -75 i +75 kg oraz w kata (formy pre-

zentowane przez jednego zawodnika  

– przyp. red.). Organizatorzy tym samym 

ograniczyli grupy wagowe w kumite do 

trzech ze standardowych pięciu stosowa-

nych przez Światową Federację Karate 

WYDARZENIA



OBOK:
Nasi reprezentanci 
mają szansę na udział 
w igrzyskach w Tokio

PONIŻEJ:
Debiut karate na 
igrzyskach w Japonii 
ma dodatkowe, 
znaczenie, gdyż sport 
ten narodził się  
wlasnie w tym kraju. 
My liczymy na Dorotę 
Banaszczyk (z lewej)

W startujących 
na igrzyskach 

olimpijskich 
dyscyplinach 

szans na medale 
dla Polski  

 upatruje się  
między innymi  
w karate oraz  

we wspinaczce 
sportowej   
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[WKF]. W każdej kategorii wystąpi jedynie 

po dziesięciu zawodników: 4 najwyżej skla-

syfikowanych w rankingu olimpijskim na 

dzień 6 kwietnia 2020 roku, 3 z turniejów 

kwalifikacyjnych, 2 w ramach reprezentacji 

kontynentu lub za zaproszeniem „komisji 

trójstronnej” a jedno miejsce jest gwaranto-

wane dla reprezentanta gospodarzy.  

Na przykładzie Banaszczyk należy zauwa-

żyć, że ze względu na zastosowane połą-

czenie kategorii WKF kwalifikacje uzyskają 

dwie zawodniczki z kat. -50 kg i dwie z kat. 

-55 kg, gdyż w Tokio obie grupy wagowe są 

uwzględnione w jednej kat. -55 kg. W czerw-

cu 2019 roku Polka sklasyfikowana była  

na 6. miejscu, pierwszym bez olimpijskiej 

kwalifikacji (w czołówce uplasowała się  

reprezentantka Japonii), jednak wierzymy, 

że kolejne starty w punktowanych zawo-

dach Karate 1 Premier League zaowocują 

awansem w rankingu.

BIAŁO-CZERWONI mogą pochwalić się 

również sukcesami we wspinaczce sporto-

wej, choć i tutaj nie brak komplikacji zwią-

zanych z olimpijską rywalizacją. Sam sport 

jest po prostu przeniesieniem wspinaczki 

skalnej na sztuczne ścianki, a rywalizacja 

m.in. na mistrzostwach świata polega na 

wspinaniu się na czas (dwóch zawodników 

równocześnie, a wygrywa ten, który jest 

szybszy), wspinaniu się na prowadzeniu 

(zadaniem zawodników jest zdobycie jak 

największej liczby punktów podczas wspi-

naczki) i boulderingu (zawodnicy pokonują 

krótkie, ale bardzo trudne przejścia, a punkty 

otrzymują za osiągnięcie jak najwyższego 

chwytu na ścianie) oraz kombinacji złożonej 

z poprzednich konkurencji. W Tokio zawod-

nicy wystartują jedynie w specjalnie stworzo-

nej kombinacji, składającej się z „czasówek” 

(2 biegi), prowadzenia (1 droga) i boulderingu 

(4 problemy). Wśród biało-czerwonych nie 

brak wybitnych biegaczy, o czym świadczą 

choćby ich medale z czempionatu globu. 

W ubiegłym roku w Innsbrucku Polki 

ustrzeliły dublet – Aleksandra Rudzińska 

zdobyła złoto, a Anna Brożek srebro, z ko-

lei tuż za podium uplasowała się kolejna 

nasza reprezentantka Aleksandra Kałucka. 

Dwa lata wcześniej w Paryżu mistrzem 

świata również w „czasówce” został  

Marcin Dzieński. Czy jednak nasi wybitni 

biegacze będą w stanie zakwalifikować się  

na igrzyska? Czas pokaże. Wystąpi w nich 

jedynie 20 zawodniczek i 20 zawodników: 

7 najlepszych z mistrzostw świata w Tokio 

2019 w kombinacji (ze względu na igrzyska 

mistrzostwa rozgrywane są rok wcześniej), 

6 najlepszych zawodników turnieju kwa-

lifikacyjnego, 5 mistrzów kontynentów 

w kombinacji 2020, 1 zawodnik zaproszo- 

ny przez „trójstronną komisję” i 1 reprezen-

tant gospodarzy. 

SKATEBOARDING, CZYLI DESKOROLKA! 

Trzeba przyznać, że będzie to ciekawy de-

biut, dodający igrzyskom nowego kolorytu. 
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Początków tego sportu, a raczej całej sub-

kultury skaterów upatruje się w Stanach 

Zjednoczonych lat 50. W Tokio o cztery 

komplety medali zawodniczki i zawod-

nicy będą rywalizować w konkurencjach 

„street” [gdzie oceniane tricki i ewolucje 

wykonywane są na przeszkodach przy-

pominających te uliczne: schody, poręcze, 

krawężniki, ławki, etc.] i „park” [tu pre-

zentują swoje umiejętności na rampach, 

boxach i bankach]. Do każdej konkurencji 

zakwalifikuje się 20 skateboardzistek  

i 20 skateboardzistów: 3 najlepszych de-

skorolkarzy mistrzostw świata z 2019 ro- 

ku, 16 zawodników sklasyfikowanych 

najwyżej w rankingu olimpijskim na dzień 

1 czerwca 2020 r. oraz 1 reprezentant 

gospodarzy. W każdej konkurencji może 

wystąpić maksymalnie trzech zawodni-

ków z jednego kraju. Największą polską 

nadzieją jest wychowana w Stanach  

Zjednoczonych Amelia Brodka, która  

jest wszechstronną zawodniczką, z pokaź-

ną już kolekcją medali. W ubiegłym roku 

w olimpijskiej konkurencji „park” zdobyła 

mistrzostwo Europy. Obecnie w „streecie” 

w rankingu w okolicach sześćdziesiątego 

miejsca mamy sklasyfikowanych dwoje  

reprezentantów – Agatę Halikowską 

i 14-letniego Filipa Szalaka. Walka  

o olimpijskie bilety cały czas trwa.

NA IGRZYSKACH W TOKIO pojawią się 

również surferzy, tutaj rywalizacja (kobiet 

i mężczyzn) będzie odbywać się wyłącz-

nie na krótkiej desce tzw. shortboardzie. 

W Chibie nad Zatoką Tokijską wystąpi 

20 zawodniczek i 20 zawodników, którzy 

będą rywalizować w wyścigach po czte-

rech, prezentując swe umiejętności  

sędziom i publiczności – dwójka najlep-

szych awansuje do kolejnej rundy. Jeśli  

zaś chodzi o sam proces kwalifikacji,  

to olimpijskie nominacje będzie można 

wywalczyć na World Surfing Games 2019 

(4 najlepsi mężczyźni i 4 kobiety) i 2020 

(również 4 najwyżej sklasyfikowani pano-

wie i 6 pań), w 2019 World Surf League  

(10 panów i 8 pań), a po jednym miejscu 

zagwarantowano dla najlepszych na 

Igrzyskach Panamerykańskich 2019 oraz 

dla samych gospodarzy igrzysk. Niestety, 

trzeba uczciwie przyznać, że szanse na 

to, aby polscy surferzy dołączyli do grona 

olimpijczyków są naprawdę niewielkie. 

PONIŻEJ:
Na igrzyskach w Tokio 
pojawią się również 
surferzy...

OBOK:
Na olimpijski debiut 
skateboardingu 
czekają tysiące 
miłośników tego 
sportu ma całym 
świecie

Rywalizacja 
surferów będzie 

odbywać się 
wyłącznie na 

krótkiej desce, tzw. 
shortboardzie

WYDARZENIA
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POD KONIEC MAJA W BABORÓWKU POD POZNANIEM POLSKA 
DRUŻYNA WKKW ZDOBYŁA PO RAZ PIERWSZY OD AŻ 16 LAT 
DRUŻYNOWE KWALIFIKACJE OLIMPIJSKIE! EKIPA WYSTĄPIŁA POD 
WODZĄ TRENERA MARCINA KONARSKIEGO W SKŁADZIE: JOANNA 
PAWLAK, PAWEŁ SPISAK, PAWEŁ WARSZAWSKI I MARIUSZ KLENIUK

SUKCES PO LATACH

POWYŻEJ:
Joanna Pawlak  

i Fantastic Frieda

TEKST I FOTO: DAVA PALEJ/EQUISTA.PL

W RAMACH 6. FESTIWALU JEŹDZIECKIE-

GO BABORÓWKO, który odbył się dzięki 

dużemu udziałowi mecenasa zawodów 

Romana Roszkiewicza, rozegrane zostały 

zmagania z rekordową jak na tę dyscyplinę 

pulą nagród 465 tys. zł. Program zawodów 

obejmował konkursy na poziomie między-

narodowym (CCIO4*–L, CCI4*–S, CCI3*–S, 

CCI2*–S, CCIYH2*–S) i regionalnym (L),  

ale najwięcej emocji wzbudziła walka 

o udział w IO 2020, czyli zmagania  

w ramach konkursu CCIO4*–L. 

W BABORÓWKU MOGLIŚMY ŚLEDZIĆ 

rywalizację ekip z grupy C (Europa Centralna 

i Wschodnia oraz Azja Środkowa), do której 

należały drużyny z Rosji, Białorusi i Polski. 

Pary współzawodniczyły we Wszechstron-

nym Konkursie Konia Wierzchowego,  

na który składają się kilkudniowe rywaliza-

cje – zaczynając od ujeżdżenia, przez bardzo 

wymagającą próbę terenową, a na finało-

wych skokach przez przeszkody kończąc.

NA STARCIE w walce o jeden drużynowy 

bilet do Tokio stanęli:

  Alexander Zelenko (Verdikt), Aliaksandr 

Faminou (Martinie), Raman Varanko  

(Dervish) – Białoruś, 

  Evgenia Vysotskaya (Eclair d’Amour), 

Aleksandr Markov (Kurfurstin), Andrey 

Mitin (Gurza) – Rosja,

  Joanna Pawlak (na Fantastic Frieda),  

Mariusz Kleniuk (Winona), Paweł Spisak  

(na Banderasie) i Paweł Warszawski  

(Aristo AZ) – Polska.

POLACY BYLI LIDERAMI ZAWODÓW  

od pierwszego dnia! Kibice z radością 

przyjęli ich doskonałe wyniki po pierwszej, 

ujeżdżeniowej próbie. W konkursie najlep-

szy był Paweł Spisak (POL), który wystarto-

wał na 12-letnim wałachu polskiej hodowli  

– Banderasie (Moravia – Babilonia/Jape), 

uzyskując 26,9 pkt. Tym samym wyprzedził 

nie byle kogo, bo Niemca Michaela Junga 

(GER), mistrza olimpijskiego z Londynu 

i Rio, zdobywcę złota Światowych Igrzysk 

Jeździeckich (2010) czy mistrzostw Europy 

WKKW (2011, 2013, 2015).

WYDARZENIA



W KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ Polska 

zdobyła 93 pkt, wyprzedzając Białoruś  

o 19,2, a Rosję o 21 pkt. Mimo takiego układu, 

zajmująca drugie miejsce Białoruś pozostała 

poza rywalizacją o kwalifikację olimpijską. 

Powod? Eliminacja z konkursu pary Alexander 

Zelenko (na Verdikcie), bo koń wyskoczył 

z czworoboku. Późniejsza próba terenowa by- 

ła dla kibiców gwoździem programu. A dla 

zawodników i koni trudnym sprawdzianem 

przygotowania i formy. Normę czasu ustalono 

na 10 minut, a para miała pokonać dystans  

ok. 5700 m i wykonać blisko 40 skoków.

PO RAZ KOLEJNY bezkonkurencyjny okazał 

się Paweł Spisak na Banderasie, który jako 

jedyny pokonał trasę w wyznaczonej normie 

czasu! Na drugim miejscu i z niewielką stratą 

uplasował się Niemiec Michael Jung na koniu 

fischerChipmunk, a trzecie miejsce przypa-

dło Polakowi – Janowi Kamińskiemu i jego 

wałachowi Jardowi. Czołowe lokaty zostały 

zdominowane przez Polaków i Niemców. Pią-

te i szóste należały bowiem odpowiednio do 

Pawła Warszawskiego na Aristo AZ oraz do 

Joanny Pawlak na Fantastic Friedzie. Niestety, 

Mariusz Kleniuk na klaczy Winona zrezygno-

wał z dalszego przebiegu podczas crossu 

z powodu niedyspozycji konia. Aleksandr 

Markov (Kurfurstin) nie miał szczęścia – ten 

start okazał się wielkim pechem dla Rosji, 

ponieważ para została wyeliminowana z kon-

kursu za nieposłuszeństwo i rozstanie za-

wodnika z koniem. Tym samym Polska jako 

jedyna drużyna miała walczyć o awans i bilet 

na przyszłoroczne igrzyska w Tokio.

WBREW POZOROM I NIEMAL PEWNEMU 

BILETOWI NA IO atmosfera panująca  

od finałowego, niedzielnego poranka  

udzieliła się niemal wszystkim. Trener ka-

dry Marcin Konarski i drużyna w składzie: 

Joanna Pawlak, Paweł Warszawski i Paweł 

Spisak wiedzieli, że w klasyfikacji liczą się 

wyniki tylko trzech najlepszych par.  

Po rezygnacji Mariusza Kleniuka było już 

wiadomo, że wszystkie konie muszą  

przejść przegląd weterynaryjny, a pary  

są zobligowane do ukończenia próby  

skoków bez względu na wynik punktowy.

Mimo ogromnej presji drużyna stanęła 

na wysokości zadania. Jedyna kobieta 

w zespole – Joanna Pawlak na Fantastic 

POWYŻEJ:
Paweł Warszawski 
i Aristo AZ

OBOK:
Mariusz Kleniuk  

i Winona

OBOK:
Paweł Spisak  

i Banderas

OBOK:
Radość polskiej ekipy: 

Paweł Warszawski, 
Joanna Pawlak, Paweł 

Spisak, Mariusz 
Kleniuk oraz trener 

Marcin Konarski

W Baborówku 
mogliśmy śledzić 
rywalizację ekip  

z grupy C (Europa 
Centralna  

i Wschodnia oraz 
Azja Środkowa)

Friedzie – pokonała parcour bezbłędnie, zaj-

mując indywidualnie czwarte miejsce, Paweł 

Warszawski i wałach Aristo AZ nie ustrzegli 

się zrzutki na przeszkodzie i uplasowali się 

w konkursie na piątej pozycji, natomiast feno- 

menalny duet Paweł Spisak i jego Banderas 

pokonali tor w czasie 70,24 s i bez błędów,  

co zapewniło im pierwsze miejsce.

EMOCJE TOWARZYSZĄCE PRZEJAZDOM 

POLAKÓW, a szczególnie ostatniemu 

w stawce startujących i aktualnemu mistrzo-

wi Polski, były tak duże, że udzieliły się nie 

tylko ekipie polskiej, ale i publiczności i oso-

bom oficjalnym. Były łzy szczerego wzru-

szenia, okrzyki radości i łamiący się głos 

spikera zawodów – nikt nie miał wątpliwości, 

to była historyczna chwila, której mogliśmy 

być świadkami. Oby tak w Tokio… 

 MAGAZYN OLIMPIJSKI 23



24 MAGAZYN OLIMPIJSKI

POLSCY SIATKARZE NALEŻĄ DO GRONA MEDALOWYCH FAWORYTÓW IGRZYSK W TOKIO, JEDNAK NAJPIERW  
DO OLIMPIJSKIEGO TURNIEJU MUSZĄ SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ. Z KOLEI NASZE SIATKARKI PRAGNĄ POWRÓCIĆ  
NA IMPREZĘ CZTEROLECIA, GDYŻ PO RAZ OSTATNI W OLIMPIJSKIM TURNIEJU WYSTĄPIŁY W PEKINIE

WALCZĄ O IGRZYSKA!

TEKST I FOTO: MARTYNA SZYDŁOWSKA

OBIE REPREZENTACJE rozegrają turnieje 

kwalifikacyjne w Polsce, licząc na wsparcie 

biało-czerwonych kibiców. Na początku 

sierpnia walka o upragnione olimpijskie  

paszporty rozegra się najpierw we Wrocławiu 

(kobiety), a następnie w Gdańsku (mężczyźni). 

W DNIACH 2–4 SIERPNIA odbędzie się 

sześć międzynarodowych turniejów kwa-

lifikacyjnych siatkarek i będzie to pierwsza 

szansa awansu na igrzyska. We wrocławskiej 

hali Orbita biało-czerwone podejmą mistrzy-

nie świata Serbki oraz reprezentantki Portory-

ko i Tajlandii, z tym że awans wywalczy tylko 

najlepsza drużyna turnieju. Trzeba przyznać, 

że grupa jest niezwykle trudna i to nie tylko 

za sprawą mistrzyń globu. – Podchodzimy do 

tego, jak do wielkiej szansy – każdy ma ma-

rzenia, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, 

z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Patrzymy 

pozytywnie na ten turniej, ale jesteśmy świa-

domi klasy rywali, nie tylko Serbii – mówił  

na początku sezonu trener Jacek Nawrocki. 

NAJWIĘKSZYM TESTEM, a zarazem przygo-

towaniem dla naszej reprezentacji była Siat-

karska Liga Narodów (VNL), w której Polki 

osiągnęły historyczny wynik, awansując do 

czołowej szóstki. Biało-czerwone w kończą-

cym te rozgrywki turnieju Final Six znalazły 

się wraz z reprezentantkami Brazylii, Stanów 

Zjednoczonych, Turcji, Chin i Włoch. W fazie 

interkontynentalnej radziły sobie wyśmieni-

cie, sprawiając wiele niespodzianek, mimo że 

występowały bez naszej pierwszej rozgrywa-

jącej Joanny Wołosz (która po długich i inten-

sywnych rozgrywkach klubowych rozegrała 

jedynie mecze VNL w Opolu). Po sezonie 

we Włoszech, umiejętnościami i siłą jeszcze 

bardziej imponuje Malwina Smarzek, która 

została niekwestionowaną liderką kadry 

i najlepiej punktującą zawodniczką VNL 

– 365 punktów w fazie interkontynentalnej! 

Reprezentację znacząco wzmocniła również 

niespełna 19-letnia przyjmująca Magdalena 

Stysiak, mierząca 203 cm. Także nasza 

środkowa i kapitan Agnieszka Kąkolewska 

ma blisko dwa metry wzrostu, dzięki czemu 

polski blok stał się postrachem dla rywalek. 

Nasz szeroki skład to mieszanka doświad-

czenia (chociażby libero Paulina Maj-Erwardt 

i środkowa Zuzanna Efimienko-Młotkowska) 

i młodości. Wierzymy zatem, że biało-czer-

wone ze swoją grą prowadzoną przez rozgry-

wającą światowego formatu Joannę Wołosz 

są w stanie sprawić niespodziankę we 

Wrocławiu. – Szkoda, że trafiłyśmy do grupy 

z mistrzyniami świata, ale zobaczymy, jak to 

będzie. Trzeba wierzyć w awans. Nawet dwa 

lata temu po porażce z Serbią w nieszczę-

snym turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw 
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świata mówiłam, że z taką drużyną zawsze 

można wygrać ten jeden mecz na dziesięć  

– stwierdziła nasza rozgrywająca. 

POLSKA BĘDZIE RÓWNIEŻ gospodarzem 

turnieju kwalifikacyjnego siatkarzy. Nasza 

drużyna od początku deklarowała, że właśnie 

ta impreza jest najważniejsza w tym sezonie. 

W gdańskiej ERGO Arenie 9–11 sierpnia mi-

strzowie świata zmierzą się z reprezentacjami 

Francji, Słowenii i Tunezji. – Mamy najtrudniej-

szą grupę. Francja i Słowenia grają naprawdę 

dobrze i są niezwykle groźnymi przeciwnika-

mi. Patrząc na inne grupy, nie widzę żadnej, 

która miałaby tyle drużyn grających na tak 

wysokim poziomie. Cieszę się, że Polska jest 

gospodarzem turnieju, bo to niesie za sobą 

pewne korzyści. To będą trudne mecze, ale już 

w ubiegłym roku pokazaliśmy, że potrafimy 

wygrywać i takie –  zapowiedział Vital Heynen. 

W słowach trenera biało-czerwonych nie ma 

nawet odrobiny przesady, bo zarówno Fran-

cja, jak i Słowenia w ostatnich latach były dla 

naszych reprezentantów niewygodnymi prze-

ciwnikami. Wystarczy spojrzeć choćby na nasz 

bilans w meczach z Francją w imprezach świa-

towej rangi – 11 zwycięstw i 11 porażek, z kolei 

Słowenia dwa razy z rzędu [2015 i 2017 – przyp. 

red.] wyeliminowała nas z mistrzostw Europy. 

W rozpoczynającej sezon Siatkarskiej Lidze 

Narodów Polacy występowali w eksperymen-

talnych składach, bo Vital Heynen ponownie 

mocno rotował zawodnikami, dając więcej 

odpoczynku mistrzom świata z ubiegłego 

roku, tak aby w najważniejszej części sezonu 

ci byli w jak najlepszej formie. Podczas turnieju 

w Gdańsku reprezentację Polski powinien 

wzmocnić Wilfredo Leon, bo pod koniec lipca 

minie okres karencji dla pochodzącego z Kuby 

przyjmującego. Wszyscy wierzą, że kontu-

zjowany jeszcze w kwietniu Bartosz Kurek 

również będzie wtedy w pełni sił, by walczyć 

o upragnioną kwalifikację olimpijską.

AWANS Z TEGO TURNIEJU, podobnie  

jak i w przypadku pań, wywalczy jedynie  

najlepsza drużyna, a kolejną – i ostatnią  

– szansą zdobycia olimpijskiego biletu 

dla drużyn z Europy, będą kontynentalne 

kwalifikacje zaplanowane na styczeń 2020, 

w których prawo występu otrzyma siedem 

najwyżej sklasyfikowanych w europejskim 

rankingu drużyn i gospodarz turnieju. 

POWYŻEJ:
W akcji Natalia 
Mędrzyk...

OBOK:
Trener Jacek Nawrocki 

docenia klasę rywali, 
ale wierzy  

w możliwości swoich 
podopiecznych

OBOK:
– Jestem pewien, 

że w Tokio nas nie 
zabraknie – zapewnia 

Vital Heynen 

OBOK:
Koledzy z reprezentacji 

obserwują zmagania 
Dawida Konarskiego

– Mamy dwie szanse na zdobycie kwalifikacji: 

w sierpniu, a potem w styczniu. Ja zdecydo-

wanie wolę, abyśmy zdobyli bilety do Tokio 

teraz, ale jeśli się to nie uda, to zakwalifiku-

jemy się w styczniu. Jestem pewien, że w To-

kio nas nie zabraknie – zapewnia Heynen. 

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku 

siatkarek, dla których także przewidziano eu-

ropejski turniej kwalifikacyjny będący drugą 

szansą na zdobycie przepustki do Tokio.

TEN SEZON TO JEDNAK nie tylko walka 

o miejsca w turnieju olimpijskim i Siatkarska 

Liga Narodów, gdyż na zawodników i zawod-

niczki czekają jeszcze mistrzostwa Europy. 

Rywalizacja o miano najlepszej drużyny  

Starego Kontynentu w przypadku pań  

będzie odbywać się na Słowacji, na Wę-

grzech, w Turcji i w Polsce (23 sierpnia  

– 8 września). Biało-czerwone wystąpią  

w Łodzi w grupie B z Włoszkami, Belgijkami, 

Ukrainkami, Portugalkami i Słowenkami. 

Łódzka Atlas Arena będzie gościć mecze  

aż do ćwierćfinałów, a potem rywalizacja  

będzie toczyć się już tylko w Turcji.  

Polski Komitet Olimpijski objął te mistrzo-

stwa honorowym patronatem. Z kolei czem-

pionat Europy mężczyzn będzie odbywać 

się w Holandii, Belgii, Słowenii i we Francji 

(12–29 września). Biało-czerwoni swoją kam-

panię rozpoczną w Holandii, grając w grupie 

D z gospodarzami, Czechami, Estończykami, 

Czarnogórcami i Ukraińcami. Mistrza konty-

nentu wyłoni mecz w Paryżu. 
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13 PRODUKTÓW, 7 USŁUG, 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA O CHARAKTERZE 
INNOWACYJNYM ORAZ 2 GMINY – OTO NAGRODZENI NA 
TEGOROCZNEJ GALI KONKURSU „TERAZ POLSKA”. WYDARZENIE, 
ZORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ POLSKIEGO GODŁA 
PROMOCYJNEGO, ODBYŁO SIĘ 3 CZERWCA W TEATRZE WIELKIM  
– OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. KAPITUŁA „TERAZ POLSKA”, 
KIEROWANA PRZEZ PROF. MICHAŁA KLEIBERA, POSTANOWIŁA 
RÓWNIEŻ PRZYZNAĆ SWOJE HONOROWE WYRÓŻNIENIE  
POLSKIEMU KOMITETOWI OLIMPIJSKIEMU

WYRÓŻNIENIE 
„TERAZ POLSKA” 
DLA PKOl

POWYŻEJ: 
Prezes PKOl Andrzej 
Kraśnicki i Minister 
Adam Kwiatkowski

OBOK:
Andrzej Kraśnicki 
dziękuje Kapitule 
„Teraz Polska” 
za zaszczytne 
wyróżnienie dla PKOl

TEKST: MATEUSZ WILANOWICZ  FOTO: KAMIL BROSZKO/„TERAZ POLSKA”

. 

Z RĄK SEKRETARZA STANU w Kancelarii 

Prezydenta RP Ministra Adama Kwiatkow-

skiego i prof. Michała Kleibera pamiątko-

wą statuetkę odebrał Prezes PKOl Andrzej 

Kraśnicki. W krótkim wystąpieniu przyznał, 

że wyróżnienie to nasz ruch olimpijski 

przyjmuje z wielką atencją, z uwagi choćby 

na otoczenie w postaci wspaniałego grona 

tegorocznych laureatów oraz na cieszą-

ce się od lat powszechnym szacunkiem 

honorowanie w konkursie firm najlepiej 

Wyróżnienie  
to traktujemy jako 

wyraz uznania dla 
obchodzącego w tym roku 
swoje 100-lecie rodzimego 

ruchu olimpijskiego

spisujących się na rynku i godnie promują-

cych Polskę w Europie i świecie. 

– Wyróżnienie to traktujemy jako wyraz 

uznania dla obchodzącego w tym roku 

swoje 100-lecie rodzimego ruchu olimpij-

skiego, dla ponad 300 medali, jakie biało-

-czerwoni zdobyli dotąd na igrzyskach 

olimpijskich, sławiąc na nich imię naszego 

kraju, ale także jako uhonorowanie setek 

i tysięcy naszych wolontariuszy pracują-

cych w radach regionalnych, klubach  

olimpijczyka oraz szkołach, których patro-

nami są nasi wybitni sportowcy – powie-

dział Andrzej Kraśnicki. 

W TRAKCIE GALI trzy osoby uhonoro-

wano tytułami „Wybitny Polak”. Tego 

zaszczytu dostąpili: nasz czołowy reżyser 

i scenarzysta filmowy Krzysztof Zanussi, 

artysta grafik, plakacista Andrzej Pągow-

ski oraz koszykarz, założyciel Fundacji 

„MG13 – Mierz wysoko” Marcin Gortat.  

Były zawodnik klubów NBA, odbierając 

wyróżnienie, zapewnił: – Bez względu na 

to, w jakim miejscu na świecie się znajdę,  

zawsze będę pamiętał, że jestem Polakiem 

i wizytówką naszej ojczyzny. 

WYDARZENIA
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OKOŁO 30 TYSIĘCY OSÓB WZIĘŁO 25 MAJA UDZIAŁ 
W 21. PIKNIKU OLIMPIJSKIM PKOl. W PARKU KĘPA 
POTOCKA NA ŻOLIBORZU ROZLOKOWAŁO SIĘ 
PONAD 40 STOISK ZORGANIZOWANYCH PRZEZ 
POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE, INNE ORGANIZACJE 
SPORTOWO-REKREACYJNE ORAZ SPONSORÓW 
POLSKIEGO I ŚWIATOWEGO RUCHU OLIMPIJSKIEGO

PIKNIK Z IGRZYSKAMI 
EUROPEJSKIMI (I NIE TYLKO)

NA BRAK ATRAKCJI, przygotowanych 

dzięki współpracy PKOl z Ministerstwem 

Sportu i Turystyki oraz władzami miasta 

stołecznego Warszawy, nikt nie miał pra-

wa narzekać. Do dyspozycji gości imprezy 

było tego dnia ponad 150 polskich mi-

strzów i medalistów olimpijskich. Przepro-

wadzono wiele konkursów i sportowych  

zabaw z nagrodami.

W RAMACH PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO 

promowane były czerwcowe II Igrzyska 

Europejskie w Mińsku – stąd obecność 

przedstawicieli Ambasady Białorusi  

w Polsce i Komitetu Organizacyjnego 

Igrzysk. Nie zabrakło „ognia pokoju”, 

wznieconego w Rzymie, a potem dostar-

czonego dzięki specjalnej sztafecie do 

Warszawy. Z zapalonymi pochodniami  

na piknikową scenę wbiegli: lekkoatleci 

ORLEN Teamu – Anita Włodarczyk  

i Piotr Małachowski oraz strzelec  

Piotr Kowalczyk, który zakwalifikował  

się do udziału w mińskich igrzyskach.  

Całości towarzyszyła prezentacja „Lisika” 

– oficjalnej maskotki imprezy oraz projek-

cja filmów zachęcających do odwiedzenia 

igrzysk w stolicy Białorusi. 

SYNTETYCZNY ZAPIS piknikowych  

wydarzeń przedstawiamy w fotoreportażu 

autorstwa Włodzimierza Włocha. 

FOTO: WŁODZIMIERZ WŁOCH/PKOl

TEKST: HENRYK URBAŚ
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W ramach Pikniku 
Olimpijskiego  
były promowane  
II Igrzyska 
Europejskie 
w Mińsku
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CYKL ŚWIATOWYCH TARGÓW KOLEKCJONERÓW OLIMPIJSKICH  
ZAINAUGUROWAŁ JESZCZE W ROKU 1994 W LOZANNIE ÓWCZESNY  
PREZYDENT MKOl – JUAN ANTONIO SAMARANCH. OD TEGO CZASU  
IMPREZY TAKIE ZAWITAŁY M.IN. DO RIO DE JANEIRO, SEULU, PEKINU, 
CHICAGO, GÖTEBORGA, LAKE PLACID I LOS ANGELES. WARSZAWA GOŚCIŁA 
MIĘDZYNARODOWĄ SPOŁECZNOŚĆ KOLEKCJONERÓW OLIMPIJSKICH DWUKROTNIE 
– W 2009 ROKU Z OKAZJI 90-LECIA PKOl ORAZ W TYM ROKU, W RAMACH 
OBCHODÓW JUBILEUSZU 100-LECIA NASZEGO NARODOWEGO KOMITETU

TARGI NIEZWYKŁE

OBOK:
W czasie trwania 
targów Centrum 
Olimpijskie stało się 
prawdziwym rajem   
dla kolekcjonerów...

TEKST: ROMAN BABUT

ORGANIZACJĘ 25. ŚWIATOWYCH TAR-

GÓW KOLEKCJONERÓW OLIMPIJSKICH 

Warszawa 2019 powierzono Polskiemu  

Komitetowi Olimpijskiemu 12 listopada 

2015 roku podczas odbywającego się  

w Lozannie posiedzenia Komisji Kultury 

i Dziedzictwa Olimpijskiego MKOl, kiero-

wanej przez Ching-Kuo Wu. Także on był 

honorowym gościem majowej imprezy 

w naszej stolicy. 

OFICJALNE OTWARCIE TARGÓW odbyło 

się 24 maja na tle Galerii Polskich Mistrzów 

Olimpijskich w foyer Centrum Olimpijskie- 

go. Wspólnie dokonali go: Ching-Kuo Wu, 

Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny 

PKOl i Andrzej Szalewicz, kierujący komi-

tetem organizacyjnym targów. Przez trzy 

majowe dni Centrum Olimpijskie w Warsza-

wie gościło przybyszów z 33 państw całego 

świata. Wydarzenie zgromadziło ponad 130 

wystawców i ich asystentów oraz wielokrot-

nie więcej wizytujących kolekcjonerów kra-

jowych i międzynarodowych. Jako uczestnik 

wielu targów od samego początku, muszę 

przyznać, że nie pamiętam takiego zagęsz-

czenia na salach podczas poprzednich edy-

cji. Wśród gości dostrzegliśmy m.in. przed-

stawicieli muzeów sportu, a w wśród nich 

czteroosobową delegację nowo tworzonego 

Muzeum Olimpijskiego w Tokio. 

WIELE OSÓB ZADAJE sobie pytanie – co 

właściwie tak mocno absorbuje dorosłych 

ludzi? Bo młodzież, to zrozumiałe. Z pew-

nością z jednej strony to pasja kolekcjoner-

ska, ale z drugiej – poświęcenie się historii 

igrzysk olimpijskich i poszczególnych spor-

tów. A zatem, co jest tak naprawdę przed-

miotem zainteresowań? Odpowiem prosto 

i krótko: WSZYSTKO. Do klasycznych ob-

szarów zorganizowanego kolekcjonerstwa 

olimpijskiego należą znaczki pocztowe 

(filatelistyka), przypinki klapowe i odznaki, 

czyli piny (falerystyka), monety i banknoty 

(numizmatyka). Chyba najczęściej obecnie 

oferowane są piny. Ale wystarczyło przejść 

się po targowej sali, by zobaczyć przeróżne 

obiekty będące przedmiotem pożądania, 

a w końcu transakcji. Oczywiście, w prakty-

ce stosowane są wszystkie formy transak-

cji: od wzajemnej wymiany walorów aż po 

kupno-sprzedaż. Targi często, mimo ery in-

ternetu, a może i dzięki temu wynalazkowi, 

służą nawiązywaniu osobistych kontaktów 

kolekcjonerskich i w bezpośrednich rozmo-

wach pomagają dotrzeć do interesujących 

nas walorów.

CZY NA NASZYCH TARGACH występowa-

ła przewaga, którejś dyscypliny kolekcjo-

nerstwa? Raczej tak, bo do najpopularniej-

szych należą piny. Ale pośród rozmaitych 

drobiazgów wyróżnialy się choćby pochod-

nie ze sztafet olimpijskich i pamiątkowe 

statuetki. W Warszawie wyjątkowym powo-

dzeniem cieszyły się oferty bibliofilskie. 

Targom w Warszawie towarzyszyły wysta-

wy kolekcji olimpijskich prezentowanych 

przez doświadczonych kolekcjonerów 

i wystawców z międzynarodowymi osią-

gnięciami oraz spotkania z historią igrzysk 

olimpijskich, która znajduje swoje odbicie 

w kolekcjach, jak np. historia igrzysk w obo-

zach jenieckich z 1940 i 1944 roku,  
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FOTO:  TOMASZ SIKORA/ PKOl, 
ROMAN BABUT



czy też historia pierwszej w dziejach przy-

pinki (pinu) z 1896 roku. Wielką frajdę mieli 

łowcy autografów, przybyli z wielu krajów, 

a szczególnie z Polski, wypytując wcze-

śniej o możliwość spotkania z naszymi 

medalistami olimpijskimi. Nie zawiedli się. 

Obecność wielu członków Polskiej Rodziny 

Olimpijskiej podczas wspólnej fotografii 

przed Centrum Olimpijskim oraz na Pikniku 

na Kępie Potockiej stworzyła im nieograni-

czone możliwości bezpośrednich rozmów 

i zdobycia wpisu do pamiętnika, autografu 

na koszulce lub na czymkolwiek innym (tak 

to praktycznie wygląda). Zresztą wielu mi-

strzów odwiedziło także nasze targi. Oso-

biście, zdobyłem sympatyczną pamiątkę, 

POWYŻEJ:
Honorowym gościem 
majowych targów był 
Ching-Kuo Wu

OBOK:
Autor tekstu Roman 

Babut (z prawej)  
z mistrzem 

olimpijskim z Sapporo, 
Wojciechem Fortuną

fotografując się z Wojciechem Fortuną…  

Jak każda impreza kolekcjonerska świato-

wego formatu, tak i nasza została udoku-

mentowana wydawnictwami pocztowymi 

oraz okazjonalnymi odznakami. 

ZAZWYCZAJ NA ZAKOŃCZENIE targów 

wygłaszane było: „Do zobaczenia w War-

szawie” – tak było na targach w Los Ange-

les w ubiegłym roku. Nie zdradzę tajemnicy, 

informując, że międzynarodowa społecz-

ność kolekcjonerów olimpijskich spotka  

się albo w Tokio podczas igrzysk 2020, 

albo w Rzymie – z okazji 60-lecia pamięt-

nych dla Polaków igrzysk z roku 1960. 

W każdym razie – do zobaczenia! 

Przez trzy majowe dni  
Centrum Olimpijskie w Warszawie  

gościło przybyszów z 33 państw
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W CENTRUM OLIMPIJSKIM PKOl W WARSZAWIE 10 MAJA BR. ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ,  
PODCZAS KTÓREJ OFICJALNIE OGŁOSZONO WYNIKI I PODSUMOWANO PRZEBIEG JUŻ  
52. KONKURSU FAIR PLAY PKOl. TYM RAZEM JEGO KAPITUŁA ZŁOŻONA Z CZŁONKÓW  
KLUBU FAIR PLAY OCENIAŁA CZYNY I GESTY CZYSTEJ GRY, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W 2018 ROKU

FAIR PLAY NA „DACHU ŚWIATA”

POWYŻEJ:
Laureaci  
konkursu  
Fair Play  
za rok 2018

TEKST: MATEUSZ WILANOWICZ

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl

ZEBRANYCH POWITAŁ Prezes PKOl  

Andrzej Kraśnicki, który przypomniał,  

że nagrody Fair Play PKOl przyznaje już  

od ponad półwiecza i w gronie ich laureatów 

jest wiele wybitnych osobistości rodzimego 

sportu. – Nie wyobrażam sobie sportu  

bez czystej gry – stwierdził sternik PKOl.  

– To nie tylko przestrzeganie przepisów i regu-

laminów sportowych, ale również właściwe 

traktowanie rywala, powstrzymywanie się od 

niedozwolonego wspomagania, gotowość 

do rezygnacji z własnych ambicji sportowych 

na rzecz niesienia pomocy lub wręcz ratunku 

innym – zaznaczył. Rodowód dorocznych  

nagród przypomniała kierująca Klubem  

Fair Play Hanna Wawrowska. Największe  

zainteresowanie wywołało, a i wzbudziło  

niemało emocji ogłoszenie laureatów. 

GŁÓWNE TROFEUM FAIR PLAY przypadło 

członkom narodowej zimowej wyprawy  

na himalajski szczyt K2, którzy – rezygnując 

ostatecznie ze zdobycia tego szczytu – po-

spieszyli z pomocą Francuzce Elisabeth  

Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi. W skła-

dzie wyprawy znaleźli się wówczas: Krzysztof 

Wielicki (kierownik), Janusz Gołąb (kierownik 

sportowy), Maciej Bedrejczuk, Adam Bielecki, 

Jarosław Botor, Marek Chmielarski, Rafał Fro-

nia, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Piotr Snop-

czyński, Piotr Tomala, Dariusz Załuski i Denis 

Urubko. Przypomnijmy,  pod koniec stycznia 

ub.r. Polak i Francuzka osiągnęli położony 

w zachodniej części Himalajów szczyt Nanga 

Parbat (dziewiąty na świecie pod względem 
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wysokości). Dotarli tam północno-zachodnią 

stroną góry, co było wyczynem pionierskim. 

Niestety, Mackiewicz okupił to osiągnięcie 

objawami choroby wysokościowej. Wkrótce 

okazało się, że nie będzie w stanie zejść 

z góry. Jego partnerka pozostawiła go więc 

w lodowej szczelinie i usiłowała wezwać po-

moc. Z tą szybko pośpieszyli uczestnicy wy-

prawy na K2. Porzucając własne plany, spod 

tego szczytu śmigłowcem dotarli do Nanga 

Parbat. Adam Bielecki i Denis Urubko podjęli 

próbę uratowania obojga. Jarosław Botor 

i Piotr Tomala ubezpieczali akcję kolegów 

z wyprawy. Francuzkę udało się sprowadzić 

do bazy na wysokości 4850 m n.p.m., jednak 

ogromne zmęczenie ratowników i ekstremal-

nie pogarszające się warunki pogodowe nie 

dały im szans na dotarcie do przebywającego 

na wysokości około 7200 m n.p.m. Tomasza 

Mackiewicza. Akcję ratowniczą w wykonaniu 

Polaków w całym świecie oceniono jako bra-

wurową i przeprowadzoną perfekcyjnie.  

W konkursie PKOl czwórkę himalaistów 

bezpośrednio zaangażowanych w ratowanie 

wspinaczy specjalnym wyróżnieniem uhono-

rowali także skupieni w specjalnie powołanej 

kapitule dziennikarze sportowi. 

PONADTO UHONOROWANI ZOSTALI: 

  Dyplomem okolicznościowym za „czyn 

czystej gry”  – Marcin Kamiński (żeglar-

stwo), który na zawodach katamaranów  

w Niemczech przyszedł z pomocą znaj-

dującemu się w niebezpieczeństwie ry-

walowi, tracąc szanse na wysoką lokatę.

  Wyróżnieniami za „całokształt kariery 

sportowej i godne życie po jej zakończe-

niu”: Henryk Rozmiarek (piłka ręczna), 

Andrzej Zabawa (hokej na lodzie) oraz 

prof. Wojciech Zabłocki (szermierka).

  Wyróżnieniami im. prof. Zofii Żukow-

skiej za „promocję wartości Fair Play”: 

Jarosław Andziak (kajakarstwo), Witold 

Bańka (lekkoatletyka) i Jakub Błaszczy-

kowski (piłka nożna).

HONOROWĄ STATUETKĘ PKOl za hołdo-

wanie zasadom fair play w trakcie 40-let-

niej pracy dziennikarskiej otrzymał wielo-

letni dziennikarz sportowy Polskiego Radia 

i TVP Włodzimierz Szaranowicz, zaś wyróż-

nienie za determinację w walce o powrót  

do sportu – żużlowiec Tomasz Gollob. 

OBOK:
Za promocję wartości 
Fair Play wyróżniono 
Jarosława Andziaka, 

Witolda Bańkę  
i Jakuba 

Błaszczykowskiego  

PONIŻEJ:
Przemawia Krzysztof 
Wielicki – legenda 
światowego 
himalaizmu 

OBOK:
Znakomity dziennikarz 

i komentator 
sportowy Włodzimierz 
Szaranowicz otrzymał  

Honorową Statuetkę 
PKOl
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OTYLIA JĘDRZEJCZAK – NAJLEPSZA POLSKA PŁYWACZKA W HISTORII, ZDOBYWCZYNI TRZECH MEDALI: 
ZŁOTEGO I DWÓCH SREBRNYCH, NA IGRZYSKACH W ATENACH (2004) W SZCZEGÓLNY SPOSÓB STARA SIĘ 
SPOŻYTKOWAĆ SWOJE SPORTOWE DOŚWIADCZENIE. OD KILKU JUŻ LAT REALIZUJE CIEKAWE PROGRAMY  
MAJĄCE ZBLIŻYĆ DZIECI I MŁODZIEŻ (A PRZY OKAZJI ICH RODZICÓW) WŁAŚNIE DO PŁYWANIA...

Z OTYLIĄ PO KRAJU

FOTO:  PAWEŁ SKRABA/MATERIAŁY PRASOWE ROZMAWIAŁ: HENRYK URBAŚ 

HENRYK URBAŚ: Kiedy powzięła Pani  

myśl o powołaniu do życia Fundacji  

Otylii Jędrzejczak?

OTYLIA JĘDRZEJCZAK: Ten pomysł pojawił 

się u mnie w czasie, gdy – delegowana 

przez PKOl – podjęłam studia menedżer-

skie na Międzynarodowym Uniwersytecie 

Olimpijskim w Soczi. Wiedząc, że zbliżam 

się do oficjalnego zakończenia kariery za-

wodniczej, pytana wiele razy, czy będę teraz 

trenerem, stwierdziłam, że chciałabym, aby 

moja wiedza i doświadczenie trafiły  

do szerokiej grupy osób. Dlatego zdecydo-

wałam się realizować moje pomysły sprzed 

lat. Przestawały być tylko pomysłami,  

a zaczynały być realizowane, i tak jest  

do dziś. Obserwacja i szukanie talentów 

wśród dzieci, przekazywanie wiedzy dzie-

ciom i rodzicom to jest część działań. Hasło 

przewodnie stworzonej przeze mnie w 2015 

roku fundacji brzmi „Zostań Mistrzem  

Życia”. Chcemy pokazać młodemu poko-

leniu, jak ważne jest to, czego nauczą się 

w sporcie, i jak przydatne będzie im to w ży-

ciu po karierze sportowej. Patrząc, jak fajnie 

rozwinęła się fundacja i na to, że rozwija się 

nadal, widzę, że podjęłam słuszną decyzję.

To wtedy ruszyły pierwsze jej programy?

Tak, właśnie wtedy ruszyliśmy z „Otylia 

Swim Tour”, który skierowany jest do dzieci 

i… rodziców, bo oni są przecież nieodzowną 

częścią rozwoju dziecka. Darmowe wykłady 
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i konsultacje z psychologii i dietetyki przy-

ciągają tysiące rodziców chętnych zdoby-

wać wiedzę dla dobra dziecka.  

Do teamu fundacji dołączyła m.in. psycho-

log, pani Beata Mieńkowska, z którą przez 

lata pracowałam, grupa dietetyków, trene-

rów oraz fizjoterapeutów. Tymczasem dzie-

ci (grupa wiekowa 9–14 lat) mogły już treno-

wać – i w wodzie, i w sali gimnastycznej,  

bo praca nad ich cechami motorycznymi 

jest przecież ogromnie ważna.

Czy podczas takich zajęć można już  

z gromady dziewcząt i chłopców wyłuskać 

pływackie talenty?

Trochę tak, ale gdy zauważę wśród nich  

jakąś „perełkę”, natychmiast oddaję ją  

pod opiekę trenerów. Robię to, by dziecko 

zatrzymać przy sporcie, bo okazuje się,  

że w wieku 14 lat najczęściej dzieciaki zo-

stawiają sport. A ponadto, tak jak mówiłam, 

hasło, które przyświeca mi w pracy fundacji, 

brzmi: „Zostań Mistrzem Życia”. Oznacza 

to, że chodzi nam nie tylko o rozwój talentu 

sportowego, ale także o kształtowanie cha-

rakterów tych młodych ludzi. Chcemy spra-

wić, by cechy nabyte w sporcie przydały się 

im także w codziennym życiu. Przy okazji 

pojawił się nowy projekt – początkowo na-

zwany „Mikołajkowa olimpiada pływacka 

o puchar Otylii Jędrzejczak”, ale w związku 

z dużym zainteresowaniem, a także pla-

nem fundacji na większą ilość imprez, dziś 

funkcjonujący pod nazwą „Otylia Swim 

Cup”. To już są zawody, na których szukamy 

talentów, ale także obserwujemy ich rozwój, 

bo przecież od kilku lat mamy ich na oku. 

Działania Pani fundacji nakierowane  

są – co wcale nie dziwi – na pływanie,  

ale jest jeszcze inny projekt, wcale  

z Pani dyscypliną nie związany. 

Tak, to „Mistrzynie w szkołach”. Zainaugu-

rowałam go również w 2015 roku, ale  

później była niemal trzyletnia przerwa,  

bo nie mieliśmy środków na jego realizację. 

Szczęśliwie jednak do tego pomysłu udało 

się nam wrócić i to bardzo dobrze, bo sądzę, 

że jest on bardzo potrzebny. To propozycja 

skierowana do dziewcząt z gimnazjów i li-

ceów, które z różnych powodów nie uczest-

niczą w lekcjach WF. Badania pokazują,  

że w tej grupie wiekowej jest najwyższa  
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absencja na lekcjach wychowania fizycz-

nego. Pokazujemy, że aktywność fizyczna 

może być przyjemna i dawać radość, ścią-

gamy świetnych trenerów personalnych, 

ale także zapraszamy wybitne mistrzynie 

sportu. To są kobiety, które w sporcie osią-

gnęły najwyższy poziom i mogą pokazać 

dziewczynom swoją prawdziwą twarz. Ten 

projekt jest naprawdę wyjątkowy i jestem 

dumna, że do udziału w nim udało mi się 

zaprosić wielkie mistrzynie sportu, jak 

choćby Gosię Glinkę, Sofię Ennaoui, Magdę 

Fularczyk, Julkę Michalską, Iwonę Guzow-

ską, Asię Fiodorow, Luizę Złotkowską, 

Oktawię Nowacką i wiele, wiele innych. 

Cieszę się, że idea projektu skierowanego 

tylko do dziewczynek tak im się spodobała, 

a one jako autorytety w pokonywaniu  

przeszkód, dążeniu do celu bez względu  

na wszystko, są doskonałym przykładem 

dla młodego pokolenia. Wspólnie pokazu-

jemy uczennicom, że nie ma rzeczy niemoż-

liwych, są tylko takie, do których się słabo 

przykładają. I jestem dumna z tego, że każ-

dorazowo w naszych niezwykłych lekcjach 

uczestniczy kilkaset dziewczynek. 

Wróćmy jednak do cyklu „Otylia Swim Tour”. 

W roku 2018 odwiedził on wiele, nie tylko 

„pływackich” miast…

Hasło, które przyświeca mi 
w pracy fundacji, brzmi: 

„Zostań Mistrzem Życia”. 
Oznacza to, że chodzi nam 

nie tylko o rozwój talentu 
sportowego, ale także  

o kształtowanie charakterów 
młodych ludzi
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Tak, byliśmy w Nowym Targu, Nowym 

Sączu, Krakowie, Łodzi, Toruniu i w Chorzo-

wie, a w tym roku odwiedziliśmy już Lublin, 

Nowy Targ i Sanok, a przed nami jeszcze 

Sosnowiec i Katowice. Z kolei w ubiegłym 

roku w Szczecinie i Gliwicach, a w tym roku 

w Łodzi odbywały się zawody „Otylia Swim 

Cup”, w których każdorazowo startowało 

więcej niż osiemset dzieciaków. Na zawo-

dy udało mi się ściągać kilka sportowych 

gwiazd – choćby Bartka Kizierowskiego, 

Wojtka Wojdaka czy Olę Urbańczyk. 

Wspólnie staramy się przekonać uczest-

ników, że warto uprawiać sport i się nim 

bawić, a przy okazji akcentujemy takie  

wartości, jak fair play i szacunek dla  

rywala. Staramy się także, aby z takich  

zawodów każde dziecko wyjechało  

z jakimś choćby skromnym upominkiem. 

Dzieci sport musi cieszyć, a wiadomo,  

że lubią dostawać prezenty. Patrząc  

na uśmiechnięty dzieciaki uprawiające 

sport, widzę, że idziemy razem z naszą  

fundacją w bardzo dobrym kierunku. 

Nie mogę nie zapytać Pani o źródła  

finansowania realizowanych przez  

fundację akcji.

Jako fundacja na wszystkie sposoby 

staramy się pozyskać środki do realizacji 

naszych projektów, aby dzieci, młodzież 

i dorośli otrzymali wiedzę od najlepszych, 

ale także, by uczyli się być mistrzami życia. 

Startujemy w konkursach zarówno ogła-

szanych przez Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, jak i w innych miejscach. 

Współpracujemy z miastami, a także 

poszukujemy partnerów i sponsorów 

zewnętrznych. Wiem, jak ważne w środo-

wisku pływackim, ale nie tylko, stały się 

nasze projekty. Dzieci z rodzicami potrafią 

przejechać kilkaset kilometrów, by wziąć 

w nich udział. To motywuje, choć pozyski-

wanie środków nie jest łatwe. Najważniej-

sza dla nas jest radość dzieci i dlatego je-

stem szczęśliwa, że są miasta i instytucje, 

które zaufały naszej idei i są z nami już  

od kilku lat. A my obiecujemy, że będziemy 

działali i tworzyli dalej dla aktywności  

fizycznej i zdrowego trybu życia. 

A tak na marginesie... Czy jeszcze  

Pani pływa?

Od czasu do czasu wchodzę do wody.  

Zdarza się, że chcę razem z trenerami  

przed „Otylia Swim Tour” lub ze swoimi  

studentami, bo pracuję przecież w war-

szawskiej AWF, sprawdzić jakieś nowe  

ćwiczenie i wtedy wchodzę do wody. Wia-

domo, że pewne rzeczy najlepiej sprawdzić  

na sobie. Niektórych spraw nie da się  

zademonstrować inaczej. 

A córka będzie pływać?

Marcelinka ma już ponad dwa latka i… wodę 

uwielbia. Chyba trochę za późno zabrałam ją 

po raz pierwszy na basen, bo miała już wtedy 

14 miesięcy, a dzisiejsze trendy mówią, że 

już niemowlaki powinno oswajać się z wodą. 

Czy będzie pływaczką? Nie wiem, ale biorąc 

pod uwagę moje doświadczenia z wielolet-

niego treningu, boję się, że przy obecnym 

progresie wyników, aby dorównać czołówce, 

trzeba będzie pracować jeszcze ciężej, niż 

kiedyś. Mój narzeczony zdecydowanie sta-

wia na koszykówkę. Zobaczymy, ale na pew-

no będzie uprawiała sport, bo sport uczy też 

charakteru, a więc i o to na pewno zadbamy. 

Niebawem będziemy mieli też synka, więc 

może córka będzie pływaczką, a syn koszy-

karzem? Kto wie? Ale to oni wybiorą, na pew-

no nie my. My możemy jedynie doradzać. 

Patrząc na uśmiechnięte 
dzieciaki uprawiające  

sport, widzę, że idziemy 
razem z naszą fundacją 

w bardzo dobrym 
kierunku

WOKÓŁ SPORTU
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NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH NIE MA WĄTPLIWOŚCI,  
ŻE ZJAWISKO DOPINGU JEST DRASTYCZNYM ZAPRZECZENIEM  
UCZCIWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA W SPORCIE. PRZESŁANIE ZAWARTE  
W KODEKSIE ANTYDOPINGOWYM MÓWI O TYM WPROST: „PROGRAMY 
ANTYDOPINGOWE STARAJĄ SIĘ CHRONIĆ TO, CO JEST WARTOŚCIOWE  
W SPORCIE. TA WARTOŚĆ TO DUCH SPORTU, KTÓRY JEST ISTOTĄ OLIMPIZMU”

WADA BEZ TAJEMNIC 

politykę antydopingową wszystkich krajów 

i to we wszystkich dziedzinach sportu. Przy-

jęcie tego Kodeksu przez komitety olim-

pijskie poszczególnych państw uczyniono 

warunkiem dopuszczenia ich reprezentan-

tów do udziału w igrzyskach olimpijskich 

Podstawę prawną zwalczania dopingu 
na płaszczyźnie międzynarodowej 
stanowią: Kodeks Antydopingowy 

Ruchu Olimpijskiego oraz Konwencja 
Antydopingowa Rady Europy
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DOPING STAJE SIĘ CORAZ  

POWAŻNIEJSZYM PROBLEMEM. Jak wyni-

ka z obliczeń Sądu Arbitrażowego ds. Sportu 

CAS (Court of Arbitration for Sport) przeszło 

60% spraw przezeń rozpoznawanych sta-

nowią te, które dotyczą właśnie dopingu. 

Świadczy to o skali problemu. 

PODSTAWĘ PRAWNĄ ZWALCZANIA  

DOPINGU na płaszczyźnie międzynarodo-

wej stanowią: Kodeks Antydopingowy Ru-

chu Olimpijskiego oraz Konwencja Antydo-

pingowa Rady Europy, ratyfikowana w 1989 

roku również przez Polskę. Równocześnie 

z działaniami podejmowanymi przez Komi-

sję Medyczną MKOl i Grupę Monitorującą 

Rady Europy prowadzone były na płaszczyź-

nie międzynarodowej działania dotyczące 

problemu dopingu.  

W ICH WYNIKU W LISTOPADZIE 1999 RO- 

KU W LOZANNIE z inicjatywy MKOl utwo-

rzona została Światowa Agencja Antydo-

pingowa (The World Anty-Doping Agency)  

– WADA. Jest ona niezależną fundacją pra-

wa szwajcarskiego. Do zadań agencji nale-

ży koordynacja walki przeciwko używaniu 

niedozwolonych substancji w sporcie. 

Program działań WADA obejmuje: badania 

naukowe, edukację, badania nad wdroże-

niem procedur testów antydopingowych, 

publikację listy substancji i metod  

w sporcie zakazanych. 

ISTOTNĄ KWESTIĄ było uznanie kompe-

tencji WADA przez Komitet Ministrów Rady 

Europy w 2002 roku;  5 marca 2003 roku 

w Kopenhadze na Światowej Konferencji 

Antydopingowej przyjęto Światowy Kodeks 

Antydopingowy, co ujednoliciło  
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Prawnik, międzynarodowy 
sędzia łyżwiarstwa 
figurowego

Program działań 
WADA obejmuje: 

badania naukowe, 
edukację, badania 

nad wdrożeniem 
procedur testów 

antydopingowych, 
publikację listy 

substancji  
i metod w sporcie 

zakazanych

w Atenach. Polska miała czas na przyjęcie 

Kodeksu do Igrzysk Olimpijskich w Turynie 

(luty 2006 roku).

WAŻNE JEST TO, że adresatami Kodeksu 

nie mogą być rządy. Wprowadzany jest on  

za pośrednictwem międzynarodowych fede-

racji sportowych, które zobowiązują krajowe 

związki sportowe do wykonania określonych 

obowiązków. Początkowo WADA finan-

sowana była całkowicie przez MKOl, który 

obecnie pokrywa koszty jej działalności 

w połowie; pozostałą część ponoszą pań-

stwa członkowskie. W 2002 roku  WADA 

przeniosła siedzibę swojej centrali  

ze Szwajcarii za Ocean, do Montrealu. Ośro-

dek w Lozannie zarządza rejonem Europy. 

Pozostałe obejmują: Afrykę, Azję/Oceanię, 

Amerykę Łacińską i przeszło 600 organiza-

cji sportowych, łącznie ze związkami/federa-

cjami krajowymi, organizacjami antydopin-

gowymi oraz komitetami paraolimpijskimi.

OD 2014 ROKU PREZYDENTEM WADA  

jest sir Craig Reedie (Wielka Brytania),  

a wiceprezydentem Linda Cathrine Hofstad 

Helleland (Norwegia). Ich kadencja jednak 

dobiega końca i na listopadowej światowej 

Konferencji Antydopingowej w Katowicach, 

funkcję nowe sternika agencji oficjalnie 

obejmie Witold Bańka. Polski minister spor-

tu i turystyki, wybrany w maju br. na to sta-

nowisko, będzie najmłodszym (ma 34 lata) 

szefem WADA w jej 20-letniej historii.

ŚWIATOWA AGENCJA ANTYDOPINGOWA 

ma dwa organy decyzyjne – Komitet Wyko-

nawczy i Zarząd. Pierwszy składa się  

z 12 osób. Prezydent i wiceprezydent WADA 

są członkami zarówno Komitetu Wykonaw-

czego, jak i Zarządu Agencji. Pozostałych  

10 członków Komitetu Wykonawczego wybie-

ra Zarząd Agencji. Komitet podejmuje decyzje 

zwykłą większością głosów, a w przypadku 

remisu głos decydujący ma prezydent.  

Komitet Wykonawczy jest odpowiedzialny  

za podejmowanie decyzji w sprawach bieżą-

cych, związanych z funkcjonowaniem agencji, 

zatwierdzaniem dokumentów technicznych 

dotyczących laboratoriów akredytowanych 

przez WADA oraz narodowe organizacje an-

tydopingowe (NADO), a także zatwierdza listę 

substancji i metod zabronionych. W innych 
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kwestiach wyznacza zadania dla Zarządu.

W skład Zarządu wchodzi 38 osób: 18 repre-

zentantów ruchu sportowego i środowiska 

zawodników i 18 przedstawicieli rządów. 

W obradach uczestniczą również prezydent 

(jako reprezentant ruchu sportowego) oraz 

wiceprezydent (jako przedstawiciel władz 

publicznych). Zarząd odpowiada za wszelkie 

kwestie związane z funkcjonowaniem WADA, 

które nie znajdują się w kompetencji Komitetu 

Wykonawczego, a więc choćby: określanie 

międzynarodowych standardów dla labora-

toriów, uchwalanie budżetu, akceptowanie 

zmian w Światowym Kodeksie Antydopingo-

wym oraz wybór prezydenta i wiceprezydenta 

Agencji. Właśnie to gremium 14 maja na tę 

pierwszą funkcję wybrało w głosowaniu 

naszego rodaka – Witolda Bańkę, wcześniej 

jednomyślnie nominowanego do tego stano-

wiska przez Radę Europy. 

Ciąg dalszy w następnym numerze  

„Magazynu Olimpijskiego”. 
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JUŻ 20 LIPCA W GOŚCINNEJ GDYNI, KTÓRA OD LAT MIĘDZYWOJENNYCH JEST UWAŻANA  
ZA BARDZO WAŻNE POLSKIE „OKNO NA ŚWIAT” ROZPOCZNIE SIĘ 25. ŚWIATOWY SEJMIK POLONIJNY.  
JAK PRZYSTAŁO NA WYDARZENIE JUBILEUSZOWE, A DO TEGO ORGANIZOWANE W ROKU 100-LECIA  
POLSKIEGO RUCHU OLIMPIJSKIEGO, TEGOROCZNE SPOTKANIE RODAKÓW Z CAŁEGO ŚWIATA, KTÓRYCH ŁĄCZY 
PRAGNIENIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU I OLIMPIZMU, BĘDZIE MIAŁO SZCZEGÓLNIE BOGATY PROGRAM

WITAJCIE WŚRÓD SWOICH!

POWYŻEJ:
Tak było  

na poprzednim 
Sejmiku  

– Toruń 2017

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: UM TORUŃ 

STAŁO SIĘ TO MOŻLIWE dzięki wsparciu, 

jakiego udzielają przedsięwzięciu przede 

wszystkim władze miejskie Gdyni. Jak 

zawsze w trakcie tygodniowego spotkania 

rodaków będzie czas na obrady, prowa-

dzone przez wybranych przez uczestników 

„starostów”. To zawsze okazja do pochwa-

lenia się doświadczeniami z pracy w śro-

dowiskach polonijnych, podzielenia się 

sukcesami, ale i troskami, których także 

przecież w tej działalności nie brakuje. 

Organizatorzy zaplanowali specjalny  

wieczór poświęcony pamięci zmarłej 

przed rokiem największej gwiazdy pol-

skiego sportu – Ireny Szewińskiej, w tym  

– wystawę fotograficzną autorstwa  

Janusza Szewińskiego – małżonka  

naszej członkini MKOl i Damy Orderu 

Orła Białego. Tytuł ekspozycji poświę-

conej pani Irenie, która przecież była 

częstym gościem dotychczasowych sej-

mików – „Jest z nami”, mówi sam za siebie. 

SEJMIKOWI BĘDZIE TOWARZYSZYĆ 

atrakcyjny program turystyczny, połączony 

ze zwiedzaniem Wybrzeża i Kaszub, wizytą 

na „Darze Pomorza” oraz atrakcjami spor-

towo-rekreacyjnymi. Przewidziano m.in. 

mecz siatkówki plażowej sejmikowiczów 

z gospodarzami Gdyni oraz IV Mistrzostwa 

Polonii w Żeglarstwie. Jednym słowem 

– przeróżnych atrakcji i okazji do dobrej za-

bawy na pewno nie zabraknie. Dobrze więc, 

że na koniec czerwca br. na liście zgłoszeń 

do Sejmiku już znalazło się ponad 130 osób 

ze wszystkich kontynentów. 

WOKÓŁ SPORTU



DOKŁADNIE W 125. ROCZNICĘ POWOŁANIA W PARYŻU MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU  
OLIMPIJSKIEGO – 23 CZERWCA BR. W LOZANNIE – NA TERENIE UROKLIWEGO MIEJSKIEGO PARKU  
LOUIS BOURGET UROCZYŚCIE OTWARTO DOM OLIMPIJSKI – NOWĄ SIEDZIBĘ MKOl

MKOl W NOWYM DOMU

POWYŻEJ:
Nowa siedziba 
olimpijskiej 
centrali to 22 tys. 
mkw. powierzchni 
użytkowej! 

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: ©IOC MEDIA/LUCA DELACHAUX Budowa Domu Olimpijskiego trwała 
3 lata. Kosztowała 145 mln franków 

szwajcarskich, czyli ok. 570 mln złotych
W UROCZYSTOŚCI, obok licznej grupy 

członków MKOl na czele z jego przewod-

niczącym dr. Thomasem Bachem, przed-

stawicieli szwajcarskich władz, gospodarzy 

Lozanny i specjalnie przybyłych na tę okazję 

mistrzów olimpijskich z całego świata – wzię-

ły udział delegacje komitetów narodowych. 

Niektórzy ich szefowie (w tym Prezes PKOl 

Andrzej Kraśnicki) dotarli do Szwajcarii „na 

chwilę” – specjalnym samolotem z Mińska, 

gdzie właśnie trwały II Igrzyska Europejskie. 

 

NOWA SIEDZIBA OLIMPIJSKIEJ CENTRALI 

(o powierzchni użytkowej 22 tys. mkw.) pre-

zentuje się doprawdy imponująco. Miejsca 

pracy znajdzie w niej cały, 500-osobowy 

personel MKOl, wcześniej rozmieszczony 

w czterech różnych lokalizacjach na terenie 

Lozanny. Budowa Domu trwała 3 lata  

i kosztowała 145 mln franków szwajcarskich  

(ok. 570 mln złotych). Przy wznoszeniu Domu 

Olimpijskiego zastosowano szereg rozwią-

zań, które mają sprawić, że gmach będzie 

funkcjonować zgodnie z wymogami ochrony 

środowiska. Przewidziano m.in. panele sło-

neczne na dachu (a na nim – ponadto  

2,5 tys. mkw. trawnika z nasadzeniami), pobór 

wody bezpośrednio z Jeziora Lemańskiego, 

system gromadzenia deszczówki (dla po-

trzeb zaopatrzenia w wodę toalet i podlewa-

nia nasadzeń). Wokół budynku dodatkowo 

posadzono jeszcze 50 drzew, a przed nim 

ustawiono stojaki na 135 rowerów. Cały budy-

nek jest mocno przeszklony, co pozwoli każ-

dego dnia przez wiele godzin wykorzystywać 

we wnętrzu światło naturalne.

PODCZAS UROCZYSTOŚCI OTWARCIA 

Domu Olimpijskiego przypomniano, że to 

właśnie Lozanna będzie w dniach 10–22 

stycznia przyszłego roku miejscem rozgry-

wania Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 

w sportach zimowych. 
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PRZEŻYŁ DRUGĄ WOJNĘ ŚWIATOWĄ,  
ZDOBYŁ WYKSZTAŁCENIE LEKARSKIE I ZOSTAŁ 
ZNAKOMITYM STRZELCEM SPORTOWYM, 
SIĘGAJĄC PO SREBRNY MEDAL W OLIMPIJSKIM 
DEBIUCIE W MELBOURNE W 1956 ROKU.  
POTEM W IGRZYSKACH UCZESTNICZYŁ  
JESZCZE 5-KROTNIE, STAJĄC SIĘ (Z SZABLISTĄ 
JERZYM PAWŁOWSKIM) POD TYM  
WZGLĘDEM REKORDZISTĄ. 88-LETNI  
DZIŚ ADAM SMELCZYŃSKI PRZEKONUJE,  
ŻE NAWET AMPUTACJA OBU NÓG  
TO JESZCZE NIE KONIEC ŚWIATA

REKORDZISTA

ARTUR GAC: „Najlepsza dubeltówka  

Rzeczpospolitej” – tak mówiono o Panu, 

w uznaniu dla dokonań jednego z najwspa-

nialszych zawodników w powojennej Polsce.

ADAM SMELCZYŃSKI: W pewnym okresie 

rzeczywiście tak było, a miało to trochę  

myśliwską konotację. Mam wrażenie,  

że w czasie, gdy zdobywałem medale,  

było to adekwatne określenie.

O Pana bogatym życiorysie można rozpra-

wiać bez końca. Jednak warto zdać sobie 

sprawę, że być może nie byłoby przepięk-

nego rozdziału sportowego, gdyby nie Pana 

ojciec, zapalony myśliwy, który zaszczepił 

w Panu pasję do łowiectwa?

Oczywiście, przecież już od 8. roku życia 

ojciec pozwalał mi strzelać z dubeltówki. 

A trzeba zdać sobie sprawę, że ta broń jest 

dosyć nieprzyjemna, bo ma bardzo silny  

odrzut. Jednak ojciec nauczył mnie  

jak fachowo należy ją trzymać. 

Zaczynał Pan od konkurencji kulowych,  

ale medale i miejsce w historii dało Panu 

strzelanie do rzutków. Dlaczego postawił 

Pan akurat na trap?

Z bronią małokalibrową miałem do czy-

nienia od dziecka, ponieważ mój ojciec, 

oprócz broni myśliwskiej, lubił postrzelać 

ROZMAWIAŁ: ARTUR GAC

FOTO: PRYWATNE ARCHIWUM A. SMELCZYŃSKIEGO/MATERIAŁY PZSS

sobie kulą do kolorowych, zakorkowanych 

buteleczek, które podrzucał. Moje odejście 

od kuli spowodował słynny Józef Kiszkur-

no. Pewnego razu przyszedł w Szczecinie 

na strzelnicę kulową, gdzie miały miejsce 

mistrzostwa Polski i akurat trafił na moje 

strzelanie do tzw. sylwetek. Gdy skończyłem, 

pan Kiszkurno powiedział: „Panie, przestań 

już dziurawić ten papier, chodź pan do nas 

postrzelać do rzutków, to będzie się panu 

bardziej podobało”. Poszedłem, dostałem 

jakąś „dubeltówszczynę”, trafiłem  

17 z 25 rzutków i już nie było odwrotu.  

Tak na dobre utknąłem w śrucie.

To była miłość, mówiąc językiem  

zakochanych, od pierwszego wejrzenia?

Tak, coś takiego. Faktycznie bardzo mi się 

to spodobało, też pewnie dzięki temu, że na 

owej strzelnicy w Szczecinie były kolorowe 

rzutki, z których po trafieniu wydobywał 

się kolorowy dym. Mnóstwo efektownych 

rzutków pozostało po trenujących na tym 

obiekcie niemieckich pilotach myśliwców, 

którzy musieli przejść strzelanie do rzutków, 

aby zrozumieć, że w ruchomy cel strzela 

się z wyprzedzeniem. Po przejściu z Łodzi 

do Warszawy stałem się członkiem Związ-

kowego Klubu Strzeleckiego i medal olim-
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pijski zdobyłem właśnie dla ZKS-u. Wtedy 

„Związkowiec” stał się dla mnie za ciasny, nie 

mając pieniędzy na takie treningi, jakie były 

mi potrzebne. Wówczas generał Zygmunt 

Huszcza, który zawsze umiał dogadać się 

ze sportowcami, ściągnął mnie do Legii. Sto-

łeczny klub reprezentowałem przez 20 lat.

Miłość do rzutków bardzo szybko dała owoc 

w postaci medalu olimpijskiego, wywalczo-

nego w Melbourne w 1956 roku. Co więcej, 

po dziś dzień jest Pan jedynym polskim me-

dalistą igrzysk w trapie.

Przyznam szczerze, że stało się to tak szyb-

ko, że dla mnie samego było to aż dziwne.

Jak Pan pamięta ten olimpijski konkurs 

sprzed 63 lat?

Proszę pana, tego się nie zapomina…  

Rywalizowałem w bardzo mocnej stawce, 

samo grono czołowych strzelców na świecie 

liczyło ponad 30 tuzów. Gdy zorientowałem 

się, że po trzech seriach jestem lepszy od 

niektórych, a z innymi idę jak równy z rów-

nym, to na ostatnią serię zacisnąłem zęby. 

W efekcie zdarzyło mi się tylko raz chybić, 

co wystarczyło, bym w sumie ustrzelił  

190 na 200 i radował się ze srebrnego  

medalu igrzysk.

Zamiast stresu debiutanta, potrafił Pan za-

chować zimną krew i w trudnych warunkach 

atmosferycznych, które teoretycznie bardziej 

powinny premiować rutyniarzy, to właśnie 

Pan zrobił furorę, ustępując tylko Włochowi 

Galliano Rossiniemu.

Faktycznie, to udało mi się doskonale.  

A wyznam panu, że gdy w skrytości ducha 

zdałem sobie sprawę, kto strzela, to po-

wiedziałem sobie, że byłbym zadowolony 

z czwartego lub piątego miejsca. Gdy jednak 

zaczęły się zawody, przestałem zaprzątać 

sobie głowę własnymi kalkulacjami. To była 

mądra decyzja, bo w ogóle się nie denerwo-

wałem. Gdy oczekiwałem w namiocie i padły 

ostatnie strzały, najpierw na trybunie niósł 

się głośny krzyk, a po chwili do namiotu 

wpadła grupa Polaków. Tak dowiedziałem 

się o srebrnym medalu.

Widzę, że jest Pan wyraźnie wzruszony.

Tak, drogi panie, to jest jednak niezapomnia-

ne przeżycie.
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Czy sobota 1 grudnia 1956 roku do dziś  

pozostaje najpiękniejszym dniem w Pana 

wieloletniej karierze sportowej?

To nie ulega wątpliwości. Zawsze jak patrzę 

na zdjęcie, na którym stoję na olimpijskim 

podium, ogarnia mnie wzruszenie. Owszem, 

w kolejnych latach byłem medalistą mi-

strzostw świata i dwukrotnym mistrzem Eu-

ropy, ale od „pudła” w Melbourne nie ma nic 

cenniejszego i robi mi się miło na sercu.

Dlaczego nigdy potem, choć łącznie  

aż sześć razy startował Pan w igrzyskach,  

już nie stanął Pan na podium?

Zastanawiałem się nad tym i doszedłem do 

wniosku, że przeniesienie się do Warszawy 

spowodowało u mnie zmianę wszystkiego, 

a nadto zostałem wcielony do wojska. Oczy-

wiście, miałem stworzone doskonałe warun-

ki, bo trenowałem, kiedy chciałem i dostawa-

łem, co tylko było trzeba. Po drugie, zmieniła 

się sytuacja w stawce rywali, a mianowicie 

zwiększyła się liczba najlepszych strzelców. 

Po prostu zaczęli brylować naprawdę  

znakomici specjaliści od trapu.

Tylko, że Pan przez te wszystkie lata,  

równocześnie z karierą sportowca,  

wykonywał wyuczony zawód stomatologa. 

Tak długo, jak zdrowie Panu pozwoliło.

Tak jest, w każdy dzień pracowałem normal-

nie i przyjmowałem pacjentów w budynku 
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„Złom” ma dla 
mnie szczególne 

znaczenie, bo 
otrzymałem go po 

ponad 70 latach 
działalności  

w łowiectwie. 
Jestem dumny  

z tego wyróżnienia

Legii Warszawa. Z zasady dzień rozpo-

czynałem od treningów, później jechałem 

do przychodni, by po pracy znów zająć się 

strzelaniem. Jako lekarz pracowałem  

do 75. roku życia.

Za zasługi na obu polach, będąc wzorcem 

człowieka wszechstronnego, przed sze-

ścioma laty otrzymał Pan medal Kalos 

Kagathos, a niedawno uhonorowano Pana 

najwyższym odznaczeniem łowieckim tzw. 

„Złomem”. Słyszałem, że oba laury spowo-

dowały, że był Pan szczęśliwy i radosny.

Bardzo miło było zostać laureatem tego 

medalu dla sportowców, którzy całego 

swojego życia nie oparli tylko na sporcie. 

Z kolei „Złom” ma dla mnie szczególne zna-

czenie, bo otrzymałem go po ponad  

70 latach działalności w łowiectwie. Jestem 

dumny z tego wyróżnienia.

Wiem, że jest Pan na bieżąco z wynikami 

naszych strzelców, mając regularny kontakt 

m.in. z trenerem kadry Wiesławem Gawli-

kowskim. Jak ocenia Pan obecną kondycję 

sportu strzeleckiego w Polsce, mając na 

względzie, że to strzelcy, a konkretnie  

Tomasz Bartnik, zdobywali pierwsze  

kwalifikacje na IO w Tokio?

Oceniam niestety nie za wysoko,  

bo w „moim” trapie mamy praktycznie 

tylko dwóch zawodników. Piotr Kowalczyk 

już powinien troszkę wyżej się plasować, 

bo są w nim możliwości i potencjał. Nato-

miast Tomasz Pasierbski – jakby był jesz-

cze za młody na wyższy poziom. Dodam, 

że w konkurencji skeet są dwie solidne 

zawodniczki, czyli mająca kwalifikację  

na igrzyska Aleksandra Jarmolińska oraz 

Natalia Szamrej.

Kilka lat temu przeszedł Pan operację  

amputacji obu nóg powyżej kolan i choć 

porusza się przy pomocy wózka, to – na co 

zawsze zwraca też uwagę Pana córka, Anna 

– wciąż jest Pan bardzo pogodny.

Taki byłem zawsze, a poza tym nie chcę, jak 

to się mówi, oklapnąć. Pomaga mi w tym 

telewizja, w której zawsze szukam filmów 

wojennych, bo te najbardziej mnie interesu-

ją, wszak wojnę pamiętam z dzieciństwa... 

W pamięci ciągle mam walący się sąsiedni 

dom po drugiej stronie ulicy Kościuszki 

w Częstochowie, na który spadły, na moich 

oczach, dwie bomby. To mną najbardziej 

wstrząsnęło.

W walce o Pana życie jest historia, która  

niesamowicie ściska za serce. Amputacji 

Pana nóg dokonał lekarz, któremu w mło-

dości zdrowie uratował Pana ojciec.

To prawda… Po wszystkim powiedział mi: 

„nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak ciężką 

miałem rękę, żeby to zrobić. Przed oczami 

miałem twojego ojca, który uratował mi 

nogę, a ja musiałem tobie uciąć obie”.  

Jego wypadek miał miejsce na wakacjach, 

gdy wujek rąbnął go siekierą w kolano  

i ratunku szukali u mojego ojca, który  

był nieopodal.

A jak dziś wygląda życie mistrza w kameral-

nym, prywatnym domu opieki w Palmirach?

Mam tu dobre warunki, tylko ta śmiertelna 

nuda… Gdyby nie telewizja, to nie wiem,  

jak bym to zniósł. Nie mogę pogodzić się, 

że umierają mi przyjaciele, z którymi polo-

wałem. Niedawno odszedł kolega, z którym 

dzieliłem tę pasję przez 40 lat. Jak oni byli, 

to ciągle przebywaliśmy razem, rozmawia-

liśmy i wspominaliśmy nasze niezliczone 

wyprawy. Teraz nie mam ani jednego 

kompana i to wyzwala smutek. Do rozmów 

o polowaniu został mi jeszcze tylko młod-

szy kolega Gawlikowski. Domyśla się pan, 

że to nie jest wesołe... 

SYLWETKI
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SĄ W RÓŻNYM WIEKU. WYKONUJĄ ROZMAITE PROFESJE,  
MAJĄ TEŻ ZRÓŻNICOWANY BAGAŻ DOŚWIADCZEŃ 
ZAWODOWYCH I OSOBISTYCH, ALE ŁĄCZY ICH, JEŚLI NIE MIŁOŚĆ, 
TO NA PEWNO DUŻA SYMPATIA DO SPORTU. SYLWETKI TAKICH 
WŁAŚNIE OSÓB CHCEMY PRZYBLIŻYĆ NASZYM CZYTELNIKOM 
W CYKLU „SPORT MOIM HOBBY”. TYTUŁ ZAPOŻYCZYLIŚMY 
Z PODOBNEGO CYKLU EMITOWANEGO PRZEZ KILKANAŚCIE  
LAT W PROGRAMIE PIERWSZYM POLSKIEGO RADIA. 
ROZPOCZYNAMY OD ROZMOWY  
Z PROF. DR. HAB. MICHAŁEM KLEIBEREM

BEZ NIEGO CHYBA 
BYŁOBY TRUDNIEJ…

FOTO: JAN ROZMARYNOWSKI, ARCHIWUM PRYWATNE M. KLEIBERA 

ROZMAWIAŁ: HENRYK URBAŚ  

MAGAZYN OLIMPIJSKI: „Człowiek sportu”  

– mówi się tak o Panu nie tylko dlatego,  

że jest Pan mężem Teresy Sukniewicz  

– czołowej płotkarki przełomu lat 60. i 70., 

3-krotnej rekordzistki świata w biegu  

na 100 m ppł (13,3; 12,8 i 12,7 s.).  

Sam także uprawiał Pan sport…

Prof. MICHAŁ KLEIBER: Grałem w tenisa, ale 

próbowałem także innych dyscyplin. Wystę-

powałem na przykład w szkolnych drużynach 

koszykówki i piłki nożnej, ale rzeczywiście 

najbardziej pochłaniał mnie tenis. W tamtych 

czasach wcale nie łatwo było młodemu chło-

pakowi trafić na kort. Miałem to szczęście,  

że mój ojciec był działaczem sportowym  

– kierował sekcją tenisową Legii, a potem 

został nawet wiceprezesem PZT. Dlatego już 

jako kilkuletni chłopak trafiłem na kort, poda-

jąc doświadczonym zawodnikom piłki, a jako 

11-latek odniosłem swój pierwszy sukces, 

zdobywając w tej kategorii mistrzostwo  

POWYŻEJ:
W latach 2007–2008 
prof. Kleiber kierował 
komisją, która 
załagodziła spór 
wokół PZPN, w który 
uwikłane były także 
Ministerstwo Sportu 
oraz UEFA i FIFA
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Warszawy. Potem było coraz trudniej,  

bo studiując równocześnie na dwóch uczel-

niach, niełatwo mi było połączyć naukę 

z uprawianiem sportu. Jednak właśnie sport 

okazał się niezwykle pomocny w moim 

dalszym życiu. Bardzo wcześnie straciłem 

rodziców i nie wiadomo, jak potoczyłyby się 

moje losy, gdyby nie sport. I wcale nie mam 

na myśli pieniędzy, ale ten specyficzny dla 

sportu rodzaj spędzania czasu – silne przy-

jacielskie więzi z kolegami, przebywanie na 

obozach i wspólne spędzanie praktycznie 

całych wakacji, emocje sportowej rywalizacji. 

Dzisiaj wiem, że to wszystko bardzo  

pomogło mi w późniejszym życiu. 

Wśród Pana tenisowych sukcesów jest  

m.in. parokrotny tytuł mistrza Polski  

w drużynie warszawskiej Legii. To z kim  

wówczas Pan grywał i ile jest prawdy  

w opowieści o niemal zwycięskim Pana  

meczu z Wojciechem Fibakiem?

W Legii, która wtedy długo dominowała 

w krajowym tenisie, grali ze mną tak znako-

mici w tamtych czasach tenisiści, jak Tadeusz 

Nowicki, Bronisław Lewandowski, Henryk 

Drzymalski i Adam Mincberg.  

Z Tadeuszem utrzymuję do dziś bliski kon-

takt i gdy tylko przyjeżdża z Niemiec, gdzie 

pracuje, od razu umawiamy się na grę na 

korcie. Moim młodszym tenisowym kolegą 

był także Wojtek Fibak, z którym przegrałem 

ważny mecz podczas mistrzostw Polski, choć 

miałem w tym pamiętnym spotkaniu trzy 

meczbole. Było to wtedy dla mnie oczywiście 

wielkie rozczarowanie, ale dziś obaj jesteśmy 

zadowoleni – dla Wojtka wygrana ze star-

szym, renomowanym przeciwnikiem była 

krokiem do dalszej wielkiej tenisowej kariery, 

ja zaś doszedłem do wniosku, ze oprócz teni-

sa mam może jeszcze coś innego do zrobie-
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Bardzo wcześnie 
straciłem 

rodziców i nie 
wiadomo,  

jak potoczyłyby 
się moje losy, 

gdyby nie sport
nia w życiu. Krótko po tym zrobiłem doktorat 

i uznałem, że dla doktora bieganie w krótkich 

spodenkach po korcie to niekoniecznie 

najlepsze zajęcie. Potem jednak, kiedy wyje-

chałem na stypendium do Stuttgartu, by tam 

kontynuować pracę naukową, przypadkowo 

trafiłem na położone blisko uczelni korty 

i podglądałem grających na nich zawodni-

ków. Któregoś dnia odważyłem się zagadnąć 

trenera, czy nie mógłbym i ja do nich dołączyć. 

Tak też się stało i wkrótce trafiłem do klubo-

wej drużyny grającej najpierw w lidze regional-

nej, a potem w pierwszej lidze niemieckiego 

tenisa. Sam dziś nie bardzo rozumiem, jak mi 

się to udawało, bo przecież miałem na uniwer-

sytecie regularne wykłady i prowadziłem za-

awansowane prace badawcze, musząc godzić 

to nie tylko z treningami, ale i z wyjazdami na 

mecze. Trwało to aż przez sześć tenisowych 

sezonów, w których dodatkową dla chłopaka 

z Polski atrakcją były podróże na mecze testo-

wymi samochodami użyczonymi przez spon-

sora naszej drużyny, którym był Daimler-Benz, 

po niemieckich autostradach na których, 

jak wiemy, nie ma ograniczenia prędkości. 

Później, pracując na uczelniach USA i Japonii, 

także oczywiście grałem dalej w tenisa, ale już 

bez zawodniczych ambicji. 

Ale – z tego, co wiem – nadal Pan grywa,  

tym razem chyba głównie z żoną, którą  

podobno sam Pan gry w tenisa nauczył…

POWYŻEJ:
Jako kapitan drużyny 
Legii na meczu 
w Moskwie.  
Za nim: Tadeusz 
Nowicki, Jacek
Niedźwiedzki  
i Henryk Drzymalski

Z LEWEJ:
Z papieżem 
Benedyktem XVI

OBOK:
Z Prezydentem RP 
Lechem Kaczyńskim

Z PRAWEJ:
Jako pierwszy  
w Polsce Minister  
ds. Informatyzacji  
z Billem Gatesem

Z LEWEJ:
Michał Kleiber  
na korcie
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No tak. Teresa z racji swojego sportowego 

przygotowania była bardzo pojętną uczen-

nicą i szybko posiadła niełatwe przecież 

tenisowe umiejętności. Dziś gra naprawdę 

dobrze i jest dla mnie atrakcyjną i wymagają-

cą partnerką. 

Już 46 lat są Państwo szczęśliwym  

małżeństwem. Rozpoczęło się  

od wspólnej podróży koleją z Warszawy  

do Zakopanego. W Wigilię 1969 roku jechali 

Państwo na swoje zgrupowania sportowe 

i w zupełnie pustym pociągu całą wielogo-

dzinną podróż mogliście poświęcić na roz-

mowę. A potem – zaiskrzyło i… 

Tak właśnie było. Sport nas połączył i został 

z nami do dzisiaj. Tak się przyzwyczaiłem  

do fizycznego wysiłku, że kiedy trzy dni 

w tygodniu czegoś sportowego nie robię  

– czuję się fatalnie i czegoś mi autentycznie 

brakuje. Oprócz tenisa przynajmniej raz 

w tygodniu pływamy. Sporo jeździmy na 

rowerze, a zimą zawsze wypuszczamy się 

na narty w Alpy. W domu urządziliśmy sobie 

pokój do ćwiczeń z drabinką gimnastyczną, 

rowerem stacjonarnym, elektryczną bieżnią, 

hantlami i innymi przedmiotami potrzeb-

nymi do ćwiczeń. Gdy tylko czas pozwala, 

chętnie z nich korzystamy. 

To pewnie i trofeów sportowych – zarówno 

małżonki, jak i Pana w domu nie brakuje. 

Czy mają Państwo jakąś im dedykowaną 

gablotę?

Szczerze mówiąc nie, choć pucharów, me-

dali i dyplomów na pewno nie brakuje. Jest 

też sporo odznaczeń i wyróżnień związa-

nych z moją pracą zawodową. Jakoś jednak 

nigdy nie chcieliśmy się nimi chwalić,  

ale – może to jest jakiś pomysł? Mieszkanie 

mamy duże, więc może warto taką mini- 

ekspozycję urządzić…

Na Państwa złote gody – za cztery lata? 

No tak, to byłaby dobra okazja. Być może  

pomyślimy o tym. A skoro wcześniej wspo-

mniał pan o podróży pociągiem do Zako-

panego, to powiem, że na każdą okrągłą 

rocznicę naszego ślubu wybieramy się na 

Dworzec Wschodni w Warszawie, na którym 

wsiadaliśmy wtedy do pociągu, bo to przecież 

miejsce, w którym się poznaliśmy.

Przypadek, ale de facto mocno związany  

ze sportem, dał Panu wspaniałą partnerkę 

życiową. Pani Teresa była i nadal pozostaje 

piękną kobietą, której niejeden mężczyzna 

na pewno Panu zazdrości, ale też – jak kiedyś 

Pan przyznał – żonie zawdzięcza Pan to,  

że nie zamyka się Pan tylko w zaciszu gabine-

tu, lecz od czasu do czasu pojawia się z nią na 

różnych wydarzeniach, sportowych i nie tylko.

PROF.  DR HAB. MICHAŁ KLEIBER

Absolwent Wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszawskiej 
oraz Wydziału Matematyki, 
Mechaniki i Informatyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od 1984 roku profesor nauk 
technicznych, pracownik Polskiej 
Akademii Nauk (w latach 2007–
2015 jej prezes) oraz uczelni w RFN, 
USA i Japonii. W latch 2001–2005 
– Minister Nauki i Informatyzacji, 
przewodniczący Komitetu Badań 
Naukowych, a w 2006–2010  
– społeczny doradca Prezydenta RP.  
 
Doctor honoris causa licznych uczelni w Polsce oraz 
w Niemczech, Belgii, we Francji i w Wielkiej Brytanii. 
 Obecnie wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk  
oraz prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Metod 
Komputerowych w Naukach Stosowanych. Wielo- 
krotnie nagradzany i wyróżniany w kraju i za granicą  
– m.in. Orderem Orła Białego i Medalem Kalos Kagathos. 

Potwierdzam. Często po 10–11 godzinach 

pracy wydaje mi się, że mam wszystkiego 

dość. A w dodatku wolę raczej, jak mówiłem, 

zakosztować jeszcze trochę ruchu niż iść  

na jakąś imprezę. Tylko Teresie zawdzię-

czam, że jednak prowadzimy ciągle aktyw-

ne życie towarzyskie. Ja generalnie należę 

do ludzi introwertycznie „zamkniętych” 

i skupionych na swych zawodowych zainte-

resowaniach, ale po fakcie jednak cieszę się, 

że spędziłem czas w miłym towarzystwie. 

Jedno jest pewne – sport dał i nadal mi daje 

ogromnie wiele. Bez niego na pewno byłoby 

mi trudniej znieść trudy dnia codziennego 

i zrealizować wiele ze swych planów za-

wodowych. Uprawianiu sportu przypisuję 

w życiu ważną rolę. Jest on ważny nie tylko 

dla zdrowia i większej wydolności organi-

zmu, ale także dla kształtowania charakteru, 

chęci osiągania sukcesu z jednej strony, 

a umiejętności godzenia się z porażkami 

z drugiej. W sporcie jest to codzienność. Lu-

dziom, którzy nigdy sportu nie uprawiali, jest 

trudniej – boleśniej przeżywają życiowe po-

rażki i rozczarowania, a to przecież właśnie 

z nich należy wyciągać wnioski, by uniknąć 

niepowodzeń w przyszłości. 

OBOK:
Z żoną Teresą 
Sukniewicz-Kleiber  
– partnerką w życiu  
i na korcie 

Z LEWEJ: 
Podczas inauguracji 
roku akademickiego  
w warszawskiej AWF

PONIŻEJ:
W rozmowie  
ze sztangistą 
Marcinem Dołęgą
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TERAZ ALBO NIGDY, Z TAKIEGO ZAŁOŻENIA WYSZEDŁ PIOTR MAŁACHOWSKI, KTÓRY PO 21 LATACH WSPÓŁPRACY 
ROZSTAŁ SIĘ Z TRENEREM I SWOIM MENTOREM WITOLDEM SUSKIM, TWÓRCĄ POLSKIEJ SZKOŁY DYSKU,  
ABY NA OSTATNIEJ PROSTEJ W KARIERZE, Z METĄ NA STADIONIE PRZYSZŁOROCZNYCH IGRZYSK W TOKIO, 
SPRÓBOWAĆ TRIUMFALNIE ZAKOŃCZYĆ PIĘKNĄ PRZYGODĘ ZE SPORTEM Z TRZECIM MEDALEM OLIMPIJSKIM

MEDAL NA KONIEC KARIERY?

ROZMAWIAŁ: ARTUR GAC

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI/PKOl

ARTUR GAC: Czy „starszy pan”, na finiszu 

kariery, po ponad pół roku wspólnej pracy 

z nowym trenerem Gerdem Kanterem, 

może już potwierdzić, że odnalazł ekstra-

impuls i bodziec, którego był spragniony?

PIOTR MAŁACHOWSKI: Na pewno. 

Przede wszystkim z Gerdem czasami też 

rywalizujemy na treningu i razem z Rober-

tem Urbankiem staramy się pokazać mu 

z jak najlepszej strony. Impuls faktycznie 

pojawił się i jestem zadowolony ze współ-

pracy. Mam nadzieję, że Gerd również. 

Mnie najbardziej cieszy, że zobaczyłem 

podejście do sportu z trochę innej per-

spektywy i tak naprawdę profesjonalizm. 

Na początku byliśmy z Robertem  

tym wszystkim nieco przestraszeni.

Dlaczego?

Gdy przyjechaliśmy do niego, na dzień 

dobry zostaliśmy przywitani pytaniami. 

Czy jesteście zdrowi? Czy macie badania 

krwi? A jeśli macie, to musicie pokazać 

mi wyniki. Następnie zapytał o samopo-

czucie, a później wskazał, co należy jeść 

po treningu siłowym. Mocno nas zasko-

czyło, że z taką uwagą i drobiazgowością 

wszystkiego pilnował, a takie podejście 

odebraliśmy, rzecz jasna, bardzo pozytyw-

nie. Imponowało też to, że od pierwszego 

dnia wiedział o nas bardzo dużo. Cóż, na-

wet ja nie dysponowałem na swój temat 

takimi informacjami. 

Czy to znaczy, że do tej pory  

z aż takim profesjonalizmem  

nie miał Pan do czynienia?

Na pewno wcześniej też byliśmy pro-

fesjonalistami, ale nie w takim stopniu, 

jak Gerd. On naprawdę całe swoje życie 

SYLWETKI



podporządkował sportowi i teraz próbuje 

nam przekazać, jak to wygląda z jego do-

świadczenia.

Czyżby pojawiła się nadzieja,  

że niuanse i nowinki treningowe okażą się 

brakującymi ogniwami i wywindują Pana 

na jeszcze wyższy poziom?

Mam taką nadzieję. Pamiętajmy,  

że w gruncie rzeczy po to właśnie  

zmieniliśmy trenera, by rzucać lepiej  

i dalej. Szukaliśmy nowego bodźca  

i uważam, że go znaleźliśmy. Liczę,  

że w moim przypadku zaowocuje to  

medalem olimpijskim w Tokio.

W których aspektach trening zmienił się 

najbardziej?

Przykładowo nigdy nie lubiłem i nie robi-

łem ćwiczeń z mniejszym ciężarem i więk-

szą liczbą powtórzeń. Wolałem wziąć 

sztangę o wadze 230 lub 240 kg, usiąść 

z nią dwa razy i czuć te kilogramy.  

A przy Gerdzie mogę o tym zapomnieć. 

Teraz jest tak, że na siłowni nie biorę 

kosmicznego ciężaru, tylko wykonuję, 

powiedzmy, pięć serii po pięć powtórzeń, 

mając dużo więcej ruchu, co, nie ukrywam, 

odczuwa mój organizm.

Czyli mniej zarzynania organizmu ciężarem?

Jak pan już zdążył zauważyć, jestem sta-

rym zawodnikiem, dlatego co mówi do 

mnie Gerd? „Najważniejsze jest  

to, żebyś był zdrowy. Ty wiesz, jak się  

rzuca i potrafisz wypracować siłę, ale jest 

jeden warunek: do pokazania swojego 

optimum na zawodach musisz być zdro-

wy”. Dlatego najbardziej dbamy o orga-

nizm 36-letniego już Piotra.

Z Pana słów rysuje się obraz trenera,  

który dobrze Pana „przeczytał”. Czyli  

w dużym skrócie: minimalizowanie ryzyka 

kontuzji, a wyciąganie możliwie jak najwię-

cej z rezerw, które pewnie jeszcze drzemią 

w nestorze dysku z Polski.

Zdaję sobie z tego sprawę, że jestem 

już najstarszym dyskobolem. To widać 

po tym, jak rzucam i jakie osiągam od-

ległości. Ale pamiętajmy, wybiegając 

do igrzysk olimpijskich, że nie wszyscy 

utrzymają formę lub dadzą sobie radę 

OBOK:
W styczniu 2017 roku  

Piotr Małachowski 
został odznaczony 

Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia 

Polski  

POWYŻEJ:
Pekin 2008. Piotr 
Małachowski (z lewej)
na podium znalazł 
się w doborowym 
towarzystwie  
– w środku jego 
obecny trener Gerd 
Kanter z Estonii,  
a z prawej – Litwin 
Virgilijus  Alekna
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z olbrzymią presją. Dlatego podchodzę 

do tego spokojnie, bo wiem, że jeszcze 

bez problemu mogę przygotować się na 

rzucanie w granicach 68 m, a nawet ciut 

dalej. Gdybym w to nie wierzył, to moje 

rozstanie ze sportem już by się dokonało. 

A tak, powtórzę się, mam nadzieję na za-

kończenie kariery medalem w Tokio.

A ile dzieliło Pana od tego, by już w ubie-

głym roku powziąć decyzję o zakończeniu 

kariery.

Była bardzo cienka granica. Powiem tak: 

jeżeli nie zmieniłbym trenera, to na pewno 

skończyłbym swoją przygodę ze sportem. 

Tego jestem pewien na sto procent. W su-

mie myślałem o tym już nawet dużo wcze-

śniej, ale nie chciałem zostawić trenera, 

lecz w pewnym momencie stwierdziłem: 

„Stary, trzeba w życiu zaryzykować!”. Wiem, 

że daleko mi do młodzieniaszka, więc 

jakiś konkretny ruch trzeba było wykonać. 

Postanowiłem jeszcze dać sobie szansę 

i poszukać jej z nowym szkoleniowcem.

A co Pan zrobi, jeśli w Tokio sprawi  

sensację i sięgnie po złoto?

Dobre pytanie, ale odpowiedź już jest goto-

wa – też powiem „dziękuję” i odejdę. Róż-

nica byłaby tylko taka, że pożegnałbym się 

w wymarzonych okolicznościach. 
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ROK 2019 TO CZAS WAŻNYCH DLA POLSKIEGO SPORTU ROCZNIC. ŚWIĘTUJEMY STULECIE POWSTANIA POLSKIEGO 
KOMITETU OLIMPIJSKIEGO, A TAKŻE POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI, POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
I POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO. W CIENIU TYCH JUBILEUSZY MIJA 125 LAT OD NIECO ZAPOMNIANEGO,  
ALE RÓWNIEŻ ISTOTNEGO WYDARZENIA – PIERWSZEGO W HISTORII POLSKIEGO MECZU PIŁKARSKIEGO

PIERWSZY MECZ, PIERWSZY GOL

POWYŻEJ:
1907 r., Pogoń Lwów.  
Stoją od lewej:  
R. Spanring, J. Harasy- 
mowicz, A. Rzadki.  
Niżej: J. Pirożyński, 
M. Kleban, M. Kawecki; 
Siedzą: M. Dudryk, 
J. Karasiński, B. Zausner,  
J. Rysiak, E. Marion

TEKST: MICHAŁ POLAKOWSKI FOTO: ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE

KOLEBKĄ POLSKIEGO SPORTU i miejscem, 

w którym rozwijał się on najszybciej, był Lwów. 

Już w 1817 roku na tamtejszym Uniwersytecie 

Franciszkańskim wprowadzono zajęcia wy-

chowania fizycznego dla studentów, jednak 

początki zorganizowanej, zinstytucjonalizo-

wanej formy sportu sięgają drugiej połowy 

XIX wieku. Warunki ku temu były w zaborze 

austriackim dużo korzystniejsze niż w pru-

skim i rosyjskim, szczególnie po wprowadze-

niu w 1867 roku konstytucji sankcjonującej 

powstanie monarchii austro-węgierskiej.  

Akt ten nadawał prowincjom relatywnie dużą 

autonomię, z czego skrzętnie korzystali gali-

cyjscy Polacy. W tym samym roku powstała 

pierwsza polska organizacja sportowa,  

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, a w ko-

lejnych latach liczne kluby akademickie.

TO WŁAŚNIE Z „SOKOŁEM” – mimo, że po-

święcał on uwagę przede wszystkim gimna-

styce – wiążą się początki polskiego futbolu. 

W 1894 roku, z okazji Powszechnej Wystawy 

Krajowej, we Lwowie zorganizowano II Zlot 

TG „Sokół”, w którego programie znalazł się 

pokaz nowej, nieznanej wówczas szerzej 

Z KART HISTORII



w Galicji dyscypliny – piłki nożnej. Z dzisiej-

szej perspektywy trudno uwierzyć, że był to 

tylko skromny dodatek do budzącej dużo 

większe zainteresowanie gimnastyki. 

W POKAZOWYM SPOTKANIU 14 LIPCA 

mierzyły się reprezentacje gniazd sokolich 

z Krakowa i ze Lwowa. Kilka tysięcy widzów 

zgromadzonych na boisku w parku Stryjskim 

zanosiło się śmiechem. „Władze sokole nie 

traktowały tego na serio, widzowie zupełnie 

na grze się nie znali, a sami gracze mieli poję-

cie tylko o tym, iż za wszelką cenę trzeba pił-

kę strzelić między chorągiewki i przeciwnika” 

– pisał po latach znany lwowski dzienni- 

karz i działacz sportowy Rudolf Wacek  

we „Wspomnieniach sportowych”. Krako- 

wianie, od dawna już trenowani przez  

prof. Wyrobka, lekceważyli lwowian tak dale-

ce, że przed zawodami pozwolili im wziąć  

na boisko tylu graczy, ilu tylko zechcą... 

Zaczęła się gra jedyna w swoim rodzaju. Była 

to gromadna gonitwa za piłką. O podawaniu, 

gaszeniu piłki, o rozmaitych rodzajach „ki-

wania”, o wózkowaniu, o „główkach”, pojęcia 

nie miano. Lwów rzucił się z żywiołową siłą 

do ataku, opanował piłkę i usadowił się pod 

bramką przeciwnika. Krakowianie, którzy 

chcieli najpierw poznać przeciwnika, zasko-

czeni gwałtownością ataku, bronili się świet-

nie – Lwów jednak nie myślał ustępować 

spod ich bramki. 

BOHATEREM TEGO DNIA, który strzelił 

pierwszą bramkę dla swojej drużyny, stał się 

Włodzimierz Chomicki, uczeń II roku Semi-

narium Nauczycielskiego, zasłużony później 

i żyjący do dzisiaj [„Wspomnienia sportowe” 

ukazały się w 1948 roku – przyp. M.P.] dzia-

łacz sokoli, długoletni nauczyciel i wycho-

wawca fizyczny młodzieży XI Gimnazjum... 

Stało się to w szóstej minucie po rozpoczęciu 

gry, której już dalej nie prowadzono na wyraź-

ny rozkaz Durskiego, z powodu zbyt obfitego 

programu Zlotu, a braku czasu.  

Na darmo protestował sam sędzia  

prof. Wyrobek i żądał natychmiastowego  

rewanżu, drużyny musiały boisko opuścić,  

bo na nie weszły kolumny ćwiczących. 

Strzelec historycznej bramki, Włodzimierz 

Chomicki, w dniu meczu miał 16 lat. Sportow-

cem nie został, ale – jak pisał Rudolf Wacek 

– całe życie poświęcił wychowaniu fizyczne-

OBOK:
1913 r . Mecz:  

Pogoń Lwów  
– Lechia Lwów, 

główkuje Tadeusz 
Dudryk

PONIŻEJ:
1912 r., drużyna 
Czarnych Lwów  
na boisku Towarzystwa 
Zabaw Ruchowych
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Towarzystwo Zabaw Ludu i Młodzieży (póź-

niej Towarzystwo Zabaw Ruchowych), warun-

ki do uprawiania sportu we Lwowie stale się 

poprawiały. Efektem wizyty lwowian w Kra-

kowie w 1906 roku było powstanie Cracovii 

i Wisły, a w kolejnych latach nowe drużyny 

zakładano w niemal wszystkich galicyjskich 

miastach. W 1911 roku powołano Związek  

Polski Piłki Nożnej, będący de facto proto-

plastą PZPN. Przed I wojną światową udało 

się przeprowadzić jedną pełną edycję mi-

strzostw Galicji, które wygrała Cracovia.

HISTORIĘ PIONIERSKICH CZASÓW PIŁKI 

NOŻNEJ przedstawiała wystawa pt. „Pierw-

szy mecz, pierwszy gol. Lwowskie początki 

lwowskiego futbolu” prezentowana w czerw-

cu i lipcu w Muzeum Sportu i Turystyki w War-

szawie. Oprócz opisu okoliczności i przebie-

gu meczu z 14 lipca 1894 roku zwiedzający 

mieli okazję zapoznać się z informacjami 

o lwowskich klubach – Pogoni, Czarnych, 

Lechii i Hasmonei – organizacjach, które je 

zrzeszały, rozgrywkach poprzedzających 

mistrzostwa Polski i postaciach, które przy-

czyniły się do narodzin i rozwoju polskiego 

futbolu przed ponad stu laty. Tę barwną epo-

kę ilustrowały unikatowe wielkoformatowe 

fotografie pochodzące ze zbiorów Archiwum 

Fotograficznego Muzeum, a także nieliczne, 

lecz bardzo cenne eksponaty. Wśród nich 

znalazły się m.in. oryginalne sprawozdania 

klubowe Czarnych i Pogoni sprzed I wojny 

światowej, medal z pierwszych mistrzostw 

Galicji i proporzec przekazany przez zawod-

ników Cracovii piłkarzom Pogoni, z okazji 

otwarcia klubowego stadionu we Lwowie. 

mu młodzieży. Po II wojnie światowej i utracie 

Lwowa przez Polskę osiadł w dolnośląskim 

Chocianowie, gdzie zmarł w 1953 roku. 

Na jego grobie na miejscowym cmentarzu 

umieszczono informację o historycznym 

wyczynie, ale – co ciekawe – z błędną datą 

14 zmarca zamiast 14 lipca.

PIERWSZY W DZIEJACH MECZ nie stanowił 

jeszcze wielkiego przełomu, ale piłka nożna 

stopniowo zaczęła zdobywać sobie coraz 

większą popularność. Co prawda pierwsza 

piłka na polskich ziemiach pojawiła się naj-

prawdopodobniej w Krakowie, przywieziona 

z Niemiec przez dr. Henryka Jordana, ale to 

we Lwowie futbol rozwijał się dużo szybciej. 

W roku 1903 powstał pierwszy klub, Lechia. 

Później założono Czarnych i Pogoń (na po-

czątku jako Klub Gimnastyczno-Sportowy). 

Dzięki zaangażowaniu dr Eugeniusza Piasec-

kiego – ucznia dr. Jordana – który założył  
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WYWALCZENIE MISTRZOSTWA EUROPY  
W 1999 ROKU TO NAJWIĘKSZY JAK DOTĄD 
SUKCES W HISTORII POLSKIEJ KOBIECEJ 
KOSZYKÓWKI. 6 CZERWCA MINĘŁO 20 LAT  
OD TEGO NIESAMOWITEGO WYCZYNU.  
WARTO WIĘC PRZYPOMNIEĆ DROGĘ POLEK  
DO HISTORYCZNEGO TRIUMFU  
ORAZ KULISY TURNIEJU, KTÓRY BYŁ 
ROZGRYWANY W NASZYM KRAJU

TO BYŁ 
SUKCES!

OBOK:
Kapitan złotej 

reprezentacji Polski, 
Ilona Mądra,  nie kryła 

wzruszenia, odbierając 
trofeum mistrzostw 

Europy

TEKST: MARTA MAREK

W 1999 ROKU NAD WISŁĄ odbywały się 

mistrzostwa Europy koszykarek (wcześniej 

w 1958 i 1978 roku). Miastami-gospodarzami 

turnieju sprzed 20 lat były Pruszków, Poznań 

i Katowice. Polki trafiły do grupy B, gdzie 

rywalizowały z Bośniaczkami, Jugosłowian-

kami, Litwinkami i Włoszkami. Mecze rozgry-

wały w Poznaniu. W Pruszkowie zmagania 

toczyły z kolei Chorwacja, Francja, Łotwa, 

Niemcy, Rosja i Słowacja. Faza pucharowa 

i finał odbywały się w Katowicach.

W STARANNIE WYSELEKCJONOWANYM 

przez trenera Tomasza Herkta i współpra-

cującego z nim Andrzeja Nowakowskiego 

12-osobowym składzie reprezentacji znalazły 

się: Małgorzata Dydek, Krystyna Szymań-

ska-Lara, Joanna Cupryś, Dorota Bukowska, 

Ilona Mądra, Patrycja Czepiec, Beata Predehl, 

Agnieszka Jaroszewicz, Elżbieta Trześniew-

ska, Katarzyna Dydek, Katarzyna Dulnik oraz 

Sylwia Wlaźlak. Były to zdolne i utalentowane 

zawodniczki ze sporym już doświadczeniem. 

Najmłodsza, Małgorzata Dydek, miała  

25 lat, najstarsza – kapitan zespołu Ilona 

Mądra – 33 lata. Turniej poprzedziły trzyletnie 

przygotowania pełne ciężkich treningów, licz-

nych zgrupowań i meczów kontrolnych. Nad-

rzędnym celem biało-czerwonych był awans  

do półfinału, który dawał kwalifikację do 

igrzysk olimpijskich. Udało się go zrealizować  

z nawiązką. Nie przyszło to jednak łatwo...

POCZĄTEK TURNIEJU nie napawał optymi-

zmem. Polki przegrały bowiem dwa z pierw-

szych trzech meczów – z broniącymi tytułu 

Litwinkami i Czeszkami. Potem jednak było 

już tylko lepiej. Dzięki zwycięstwom nad 

Bośniaczkami i Włoszkami zajęły drugie 

miejsce w grupie i awansowały do ćwierć-

finału. W nim pokonały Chorwację 72:51 

i historyczny awans na igrzyska olimpijskie 

stał się już faktem. W dwóch pozostałych 

meczach, wspierane gorącym dopingiem 

z trybun katowickiego „Spodka”, po peł-

nej emocji i dramaturgii walce pokonały 

najpierw wicemistrzynie świata Rosjanki 

(66:61), a w finale – Francuzki (59:56). 

BYŁ TO NIE TYLKO PIERWSZY TRIUMF 

POLSKI w mistrzostwach Europy w koszy-

kówce, ale także premierowy złoty medal 

w imprezie tej rangi we wszystkich grach 

zespołowych. – Zrealizowałyśmy założenia 

taktyczne, a sztab szkoleniowy maksymal-

Z KART HISTORII
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nie wykorzystał umiejętności i możliwości 

zawodniczek. Każda z nas wspięła się na 

wyżyny swojej gry i dała z siebie 100 pro-

cent. Zaangażowanie było olbrzymie, stres 

również, ale zadziałał mobilizująco. No i ten 

zespół miał w sobie coś, taką chemię – pod-

sumowała ME w jednym z wywiadów kilka 

lat później środkowa Elżbieta Nowak, wtedy 

znana pod nazwiskiem Trześniewska.

DOBRA POSTAWA BIAŁO-CZERWONYCH 

została doceniona, bo dwie z nich wybrane 

zostały do pierwszej piątki turnieju. Obok 

Małgorzaty Dydek – najbardziej wartościo-

wej zawodniczki mistrzostw (MVP), najlepiej 

punktującej (średnio 19,3) i trzeciej w klasy-

fikacji zbiórek (9,4), trafiła do niej także roz-

grywająca Krystyna Szymańska-Lara.

WARTO PRZYPOMNIEĆ, że polskie koszy-

karki mają w swoim dorobku pięć medali ME. 

Wcześniej wywalczyły dwa srebrne (1980 

i 1981) oraz dwa brązowe (1938 i 1968). W MŚ 

ich największe osiągnięcie to piąte miejsce 

w 1959 roku, a w igrzyskach olimpijskich 

– ósma lokata w Sydney w roku 2000. 

PONIŻEJ:
Tomasz Herkt i  jego 
podopieczne cieszą 

się ze zwycięstwa  
w półfinale z Rosją

Polskie koszykarki  
mają w swoim dorobku  

pięć medali  
mistrzostw Europy

Mistrzowie grają z nami
Deloitte Sports Business Group

Posiadamy zespół ekspertów, który świadczy usługi 
doradcze dla branży sportowej. Dostarczamy 
międzynarodowy i lokalny know-how z zakresu 
m. in. finansów, prawa, podatków, konsultingu, 
dopasowany do specyfiki sektora. Oferujemy 
najwyższej jakości produkty i szerokie spectrum 
usług w każdej dyscyplinie sportu, o czym mogą 
zaświadczyć nasi Klienci na całym świecie.
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BEZ WĄTPIENIA BYŁ JEDNYM Z NAJWYBITNIEJSZYCH ZAWODNIKÓW W HISTORII POLSKIEGO FUTBOLU,  
SYMBOLEM JEGO ZŁOTEJ EPOKI, KAPITANEM REPREZENTACJI, KRÓLEM STRZELCÓW TURNIEJU OLIMPIJSKIEGO 
I TRZECIM PIŁKARZEM ŚWIATA W PLEBISCYCIE „FRANCE FOOTBALL”. W TYM ROKU MIJAJĄ TRZY DEKADY  
OD TRAGICZNEJ ŚMIERCI KAZIMIERZA DEYNY

30 LAT BEZ „KAKI”

FOTO:   ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE MUZEUM SPORTU 
I TURYSTYKI W WARSZAWIE

TEKST: MICHAŁ POLAKOWSKI

BYŁ 23 CZERWCA 1974 ROKU – w Stutt- 

garcie dochodziła 45. minuta meczu Pol-

ska – Włochy na mistrzostwach świata. 

Henryk Kasperczak podał piłkę przed pole 

karne do nadbiegającego środkiem boiska 

Kazimierza Deyny. Ten strzelił prawą nogą 

tuż przy słupku, a słynny Dino Zoff był bez 

szans na interwencję. Uderzenie było tak 

silne, że Deynie... pękł but. Polacy wygrali 

ten mecz 2:1 i z kompletem zwycięstw awan-

sowali do dalszej fazy turnieju. Ostatecznie 

zajęli w nim trzecie miejsce, po minimalnej 

porażce z Niemcami w słynnym „meczu na 

wodzie” i zwycięstwie w „finale pocieszenia” 

nad Brazylią. Kazimierz Deyna był u szczytu 

piłkarskiej kariery i sławy. 

MIĘDZYNARODOWEJ WIDOWNI dał się 

na dobre poznać dwa lata wcześniej,  

kiedy rewelacyjna polska drużyna zdobyła 

w Monachium złoty medal olimpijski.  

Deyna strzelił oba gole w wygranym 2:1 

finale z Węgrami, a w całym turnieju trafiał 

9 razy, co dało mu tytuł króla strzelców. Pre-

stiżowy francuski magazyn „France Foot-

ball” umieścił go wówczas na szóstym miej-

scu w swoim plebiscycie na piłkarza roku. 

Sezon później Deyna tę pozycję utrzymał, 

a po sukcesie na mistrzostwach świata 

znalazł się już na miejscu trzecim. Spośród 

Polaków nikt nie został nigdy sklasyfikowa-

ny wyżej – a trzecie miejsce powtórzył  

tylko Zbigniew Boniek w 1982 roku.

PO SUKCESACH NA IGRZYSKACH OLIM-

PIJSKICH w Monachium i na mistrzostwach 

świata w RFN, Deyna zdobył z reprezenta-

cją Polski także srebro igrzysk montreal-

skich. Choć to jedno z największych  

Z KART HISTORII



osiągnięć polskiego futbolu w historii, 

w kraju zostało przyjęte z niezadowole-

niem, co tylko ukazuje skalę ówczesnych 

oczekiwań. Z kadrą pożegnał się trener 

Kazimierz Górski, a jego następca Jacek 

Gmoch miał poprowadzić zespół do złota 

na MŚ w Argentynie (1978). Niestety, skoń-

czyło się na miejscach 5-8, a jednym z sym-

boli porażki był niewykorzystany przez 

Deynę rzut karny w meczu z gospodarzami. 

Po tym turnieju „Kaka” zakończył już wy-

stępy w narodowym zespole, ale do dziś po-

zostaje jednym z rekordzistów: 97 spotkań 

daje mu piąte miejsce na liście wszech cza-

sów, 41 goli – czwarte, a 57 meczów w roli 

kapitana to wynik nadal niepobity.

POCHODZĄCY ZE STAROGARDU  

GDAŃSKIEGO Deyna przez większość  

kariery związany był z warszawską Legią, 

do której trafił jako 19-latek powołany 

do wojska. Na Łazienkowskiej spędził 

dwanaście kolejnych lat i został najwięk-

szą – obok Lucjana Brychczego – klubową 

legendą. Z początku występował jako na-

pastnik, ale w najlepszych latach kariery był 

rozgrywającym. Z Legią (380 meczów/141 

goli) zdobył dwa tytuły mistrza Polski (1969, 

1970) i grał w półfinale Pucharu Mistrzów 

(1970). Często niesamowitymi zagraniami 

czarował kibiców i... rywali. Kiedy w 1972 

roku zdobył strzałem w samo „okienko” 

przepiękną bramkę w meczu z AC Milan, 

bramkarz rywali Pierangelo Belli nagrodził 

go oklaskami. Do historii przeszła sytuacja 

z ligowego spotkania z Pogonią Szczecin 

w 1969 roku. Deyna strzelił gola z rzutu 

wolnego, ale sędzia nakazał jego powtó-

rzenie. Niezrażony tym „Kaka” ponownie 

umieścił piłkę w siatce, ale w zupełnie inny 

sposób. W pamięć wielu kibiców zapadł 

także ostatni gol dla Legii przed transferem 

do Manchesteru City – Deyna efektownie 

przelobował Józefa Młynarczyka w meczu 

z Odrą Opole. – Grałem przeciw najlepszym 

piłkarzom świata i nikt nie wrzucił mi piłki 

za kołnierz tak, jak zrobił to „Kaka” – wspo-

minał potem bramkarz w swojej książce. 

DEYNA, JAKO NAJWIĘKSZA GWIAZDA 

I SYMBOL LEGII, często stawał się ofiarą 

niechęci do warszawskiego klubu ze 

strony kibiców innych drużyn. Najbardziej 

OBOK:
Mecz 

Polska – Argentyna 
podczas MŚ 1974, 
Kazimierz Deyna

 w pojedynku
z Ramonem Heredią

OBOK:
Prezes PZPN Jan Maj, 

selekcjoner Kazimierz 
Górski i kapitan 

Kazimierz Deyna 
podczas powitania 

wracającej z MŚ 
reprezentacji  

na lotnisku Okęcie, 
1974 rok
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firmowym były „rogale”, czyli mocno pod-

kręcone uderzenia – zarówno z gry, jak 

i rzutów wolnych czy rożnych – te sprawiały 

bramkarzom ogromne problemy, jak choć-

by Dino Zoffowi w meczu MŚ w 1974 roku.

„KAKA” OSIĄGNĄŁBY zapewne w świecie 

futbolu dużo więcej, gdyby mógł wyjechać 

za granicę u szczytu formy, kiedy pytały 

o niego Real Madryt, Bayern Monachium 

czy Inter Mediolan, ale na transfer zezwo-

lono mu dopiero po 31. urodzinach – prze-

szedł do Manchesteru City. Jego styl gry 

nie pasował jednak do bardzo siłowego 

wówczas futbolu brytyjskiego. W ciągu 

trzech lat rozegrał 43 mecze i strzelił 13 goli. 

W 1981 roku wyjechał do Stanów Zjedno-

czonych, gdzie z powodzeniem występował 

w zespole San Diego Sockers, zarówno 

na stadionach, jak i w lidze halowej. Był 

jednak zagubiony w życiu prywatnym 

– miał problemy w małżeństwie, został też 

oszukany przez nieuczciwego wspólnika. 

Zginął w nocy 1 września 1989 roku, kiedy 

jego samochód wjechał wprost na stojącą 

na pasie awaryjnym ciężarówkę. Miał przy 

sobie 50 centów i 22 piłki – poprzedniego 

dnia poprowadził ostatni w swoim życiu tre-

ning trampkarzy. Został pochowany w San 

Diego, a w 2012 roku jego prochy sprowa-

dzono do Polski. Spoczywa na Cmentarzu 

Wojskowym na Powązkach. 

jaskrawym przykładem było wygwizdanie 

kapitana reprezentacji Polski po tym, jak 

w meczu z Portugalią w Chorzowie zdobył 

bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. 

W Warszawie pamięć o nim jest wciąż żywa 

– w 2006 roku numer „10”, z którym wystę-

pował, został zastrzeżony.

DEYNA SŁYNĄŁ ze znakomitego wyszko-

lenia technicznego i boiskowej inteligencji. 

Znakomicie podawał i dryblował (uwielbiał 

zakładać „siatki”, czyli przepuszczać piłkę 

między nogami rywala), ale jego znakiem 
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ZDOBYCIE OLIMPIJSKIEGO MEDALU TO DLA SPORTOWCA WIELKIE OSIĄGNIĘCIE I PRESTIŻ. W HISTORII  
ZDARZAŁY SIĘ PRZYPADKI, ŻE SUKCESY NA IGRZYSKACH ODNOSIŁO KILKORO CZŁONKÓW JEDNEJ RODZINY.  
TAK BYŁO M.IN. W PRZYPADKU WŁOSKIEGO KLANU MONTANO, KTÓREGO DOROBEK OLIMPIJSKI TO AŻ 9 TROFEÓW 
WYWALCZONYCH PRZEZ TRZY POKOLENIA. PONIŻEJ KILKA PRZYKŁADÓW „RODZINNYCH” SUKCESÓW

RODZINA, ACH, RODZINA!

TEKST: MARTA MAREK

POWYŻEJ:
Urodzony w 1978 
roku Aldo Montano 
jest najbardziej 
utytułowanym 
przedstawicielem 
słynnego sportowego 
klanu

Montano 
Specjalnością tej włoskiej familii  

z Livorno od lat jest szermierka. Wywo- 

dzi się z niej aż sześciu medalistów 

igrzysk! Ćwiczyli się głównie w szabli.  

Pierwszy olimpijskie szlaki przecierał 

Aldo, który w 1936 roku w Berlinie i w 1948 

roku w Londynie zdobył srebro w rywali-

zacji drużynowej. Trzy trofea do rodzinne-

go dorobku dołożył także jego syn Mario 

Aldo. W Monachium (1972) został mi-

strzem olimpijskim, a w Montrealu (1976) 

i Moskwie (1980) wicemistrzem. On także 

sukcesy odniósł w rywalizacji drużyno-

wej. Co ciekawe, w Kanadzie we włoskiej 

reprezentacji oprócz niego znaleźli się 

jeszcze jego bracia stryjeczni: Tommaso 

i Mario Tullio. Ten drugi sięgnął z nim rów-

nież po złoty medal w Monachium. 

W latach siedemdziesiątych imponujące 

sukcesy we florecie odnosił jeszcze trzeci 

z kuzynów Mario Aldo – Carlo. Na igrzy-

skach wywalczył jednak „tylko” jedno 

trofeum – drużynowe srebro. 

Najbardziej utytułowanym przedsta- 

wicielem słynnego klanu Montano jest 

jednak urodzony w 1978 roku Aldo.  

Jest wnukiem swojego imiennika, wice-

mistrza z Berlina i Londynu oraz synem 

Mario Aldo. Podobnie jak ojciec i dziadek 

specjalizuje się w szabli. W olimpijskim 

dorobku ma cztery medale w tej broni  

– złoto indywidualnie i srebro w drużynie 

z Aten (2004), a także brąz w zespołowej 

rywalizacji z Pekinu (2008) i Londynu 

(2012). Jego sukcesy uzupełnia 8 trofeów 

mistrzostw świata (1 złote, 4 srebrne  

i 3 brązowe) i 4 z mistrzostw Europy  

(3 złote i 1 srebrne). 

Nadi
Dorobek olimpijski tej włoskiej, również 

szermierczej rodziny, to 10 trofeów.  

W odróżnieniu jednak od osiągnięć klanu 

Montano, składają się nań sukcesy tylko 

jednego pokolenia – braci Nedo i Aldo. 

Fascynację szermierką zaszczepił w nich 

ojciec, instruktor tej dyscypliny, który był 

także ich trenerem. Bardziej utytułowany 

jest starszy z braci – Nedo, który sześć razy 

stawał na najwyższym stopniu podium 

igrzysk – po raz pierwszy w Sztokholmie 

w 1912 roku w indywidualnej rywalizacji  

we florecie. Miał wtedy niespełna 19 lat. 

Pięciokrotnie uczynił to również w Antwer-

pii (1920) i pozostał jedynym szermierzem, 

który sięgnął po 5 złotych medali podczas 

tych samych igrzysk. W Antwerpii Nedo 

triumfował indywidualnie w szabli i florecie 

oraz trzykrotnie w drużynie, we wszystkich 

broniach. W zwycięskim zespole Włoch 

walczył też wtedy m.in. jego brat Aldo,  

Z KART HISTORII
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który w całym swoim dorobku w igrzy-

skach ma jeszcze srebro indywidualnie 

w szabli.

Gerevich
Najsłynniejszym i najbardziej utytułowa-

nym przedstawicielem tej węgierskiej ro-

dziny jest Aladár. Na igrzyskach startował 

sześciokrotnie – w Los Angeles (1932), 

Berlinie (1936), Londynie (1948), Helsin-

kach (1952), Melbourne (1956) i w Rzymie 

(1960). Zdobył 10 medali, w tym 7 złotych, 

1 srebrny i 2 brązowe. Co ciekawe, w każ-

dym występie Węgier sięgał po mistrzo-

stwo w drużynowym turnieju szablistów. 

W rywalizacji tą właśnie bronią wywal-

czył też trzy trofea indywidualne – złoto 

w 1948, srebro w 1952 oraz brąz w 1936 

roku. Jego dorobek uzupełnia brązowy  

medal z Berlina w drużynowym florecie.

Olimpijskie sukcesy zanotowali także 

żona i syn Aladára Gerevicha. Urodzona 

w Jarosławiu Erna Bogen-Bogáti była indy-

widualnie trzecia we florecie w Los Angeles, 

a Pál dwukrotnie zajął taką samą lokatę 

w drużynowych zmaganiach szablistów 

w Monachium (1972) i Moskwie (1980). Tak-

że małżonka Pála, Gyöngyi Bardi-Gerevich 

dwukrotnie wystąpiła w igrzyskach – w tur-

nieju siatkarek w Montrealu (1976) i w stoli-

cy Rosji. W obu przypadkach reprezentacja 

Węgier znalazła się jednak tuż za podium. 

Zdarzały się 
przypadki,  
że sukcesy  
na igrzyskach 
olimpijskich 
odnosiło  
kilkoro  
członków  
jednej rodziny

POWYŻEJ:
Aladár Gerevich 
na igrzyskach 
olimpijskich startował 
sześciokrotnie!

OBOK:
Syn Aladára, Pál 

Gerevich dwukrotnie 
zajął 3. lokatę  

w drużynowych 
zmaganiach 

szablistów  
w Monachium (1972)  

i Moskwie (1980)

Warto również dodać, że teść Aladára  

Gerevicha, Albert Bogen, był członkiem 

reprezentacji Austrii, która w 1912 roku się-

gnęła po srebrny medal w Sztokholmie. 

Keller 
Ta niemiecka rodzina zdobyła w igrzyskach 

7 medali. Wywalczyły je trzy pokolenia. 

Wszyscy jej przedstawiciele rywalizo- 

wali w hokeju na trawie. Pierwszy  

na olimpijskim podium stanął Erwin. Zajął 

on z reprezentacją 2. miejsce w Berlinie  

w 1936 roku. Z kolei jego syn Carsten  

36 lat później wywalczył z drużyną złoto 

w Monachium (1972). Pozostałe cztery 

trofea to dzieło wnuków Erwina, a dzieci 

Carstena – Andreasa, Floriana i Nataschy. 

Najwięcej zapisał na swoim koncie ten 

pierwszy. W 1992 roku w Barcelonie został 

mistrzem, a w 1984 roku w Los Angeles  

i w 1988 roku w Seulu wicemistrzem olim-

pijskim. Zarówno Natascha, jak i Florian 

dołożyli do rodzinnego dorobku po złocie, 

odpowiednio z Aten (2004) i Pekinu (2008).

Wenzel/Weirather
Ten klan z Liechtensteinu, specjalizujący się 

w narciarstwie alpejskim, też ma na koncie 

łącznie 7 olimpijskich laurów. To aż 70 proc. 

całego dorobku tego kraju. W ubiegłym roku 
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Nawet mając tzw. 
dobre geny i talent, 
wymienieni przez 
nas zawodnicy 
nie osiągnęliby 
sukcesów bez 
determinacji, 
ciężkiej pracy 
i regularnych 
treningów
w południowokoreańskim PyeongChang 

w rywalizacji w supergigancie na najniższym 

stopniu olimpijskiego podium stanęła Tina 

Weirather. Przed nią sukcesy w igrzyskach 

odnosili także jej mama i wujek. Miało to 

miejsce na przełomie lat 70. i 80. Hannelore 

„Hanni”, znana wtedy pod panieńskim na-

zwiskiem Wenzel, wywalczyła w igrzyskach 

4 medale, z których 3, w tym 2 złote w slalo-

mie i slalomie gigancie, w Lake Placid (1980). 

Swahn
Ta sportowa szwedzka familia może po-

szczycić się aż 15 trofeami z igrzysk wywal-

czonymi w strzelectwie. Wszystkie podzielili 

między sobą Oscar i jego syn Alfred. Obaj 

wystąpili w IO w Londynie (1908), Sztokhol-

mie (1912) i Antwerpii (1920), a ten drugi tak-

że w Paryżu (1924). Specjalizowali się w roz-

grywanej w tamtych czasach nietypowej 

konkurencji: strzelaniu do ruchomej postaci 

jelenia. Alfred próbował swoich sił także 

w trapie, raz nawet sięgnął po medal  

– drużynowy brąz w Antwerpii w 1920 roku.  

Oscar zdobył w sumie 6 trofeów, w tym 

3 złote, 1 srebrne i 2 brązowe. Jego syn z kolei 

– 9 – po 3 każdego koloru. Co ciekawe,  

po 3 laury – w tym 2 z najcenniejszego 

kruszcu i jeden srebrny – sięgnęli, startując 

wspólnie w rywalizacji drużynowej.  

Alfred jest jednym z najbardziej utytułowa-

nych strzelców w historii igrzysk. W 16 kon-

kurencjach, w których wystąpił, sięgnął po 

9 krążków. Co więcej, tylko dwa razy znalazł 

się w klasyfikacji poza czołową szóstką  

zawodników. Więcej olimpijskich trofeów  

od niego, czyli 11, ma tylko Carl Osburn  

ze Stanów Zjednoczonych. 

Lipieniowie
To najbardziej znany przypadek polskich 

„rodzinnych” sukcesów olimpijskich. Uta-

lentowani bliźniacy Kazimierz i Józef Lipie-

niowie uprawiali zapasy w stylu klasycznym. 

Pierwszy z nich startował w kategorii  

do 62 kg, a drugi – aby uniknąć w oficjal- 

nych zawodach rywalizacji z bratem  

Na tej samej imprezie zdobyła jeszcze srebro 

w zjeździe. Cztery lata wcześniej sięgnęła po 

brąz w slalomie gigancie. Jej brat, Andreas 

Wenzel, dołożył do „rodzinnego” dorobku 

dwa olimpijskie trofea – srebro z Lake Placid 

i brąz z Sarajewa (1984), oba w slalomie  

gigancie. Co ciekawe, sukcesy sportowe 

w narciarstwie alpejskim odnosił także  

ojciec Tiny – pochodzący z Austrii Harti 

Weirather. Choć medalu igrzysk nie zdobył 

(najwyżej sklasyfikowany był na 9. miejscu 

w zjeździe w Lake Placid), dokonał tej sztu-

ki na mistrzostwach świata. W 1982 roku 

w Schladming triumfował w zjeździe.

OBOK: 
Carsten Keller 
z narodową 
reprezentacją w hokeju 
na trawie wywalczył 
złoto w Monachium  
w 1972 roku

OBOK:
Córka Carstena, 
Natascha Keller,  
w 2004 roku  
w Atenach  
również zdobyła  
z drużyną złoto

PONIŻEJ:
Tina Weirather  
w rywalizacji  
w supergigancie 
wywalczyła brąz  
na ubiegłorocznych  
igrzyskach  
w PyeongChang

Z KART HISTORII



– w kat. do 57 kg. Sukcesy w igrzyskach  

odnosili w latach 1972–1980. Kazimierz  

to mistrz olimpijski z Montrealu (1976)  

oraz brązowy medalista z Monachium (1972).  

Józef z kolei stanął na drugim stopniu  

podium w Moskwie (1980). 

DZIŚ BARDZO CZĘSTO OBSERWUJE 

SIĘ, że potomkowie znanych i wybitnych 

zawodników idą w ich ślady i próbują swo-

ich sił w sporcie. Jedni odnoszą sukcesy, 

innym nie udaje się nawiązać do osiągnięć 

przodków. Trudno stwierdzić, od czego  

to naprawdę zależy. Wielu uważa, że decy-

dujące są geny i predyspozycje. Jednak na-

wet mając tzw. dobre geny i talent, wymie-

nieni przez nas zawodnicy nie osiągnęliby 

sukcesów bez determinacji, ciężkiej pracy 

i regularnych treningów. Jak mówił Napo-

leon Bonaparte, jeden z najwybitniejszych 

przywódców w dziejach świata, a można  

te słowa również odnieść do sportu:  

„Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą  

niepokonaną kombinację sukcesu”. 

OBOK:
Bracia  Kazimierz  

i Józef Lipieniowie 
sukcesy olimpijskie 

odnosili w latach  
1972–1980

pkol_ogloszenie06_2019
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LIPIEC

do 7.07.  Mistrzostwa świata w siatkówce plażowej 
Hamburg (GER)

do 7.07.   Mistrzostwa Europy w koszykówce (K) 
(LAT, SRB)

1–14.07.  Tenisowy turniej wimbledoński 
Londyn (GBR)

2–7.07.   Mistrzostwa Europy w plażowej piłce ręcznej 
Stare Jabłonki

3–6.07.   Kolarski wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków 
(POL)

3–7.07.   Finałowy turniej Ligi Narodów w siatkówce (K) 
Nankin (CHN)

3–14.07.   30. Letnia Uniwersjada  
Neapol (ITA)

5.07.   Lekkoatletyczny mityng „Diamentowej Ligi” 
Lozanna (SUI)

6–28.07.   Kolarski wyścig Tour de France 
(BEL, FRA)

6.07.   Turniej żużlowy o Grand Prix Szwecji (eliminacje MŚ) 
Hallstavik (SWE)

7–14.07.   Mistrzostwa świata (U–22) w pięcioboju nowoczesnym 
Drzonków

8–15.07.   Mistrzostwa Europy w strzelectwie (ruchoma tarcza) 
Gyenesdiás (HUN)

10–13.07.   Drużynowe mistrzostwa Europy Dywizji II w golfie 
Wrocław

10–14.07.   Finałowy turniej Ligi Narodów w siatkówce (M) 
Chicago (USA)

12.07.   Lekkoatletyczny mityng „Diamentowej Ligi” 
Monaco (MCO)

12–28.07.   Mistrzostwa świata w pływaniu 
Gwangju (KOR)

13–21.07.   Żeglarskie mistrzostwa świata juniorów 
Gdynia

14.07.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wlk. Brytanii 
Silverstone

15–23.07.   Mistrzostwa świata w szermierce 
Budapeszt (HUN)

16–21.07.   Mistrzostwa świata juniorów i U–23 w kajakarstwie 
górskim 
Kraków

20–21.07.   Lekkoatletyczny mityng „Diamentowej Ligi” 
Londyn (GBR)

20–21.07.   Konkursy letniego GP w skokach narciarskich 
Wisła

20–27.07.   25. Światowy Sejmik Polonijny PKOl 
Gdynia

20–28.07.   Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy 
Baku (AZE)

26.07.–3.08.   Mistrzostwa Europy II dyw. w hokeju na trawie (M) 
Cambrai (FRA)

27.07.   Konkurs letniego GP w skokach narciarskich 
Hinterzarten (GER)

27.07.–3.08.   XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne 
Gdynia

28.07.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Niemiec 
Hockenheimring (GER)

KALEJDOSKOP
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SIERPIEŃ

2–4.08.   Przedolimpijski turniej kwalif. w siatkówce (K) 
Wrocław

2–9.08.   Żeglarskie mistrzostwa świata w klasie 470 
Enoshima (JPN)

3.08.   Turniej żużlowy o Grand Prix Polski (elim. MŚ) 
Wrocław

3.08.   Lekkoatletyczny festiwal rzutów im. Kamili 
Skolimowskiej 
Władysławowo

3–9.08.   Kolarski wyścig Tour de Pologne 
(POL)

4.08.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier 
Hungaroring (HUN)

4–11.08.   Mistrzostwa Europy II dyw. w hokeju na trawie (K) 
Glasgow (GBR)

5–11.08.   Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej 
Moskwa (RUS)

6–11.08.   Mistrzostwa Europy w pięcioboju nowoczesnym 
Bath (GBR)

7–11.08.   Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym 
Alkmaar (NED)

9–11.08.   Drużynowe mistrzostwa Europy w la (Superliga) 
Bydgoszcz

9–11.08.   Przedolimpijski turniej kwalif. w siatkówce (M) 
Gdańsk/Sopot

10.08.   Konkurs letniego GP w skokach narciarskich 
Courchevel (FRA)

14.08.   Mecz piłkarski o Superpuchar Europy UEFA 
Stambuł (TUR)

17.08.   Lekkoatletyczny mityng pamięci Władysława Komara  
i Tadeusza Ślusarskiego 
Międzyzdroje

17.08.   Turniej żużlowy o Grand Prix Szwecji (eliminacje MŚ) 
Målilla (SWE)

17–18.08.   Konkursy letniego GP w skokach narciarskich 
Zakopane

18.08.   Lekkoatletyczny mityng „Diamentowej Ligi” 
Birmingham (GBR)

19–25.08.   Mistrzostwa świata w badmintonie 
Bazylea (SUI)

20–21.08.   Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej 
Hachiōji (JPN)

21–25.08.   Mistrzostwa świata w kajakarstwie 
Szeged (HUN)

22.08.–1.09.   Mistrzostwa Europy w boksie (K) 
Alcobendas (ESP)

23.08.   Mecz piłkarski Polska–Słowenia w elim. ME 2020 
Warszawa

23–24.08.   Konkursy letniego GP w skokach narciarskich 
Hakuba (JPN)

23.08.–8.09.  Mistrzostwa Europy w siatkówce (K) 
(POL – Łódź, TUR, HUN, SVK)

24.08.   Lekkoatletyczny mityng „Diamentowej Ligi” 
Paryż (FRA)

24.08.–15.09.   Kolarski wyścig Vuelta a España 
(ESP)

25–1.09.   Mistrzostwa świata w judo 
Tokio (JPN)

25.08.–1.09.   Mistrzostwa świata w wioślarstwie 
Linz (AUT)

26.08.–9.09.   Tenisowy turniej US Open 
Nowy Jork (USA)

28.08.–1.09.   Mistrzostwa świata w kolarstwie MTB 
Mont-Sainte-Anne (CAN)

29.08.   Lekkoatletyczny mityng „Diamentowej Ligi” 
Zurych (SUI)

29.08.–1.09.   Mistrzostwa Europy w jeździectwie (WKKW) 
Luhmühlen (GER)

31.08.   Turniej żużlowy o Grand Prix Niemiec  (elim. MŚ) 
Teterow (GER)

31.08.–15.09.   Mistrzostwa świata w koszykówce (M) 
(CHN)
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WRZESIEŃ

1.09.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Belgii 
Spa-Francorchamps (BEL)

1.09.   Lekkoatletyczny mityng ISTAF 
Berlin (GER)

2–9.09.   Mistrzostwa świata w piecioboju nowoczesnym 
Budapeszt (HUN)

3–8.09.   Drużynowe mistrzostwa Europy w tenisie stołowym 
Nantes (FRA)

4–8.09.   Finałowy turniej Pucharu Świata w siatkówce plażowej 
Rzym (ITA)

6.09.   Mecz piłkarski Słowenia–Polska w elim. ME 2020 
Lublana (SLO)

6.09.   Lekkoatletyczny mityng „Diamentowej Ligi” 
Bruksela (BEL)

7.09.   Turniej żużlowy o Grand Prix Danii (elim. MŚ) 
Vojens (DEN)

8.09.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Włoch 
Monza (ITA)

9.09.   Mecz piłkarski Polska–Austria w elim. ME 2020 
Warszawa

7–21.09.   Mistrzostwa świata w boksie (M) 
Jekaterynburg (RUS)

9–10.09.   Mecz lekkoatletyczny Europa–USA 
Mińsk (BLR)

9–22.09.   Mistrzostwa Europy w strzelectwie (pistolet, karabin) 
Bolonia (ITA)

13–29.09.     Mistrzostwa Europy w siatkówce (M) 
(BEL, FRA, NED, SLO)

14.09.   Lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej 
Chorzów

14–15.09.   Konkursy letniego GP w skokach narciarskich 
Czajkowski (RUS)

14–29.09.   Puchar Świata w siatkówce (K) 
(JPN)

16–22.09.   Mistrzostwa świata w gimnastyce artystycznej 
Baku (AZE)

16–22.09.   Mistrzostwa świata w zapasach 
Astana (KAZ)

16–25.09.   Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów 
Pattaya (THA)

18–21.09.   Zawody „Baltic Cup” w łyżwiarstwie figurowym 
Gdańsk

18–22.09.   Przedolimpijskie turnieje kwalifikacyjne w siatkówce 
plażowej 
(CHN)

21.09.   Turniej żużlowy o Grand Prix Wlk. Brytanii (elim. MŚ) 
Cardiff (GBR)

21–29.09.   Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym 
Yorkshire (GBR)

22.09.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru 
Singapur (SGP)

22–28.09.   Żeglarskie mistrzostwa świata w klasie RS:X 
Torbole (ITA)

24–29.09.    Mistrzostwa świata w kajakarstwie górskim 
Seu d’Urgell (ESP)

28.09.–6.10.   Lekkoatletyczne mistrzostwa świata 
Ad–Dauha (QAT)

29.09.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Rosji 
Soczi (RUS)

29.09.   Konkurs letniego GP w skokach narciarskich 
Hinzenbach (AUT)

PAŹDZIERNIK

1–15.10.   Turniej o Puchar Świata w siatkówce (M) 
(JPN)

3–13.10.   Mistrzostwa świata w boksie (K) 
Ułan Ude (RUS)

4–13.10.   Mistrzostwa świata w gimnastyce sportowej 
Stuttgart (GER)

5.10.   Turniej żużlowy o Grand Prix Polski (elim. MŚ) 
Toruń

5.10.   Konkurs letniego GP w skokach narciarskich 
Klingenthal (GER)

10.10.   Mecz piłkarski Łotwa–Polska w elim. ME 2020 
Ryga

11–13.10.   Uroczystości z okazji 100-lecia PKOl 
Kraków

11–13.10.   Turniej Polish Open w karate olimpijskim 
Bielsko-Biała

 12–16. 10.  I Światowe Igrzyska Sportów Plażowych  
  Ad-Dauha (QAT) 

KALEJDOSKOP
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13.10.   Mecz piłkarski Polska–Macedonia w elim. ME 2020 
Warszawa 

13.10.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Japonii 
Suzuka (JPN)

16–20.10.   Turniej ITTF Challenge w tenisie stołowym 
Władysławowo

18–19.10.   Sejmik Rad Regionalnych, Klubów Olimpijczyka i Szkół 
im. Polskich Olimpijczyków 
Poznań

18–20.10.   Puchar Świata w tenisie stołowym (K) 
Chengdu (CHN)

19.11.  Mecz piłkarski Polska–Słowenia w elim. ME 2020 
Warszawa

21–24.11.   Mistrzostwa Europy (U–24) w pięcioboju nowoczesnym 
Drzonków

22–24.11.   Zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim 
Tomaszów Maz.

23–24.11.   Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 
Wisła

29.11.–1.12.   Puchar Świata w tenisie stołowym (M) 
Chengdu (CHN)

29.11.–8.12.   Żeglarskie mistrzostwa świata w klasach 49er, 49erFX  
i Nacra 17 
Auckland (NZ)

30.11.–1.12.   Konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich 
Kuusamo (FIN)

30.11.–15.12.   Mistrzostwa świata w piłce ręcznej (K) 
(JPN)

GRUDZIEŃ

1.12.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix  ZEA 
Abu Dhabi (ARE)

4–8.12.   Mistrzostwa Europy w pływaniu (25 m) 
Glasgow (GBR)

7–8.12.   Konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich 
Niżny Tagił (RUS)

8.12.   Mistrzostwa Europy w biegach przełajowych 
Lizbona (POR)

13–21.12.   Żeglarskie mistrzostwa świata w klasie Finn 
Melbourne (AUS)

14–15.12.   Konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich 
Klingenthal (GER)

21–22.12.   Konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich 
Engelberg (SUI)

29.12. – 9.01.2020.  Narciarski Turniej Czterech Skoczni 
(GER, AUT)

21–28.10.   Finałowy turniej tenisowy WTA (K) 
Shenzhen (CHN)

24–26.10.   Zgromadzenie Ogólne Europejskich Komitetów 
Olimpijskich EOC 
Warszawa

25–27.10.   Puchar Świata w tenisie stołowym (M) 
(CHN)

25.10.–3.11.   Mistrzostwa Europy w akrobatyce sportowej 
Holon (ISR)

26.10.   Gala 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
Warszawa

27.10.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Meksyku 
Hermanos Rodriguez (MEX)

LISTOPAD 

3.11.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix USA 
The Americas (USA)

5–7.11.   Światowa Konferencja Antydopingowa WADA 
Katowice

6–10.11.   Drużynowy Puchar Świata w tenisie stołowym 
Tokio (JPN)

10–17.11.   Finałowy turniej tenisowy ATP (M) 
Londyn (GBR)

16.11.   Mecz piłkarski Izrael–Polska w elim. ME 2020 
Jerozolima (ISR)

17.11.   Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Brazylii 
Jose Carlos Pace (BRA)

18–24.11.  Finał tenisowego Pucharu Davisa 
Madryt (ESP)
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JAK CO ROKU W KWIETNIU W CAŁYM KRAJU OBCHODZONE SĄ DNI OLIMPIJCZYKA. 
WYBÓR TEGO MIESIĄCA TO NIE PRZYPADEK. PRZYPOMNIJMY, ŻE WŁAŚNIE 
W KWIETNIU W 1896 ROKU ROZEGRANO W ATENACH PIERWSZE NOWOŻYTNE 
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE. W RAMACH TEGOROCZNYCH DNI W CAŁYM KRAJU 
ODBYŁO SIĘ WIELE IMPREZ PROMUJĄCYCH IDEĘ OLIMPIJSKĄ I SPORT.  
NIESTETY, NIE WSZYSTKIMI POCHWALILI SIĘ ICH ORGANIZATORZY.  
DO NADSYŁANIA INFORMACJI O TAKICH WYDARZENIACH (NAJCHĘTNIEJ 
Z DOBREJ JAKOŚCI MATERIAŁEM FOTOGRAFICZNYM) ZACHĘCAMY 
WSZYSTKIE OGNIWA POLSKIEGO RUCHU OLIMPIJSKIEGO. JESTEŚMY 
PRZEKONANI, ŻE I ONE MAJĄ CZYM SIĘ POCHWALIĆ

OLIMPIJSKA WIOSNA

KALEJDOSKOP

FOTO:  NATALIA SUŁEK, WOJCIECH ZIEMNIAK, ZBIGNIEW KULIK, ANDRZEJ 
LEWANDOWSKI, CEZARY MARTYNIUK, RYSZARD OLCZUK, MOSIR SIERADZ, 
BERNADETTA KLIMCZAK, UKS TORI, SHUTTERSTOCK

GNIEZNO było w br. miejscem 55. Central-

nych Uroczystości Dni Olimpijczyka. Zgro-

madziły one kilkanaścioro olimpijczyków 

i wielu miejscowych sympatyków sportu, 

w tym – uprawiającą sport młodzież.  

Przemawiając do przybyłych, Prezes PKOl  

Andrzej Kraśnicki nawiązał do przypadają-

cego w br. jubileuszu 100-lecia polskiego ru-

chu olimpijskiego oraz organizowanych z tej 

okazji wydarzeń. Powiedział też, że Gniezno 

to miasto, w którym stale rozwija się sport  

i za jego wspieranie podziękował prezyden-

towi Tomaszowi Budaszowi. Miłym akcen-

tem uroczystości było wręczenie 15 zawod-

nikom miejscowych klubów pierwszych 

kółek olimpijskich. Prezes PKOl wyróżnił 

także medalami „Za zasługi dla Polskiego 

Ruchu Olimpijskiego” dziesięciu zasłużo-

nych trenerów i organizatorów sportu.



WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE,  

które zgromadziły na starcie przeszło  

500 dziewcząt i chłopców z całej niemal 

Wielkopolski, zainaugurowały obchody 

100-lecia PKOl w Racocie. Tradycja  impre-

zy sięga jeszcze 1992 roku, kiedy to Racot 

był gospodarzem Centralnych Uroczystości 

Dni Olimpijczyka. W trakcie biegów zbiera-

no środki na leczenie chorego na nowotwór 

sołtysa miejscowości oraz dla Dominika 

Leciejewskiego, który od lat jest pod opieką 

klubu olimpijczyka, SKS Jantar i miejsco-

wego Zespołu Szkół. Jak co roku, przed bie-

gami zapalono olimpijski znicz, a dokonał 

tego Marian Sypniewski, dwukrotny meda-

lista olimpijski w szermierce. 

ORGANIZATOREM DNI OLIMPIJCZYKA 

W KARPACZU był Karkonoski Klub Olim-

pijczyka z siedzibą w miejscowym Muzeum 

Sportu i Turystyki. Na okolicznościowe spo-

tkanie przybyli m.in. olimpijczycy sprzed 

lat na czele z Renatą Mauer-Różańską, 

3-krotną medalistką igrzysk (dwa krążki 

złote i brązowy). Stawili się też:  wioślarka 

Aleksandra Kaczyńska-Błoch, kolarz Jan 

Brzeźny i lekkoatleta Jan Cych, a także 

saneczkarz Andrzej Kozik i bobsleista 

Tomasz Żyła z Karpacza. Obok dawnych 

mistrzów zaprezentowała się olimpijska 

młodzież – saneczkarze i bobsleiści: Woj-

ciech Chmielewski, Jakub Kowalewski, Ma-

teusz Luty i Mateusz Sochowicz. W trakcie 
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spotkania kierowane przez dyr. Zbigniewa 

Kulika muzeum wzbogaciło się o cenny 

eksponat – pochodnię olimpijską z Soczi, 

którą zakupił i podarował placówce Józef 

Piotrowski, były burmistrz Karpacza. 

26 KWIETNIA W BYDGOSKIM ZESPOLE 

SZKÓŁ NR 9 IM. BYDGOSKICH OLIM-

PIJCZYKÓW zainaugurowano obchody 

100-lecia PKOl na Ziemi Kujawsko- 

-Pomorskiej. Gośćmi imprezy byli m.in.:  

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, Prezydent 

Miasta Rafał Bruski, Wiceprezes Polskiego 

Komitetu Paraolimpijskiego Eugeniusz  

Grabowski, olimpijczycy regionu oraz 

przedstawiciele stowarzyszeń sportowych 

i klubów olimpijczyka. Przypomniano,  

że w stuletniej historii PKOl aż 192 zawod-

ników z tego terenu broniło barw narodo-

wych na igrzyskach olimpijskich. Zdobyli  

dla Polski 30 medali (7 złotych, 10 srebr-

nych i 13 brązowych), co stanowi niemal  

10% wszystkich olimpijskich trofeów  

polskiego sportu. Podczas bydgoskiej  

inauguracji Prezes Kraśnicki uhonorował  

grupę działaczy medalami „Za zasługi  

dla polskiego ruchu olimpijskiego”.

W ZACHODNIOPOMORSKIEM wojewódz-

kie Dni Olimpijczyka zorganizowano tym 

razem w Goleniowie.  Przez imprezy sporto-

we, spotkania w szkołach, galę olimpijską 

i główną uroczystość na pięknym  

stadionie OSiR „przewinęło się” ponad  

40 olimpijczyków i paraolimpijczyków, 

w tym 15 medalistów olimpijskich. Kierow-

nictwo PKOl reprezentował Wiceprezes 

Ryszard Stadniuk. Olimpijczycy wręczyli 

23 młodym sportowcom I, II i III kółka olim-

pijskie i nagrodzili zwycięzców zawodów 

sportowych. Na trybunach zasiadło  

600 przedstawicieli 27 Szkół im. Olimpij-

czyków Polskich z województwa, 15 klubów 

olimpijczyka, młodzież szkolna i dzieci 

z goleniowskich przedszkoli. Podczas wie-

czornej Gali Olimpijskiej podsumowano 

konkursy plastyczne i filmowe, wręczono 

odznaczenia resortowe „Za zasługi dla 

sportu”, „Gryfy Zachodniopomorskie” 

i medale „Za zasługi dla polskiego ruchu 

olimpijskiego”. Na Pomorzu Zachodnim 
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w ramach Dni Olimpijczyka 2019 bardzo 

udane imprezy odbyły się także m.in.  

w Starej Dąbrowie (Publiczna Szkoła 

Podstawowa z „Orlikiem” im. St. Wagnera), 

Rzeplinie (Szkoła Podstawowa im. Olim-

pijczyków Polskich) oraz w Żabowie koło 

Pyrzyc (Przedszkole Publiczne). Bawiono 

się na nich wspaniale. 

DNI OLIMPIJCZYKA W PŁOCKU tym  

razem obchodzono na początku maja.  

Zorganizowano tam już czwarty Płocki  

Piknik Olimpijski. Uroczystość, przygoto-

waną przez działaczy miejscowego klubu 

olimpijczyka, połączono z otwarciem 

sezonu w Płockim Towarzystwie Wioślar-

skim, kolebce płockich olimpijczyków (aż 

12 wychowanków klubu uczestniczyło 

w igrzyskach olimpijskich, a piątka z nich 

może poszczycić się olimpijskimi krążka-

mi). W trakcie spotkania grono zasłużonych 

zawodników, trenerów i działaczy otrzyma-

ło medale „Za zasługi dla polskiego ruchu 

olimpijskiego”, dyplomy „Zasłużony dla 

płockiego sportu” i dyplomy „Płockich  

nadziei olimpijskich – Paryż 2024”.

Młodzież szkolna uczestniczyła  

w konkursie wiedzy olimpijskiej i w różnych 

konkurencjach sprawnościowych.  

Na zakończenie rozegrano regaty wioślar-

skie z udziałem zawodników Szkoły Mi-

strzostwa Sportowego i Płockiego Towarzy-

stwa Wioślarskiego oraz grupy „mastersów” 

z Olsztyna, Warszawy, Poznania i Płocka.

TAKŻE W MAJU Dni Olimpijczyka świę-

towano w Sieradzu. Okolicznościową 

uroczystość przygotowały władze miasta 

wspólnie z Regionalną Radą Olimpijską 

w Łodzi. Uczestniczyło w nich kilkanaścioro 

olimpijczyków z regionu. Byli również obec-

ni przedstawiciele Igrzysk Paraolimpijskich 

i Olimpiad Specjalnych. Z rąk Wiceprezesa 

PKOl Mieczysława Nowickiego i Wicepre-

zes TOP Teresy Sukniewicz-Kleiber medale 

„Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskie-

go” odebrało kilka osób wspierają- 

cych działalność sportową w Łódzkiem, 

a medale Regionalnej Rady Olimpijskiej  

– grupa sieradzkich szkoleniowców. Impre-

zie towarzyszyły 33. Igrzyska Przedszkola-

ków. Maluchy rywalizowały w biegu przez 

płotki, sztafecie wahadłowej i w przeciąga-

niu liny. Odbyły się także turnieje siatkówki 

plażowej, koszykówki oraz zawody  

lekkoatletyczne. 

OSTATNIEGO DNIA MAJA obchodzącemu 

15-lecie działalności klubowi olimpijczyka 

w Kaliszu Pomorskim nadano imię zmarłej 

przed rokiem Ireny Szewińskiej. W czasie 

okolicznościowej uroczystości, na którą 

przybyło kilkoro zaprzyjaźnionych z Klubem 

olimpijczyków oraz małżonek pani Ireny 

– Janusz, przywołano najważniejsze fakty 

z historii klubu, w tym spotkania skupionej 

wokół niego młodzieży z Ireną Szewińską 

oraz przypomniano, że kilka lat temu wraz 

z władzami miasta i powiatu drawskiego 

współorganizował on bardzo udane  

Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka. 

1 CZERWCA już po raz 23. UKS „TORI” 

i Szkoła Podstawowa w Dąbrowie  

(gmina Sianów) byli organizatorami 

ogólnopolskiego turnieju judo. Impreza 

upamiętnia postać Larysy Ewy Krause, tra-

gicznie zmarłej judoczki, piątej zawodnicz-

ki igrzysk olimpijskich w Atlancie, współ-

założycielki UKS „TORI” i patronki szkoły. 

Zawody zgromadziły na starcie 238 zawod-

ników z 19 klubów. Rywalizowali w czterech 

kategoriach wieku, a najlepsi otrzymali 

medale i statuetki z wizerunkiem Larysy 

Ewy Krause. Pamiątkowymi dyplomami 

zostali uhonorowani wszyscy uczestnicy 

sportowych zmagań. 

STYCZEN-LUTY-MARZEC

96 DRUZYN z 5 KRAJÓW

Ó

6 TURNIEJÓW

1099 ZAWODNICZEK
i ZAWODNIKÓW

(SZKOCJA, POLSKA, UKRAINA, SŁOWACJA, WĘGRY)

U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13

EDYCJA ZIMA 2019

#ORLEN NAPĘDZAMY POLSKI SPORT

GŁÓWNY SPONSOR
TURNIEJÓW

KROSNO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ORLENBKC.pdf   1   19.03.2019   15:38:52

KALEJDOSKOP



STYCZEN-LUTY-MARZEC

96 DRUZYN z 5 KRAJÓW

Ó

6 TURNIEJÓW

1099 ZAWODNICZEK
i ZAWODNIKÓW

(SZKOCJA, POLSKA, UKRAINA, SŁOWACJA, WĘGRY)

U-8 U-9 U-10 U-11 U-12 U-13

EDYCJA ZIMA 2019

#ORLEN NAPĘDZAMY POLSKI SPORT

GŁÓWNY SPONSOR
TURNIEJÓW

KROSNO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ORLENBKC.pdf   1   19.03.2019   15:38:52



70 MAGAZYN OLIMPIJSKI

OD WIELU LAT 23 CZERWCA JEST – DLA UCZCZENIA KOLEJNEJ (TYM RAZEM 125.) ROCZNICY  
POWSTANIA MKOl – NAZYWANY „DNIEM OLIMPIJSKIM”. W TYGODNIU DATĘ TĘ POPRZEDZAJĄCYM 
I TYM, KTÓRY PO NIEJ NASTĘPUJE, NA CAŁYM ŚWIECIE SĄ ORGANIZOWANE „BIEGI DNIA OLIMPIJSKIEGO”.  
W DANYM KRAJU MOŻE ODBYĆ SIĘ TYLKO JEDNA TAKA IMPREZA. TAK OD LAT JEST RÓWNIEŻ W POLSCE

JEDYNY TAKI BIEG

TEKST: MATEUSZ WILANOWICZ

FOTO: MAŁGORZATA JANAWA, KAROLINA MADOŃSKA

TYM RAZEM NA GOSPODARZA tego wy-

darzenia Polski Komitet Olimpijski wybrał 

Dziwnów. Biegano tam 18 czerwca. Impreza, 

której gośćmi było aż 26 olimpijczyków 

i paraolimpijczyków, otrzymała uroczystą 

oprawę i cieszyła się zainteresowaniem 

mieszkańców oraz turystów spędzających 

urlop nad Bałtykiem. Z myślą o nich na miejs- 

cu przygotowano miniwioskę olimpijską. 

OGÓŁEM W RÓŻNYCH KATEGORIACH 

WIEKOWYCH odbyło się 19 biegów,  

a około 1000 ich uczestników oklaskiwali 

m.in.: sekretarz generalny PKOl Adam 

Krzesiński, członek Zarządu województwa 

zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek 

i burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak. 

Imprezę sprawnie prowadzili szef Zachod-

niopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław 

Kopeć i dziennikarz TVP 3 Szczecin 

Jarosław Marendziak. 

KALEJDOSKOP
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SUMMARY

OUR EYES ARE NOW FOCUSED EASTWARDS – AND WILL BE FOR THE NEXT 12 MONTHS. MIŃSK AND TOKYO HAVE BECOME 
THE MOST IMPORTANT PLACES IN THE ATHLETIC WORLD. THE WHITE-AND-REDS ACQUITTED THEMSELVES WELL IN THE 
BELARUSIAN CAPITAL AND ARE NOW GEARING UP FOR THE 2020 SUMMER OLYMPICS IN THE LAND OF THE CHERRY BLOSSOM

MIŃSK 2019 AND TOKYO 2020 
IN THE LEADING ROLES

TEXT BY: HENRYK URBAŚ

PHOTO: SZYMON SIKORA/PKOL, ©GOTOKYO

TRANSLATION: STEPHEN CANTY

THE 2019 EUROPEAN GAMES are behind us. 

Some 4,000 competitors from 50 European  

states fought it out in Mińsk in June  

21-30. These contests were televised in  

130 countries around the world. The standard 

of competition was high, and often world-

class, in most disciplines. The 151 athletes  

who represented Poland came home with  

14 medals (3 gold, 1 silver, 10 bronze). In Baku, 

four years earlier, we won 20 medals (2 gold, 

8 silver, 10 bronze), but there were more 

opportunities to win them, as there were more 

sports on the program. Apart from that, the 

level of competition has become considerably 

more equalized since the 2015 European 

Games, and winning medals has become 

correspondingly more difficult.

Our gold medalists were the stars of the team 

– Łukasz Jaworski and Artur Zakrzewski 

(men’s synchronized trampoline), Tomasz 

Kaczor (1,000 m. canoe sprint), and Karolina 

Koszewska (women’s welterweight boxing), 

but they were by no means the only ones who 

deserve recognition. 

There were also some sports in which we 

performed below expectations, examples 

being shooting (despite Klaudia Breś’s 

Olympic Games experience), men’s boxing, 

judo, and wrestling. If our representatives in 

these sports are planning to go to Tokyo (and 

win), then they and their coaches had better 

get down to serious business. There is not 

much time left – however much there seems 

to be.

THE TOKYO OLYMPICS open on July 24, 

2020 – exactly a year from now. We write 

about the preparations underway in the 

Japanese capital for its second hosting  

of the Summer Olympics in this edition of 

“Magazyn Olimpijski”. The hosts are working 

steadily and completing a series of more than 

fifty controlled events (an all-time record) that 

sequentially test specific sports venues, and 

in the process, check the workings of their 

installations, furnishings, and equipment, as 

well as the performance of those who will 

have to operate them in a year’s time. We 

can rest assured that the preparations will be 

completed on time. All the necessary work is 

proceeding according to schedule, according 

to the latest reports. We also write about the 

Polish team’s preparations for next year’s 

Games. This edition additionally covers the 

IOC’s decision to select Milan and Cortina 

to host the 2026 Winter Olympics, and 

includes interviews with Prof. Michał Kleiber, 

in which he talks about his sports interests, 

and swimmer Otylia Jędrzejczak, where she 

discusses the successful campaign she has 

launched to promote sport. Finally, we present 

the winners of the POC Fair Play Awards for 

2018, the main sports events for the second 

half of the year, and the exciting events that 

took place from April to June as part of our 

annual Olympic Days. 
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D
ziałający w USA Związek 

Polonijnych Klubów Pił-

karskich – ZPKP (Polish 

American Soccer Asso-

ciation) – przyznał medal 

30-lecia Polskiemu Komitetowi Olimpijskie-

mu w 100-lecie jego istnienia. 1 kwietnia br. 

w Nowym Jorku, w imieniu PKOl, z rąk Pre-

zesa PASA Jerzego Karwowskiego, wyróż-

nienie to odebrał Sekretarz Generalny PKOl 

Adam Krzesiński, który uczestniczył w cyklu 

spotkań z przedstawicielami amerykańskiej 

Polonii. Przedstawiciele ZPKP zapowiedzieli 

przyjazd swojej drużyny na XIX Światowe 

Letnie Igrzyska Polonijne w Gdyni 2019  

(27 lipca – 3 sierpnia). 

7 KWIETNIA rozegrano już 55. Cross 

Ostrzeszowski. Ta impreza jest szczegól-

nym festiwalem biegowym. Także tym 

razem program Crossu przewidywał  

rozegranie kilkunastu biegów na różnych 

dystansach i w różnych kategoriach 

wieku. Uczestniczyła w nich młodzież 

szkolna, ale były też sportowe zmagania 

przedszkolaków oraz spacer z kijkami 

nordic walking dla pań. 

Jak skrupulatnie wyliczyli organizatorzy 

– linię mety osiągnęło tego dnia 1174 bie-

gaczy. Tylko na trasie rozegranego już po 

raz 21. Półmaratonu im. Mirosława Zarem-

by (nieżyjącego już wieloletniego szefa 

Stowarzyszenia Crossy Ostrzeszowskie) 

NA POCZĄTKU KWIETNIA BR. na konfe-

rencji prasowej nt. przygotowań do 76. Tour 

de Pologne jego główny organizator, wice-

mistrz olimpijski z Moskwy – Czesław Lang 

zapowiedział, że postanowił tegoroczny 

wyścig dedykować 100-leciu Polskiego Ko-

mitetu Olimpijskiego. Impreza ma w br. do-

datkowy „podtytuł”, a mianowicie – „Wyścig 

pokoleń”. Ma to nawiązywać do olimpijskich 

osiągnięć polskich kolarzy. Biało-czerwoni 

OD DWÓCH LAT przy Klubie Absolwentów 

i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej funk-

cjonuje „Salon sportowy”. Opiekuje się nim 

znany nie tylko w środowisku turystycznym 

dr Adam Zaborowski – członek Komisji 

Współpracy Międzynarodowej PKOl. Jego 

staraniem odbyło się dotąd już sześć spo-

tkań z ciekawymi postaciami sportu.  

Gośćmi Salonu byli więc: Lesław Ćmikie-

wicz, Stéphane Antiga i Paweł Zagumny, 

Andrzej Szalewicz, Jacek Gmoch, Andrzej 

Supron i Stanisław Krzesiński oraz Marian 

Woronin. Każdy wieczór to okazja do swo-

bodnej rozmowy z gośćmi – zresztą nie 

tylko o sporcie, ale i o ich życiu prywatnym, 

zainteresowaniach itp. Po najbliższych wa-

kacjach planowane są kolejne spotkania. 

ZEBRAŁ: MATEUSZ WILANOWICZ

FOTO: DARIUSZ WRZALSKI, SZYMON SIKORA/PKOl, SZYMON GRUCHALSKI/TOURDEPOLOGNE.PL, STANISŁAW GODULA, PKS POGOŃ LWÓW, HENRYK URBAŚ

rywalizowało 286 osób, w tym 45 pań.  

Zwycięsko z tej próby wyszedł 35-letni 

ostrzeszowianin Tomasz Szymkowiak. 

szosowcy czterokrotnie w olimpijskiej  

rywalizacji drużynowej zdobywali srebrne 

medale; wicemistrzem olimpijskim był  

również Czesław Lang, a jako medaliści 

brązowi na kartach historii sportu figurują 

Mieczysław Nowicki i Rafał Majka. 

Tour de Pologne 2019 rozpocznie się  

3 sierpnia na Rynku Głównym w Krakowie, 

a zakończy się 6 dni później w Bukowinie 

Tatrzańskiej. 



     

111 DELEGATÓW 25 kwietnia wzięło 

udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawoz-

dawczym PKOl. Sprawozdanie z działalności 

Komitetu w roku 2018 przedstawił Andrzej 

Kraśnicki. Prezes PKOl szczególną uwagę 

zwrócił na zaangażowanie stowarzyszenia 

w organizacyjno-logistyczne zabezpieczenie 

XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Py-

eongChang oraz III Młodzieżowych Igrzysk 

Olimpijskich w Buenos Aires. Mówił także 

o codziennej pracy komisji problemowych, 

struktur terenowych ruchu olimpijskiego 

oraz biura PKOl. Zebrani jednomyślnie  

zagłosowali za wnioskiem Komisji  

Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania  

z pracy Komitetu w roku 2018. 

27 KWIETNIA W GRÓDKU NAD DUNAJCEM 

odbyła się Gala „Osobowości Polskiego 

Sportu”. Wśród osób uhonorowanych ta-

kim tytułem znalazł się Adam Krzesiński. 

Sekretarz Generalny PKOl stwierdził,  

że wyróżnienie to traktuje jako nie oso-

biste, ale przyznane całemu polskiemu 

ruchowi olimpijskiemu w roku jego 

NA POCZĄTKU MAJA WE LWOWIE gościł 

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

Andrzej Kraśnicki. Wziął tam udział w uro-

czystości poświęcenia sztandaru obchodzą-

cego swe 115. urodziny miejscowego polskie-

go klubu sportowego Pogoń. W wydarzeniu, 

które zbiegło się z 10-leciem reaktywowania 

klubowej działalności, wzięła udział liczna 

grupa zawodników, zasłużonych działaczy 

i sympatyków Pogoni. Andrzej Kraśnicki 
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Prezes PKOl Andrzej 
Kraśnicki z uznaniem 

mówił o roli, jaką w historii 
polskiego sportu odegrał 

LKS Pogoń Lwów

100-lecia. Oprócz Adama Krzesińskiego 

tytuły „Osobowości polskiego sportu” 

otrzymali: Robert Korzeniowski – cztero-

krotny mistrz olimpijski w chodzie sporto-

wym, Michał Kołodziejczyk – szef redak-

cji sportowej Wirtualnej Polski, i Marcin 

Nitschke – jeden z najlepszych polskich 

snookerzystów. 

z uznaniem mówił o roli, jaką w historii pol-

skiego sportu odegrał klub-jubilat.

Warto przypomnieć, że klub Pogoń Lwów 

powstał w 1904 roku i działał do wybuchu  

II wojny światowej. Za jego „ojca” jest uzna-

wany nauczyciel Eugeniusz Piasecki, zaś 

najsłynniejszymi zawodnikami byli Tadeusz 

(współtwórca Polskiego Komitetu Igrzysk 

Olimpijskich), Władysław, Wacław i Mieczy-

sław Kucharowie. 

OPRÓCZ SEKRETARZA GENERALNEGO POLSKIEGO KOMITETU 
OLIMPIJSKIEGO W TEGOROCZNEJ EDYCJI NAGRODZONO TAKŻE ROBERTA 
KORZENIOWSKIEGO, MICHAŁA KOŁODZIEJCZYKA I MARCINA NITSCHKE

Statuetka Osobowości Polskiego Sportu  dla Adama Krzesińskiego
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11 
maja w Centrum Olimpijskim 

PKOl powitaliśmy sztafetę 

z „ogniem pokoju”, zdążającą 

z siedziby Europejskich Komite-

tów Olimpijskich w Rzymie do 

miasta tegorocznych II Igrzysk Europejskich 

– Mińska. Z pochodnią odpaloną od igrzysko-

wej lampy do siedziby PKOl wbiegli: białoruski 

dziennikarz Wiktar Korbut oraz dwie polskie 

lekkoatletki z ORLEN Teamu, specjalizujące 

się w biegu na 400 metrów – Martyna Dą-

browska i Aleksandra Gaworska. We wnętrzu 

zapalona została „polska” lampa, która pozo-

stała w Centrum jeszcze przez dwa tygodnie 

i 25 maja towarzyszyła ceremonii otwarcia  

21. Pikniku Olimpijskiego w Warszawie, na 

którym mińskie igrzyska były promowane. 

16 MAJA W CENTRUM OLIMPIJSKIM 

W WARSZAWIE oficjalnie zaprezentowano 

znaczek pocztowy i kopertę FDC (pierwszego 

dnia obiegu) wyemitowane przez Pocztę Pol-

ską SA z okazji jubileuszu 100-lecia Polskie-

go Komitetu Olimpijskiego. W uroczystości, 

podczas której w roli gospodarzy wystąpili: 

Prezes Andrzej Kraśnicki i Sekretarz Gene-

ralny PKOl Adam Krzesiński, kierownictwo 

Poczty Polskiej reprezentował Dyrektor Biura 

Filatelistyki – Mariusz Dawid. Prezes PKOl 

przypomniał, że nasi pocztowcy od przeszło 

pół wieku upamiętniają na znaczkach kolej-

ne letnie i zimowe igrzyska olimpijskie oraz 

polskich autorów największych olimpijskich 

sukcesów. Podkreślił również, że „olimpij-

skie” znaczki, powstające według projektów 

wybitnych grafików, cieszą się wielkim uzna-

niem na całym świecie. 

16 MAJA odbyła się Gala Ogólnopolskiego 

Konkursu Fotografii Prasowej Grand Press 

Photo 2019. W czasie jej trwania Szymon Si-

kora – pracujący w Dziale Promocji i Wydaw-

nictw PKOl, fotografujący m.in. na potrzeby 

„Magazynu Olimpijskiego” odebrał dyplom 

za drugie miejsce w kategorii „Sport” w tym 

ZEBRAŁ: MATEUSZ WILANOWICZ

FOTO: DARIUSZ WRZALSKI, SZYMON SIKORA/PKOl, SZYMON GRUCHALSKI/TOURDEPOLOGNE.PL, STANISŁAW GODULA, PKS POGOŃ LWÓW, HENRYK URBAŚ

Zdjęcie z tegorocznych MŚ 
w Pruszkowie w kolarstwie 

torowym (z lewej), autorstwa 
Szymona Sikory, zostało 
nagrodzone w Konkursie 

Fotografii Prasowej Grand 
Press Photo 2019 

WARSZAWA BYŁA „PRZYSTANKIEM” NA TRASIE Z RZYMU 
DO MIŃSKA, GOSPODARZA II IGRZYSK EUROPEJSKICH

Sztafeta z „ogniem pokoju” w siedzibie PKOl

konkursie. Nagrodzona praca Szymona 

Sikory pochodzi z rozegranych w br. w Prusz-

kowie mistrzostw świata w kolarstwie 

torowym. Przedstawia moment upadku 

zawodniczek uczestniczących w wyścigu 

w konkurencji scratch. Naszemu redakcyjne-

mu koledze serdecznie gratulujemy. 



     

W Sopocie spotkali 
się przedstawiciele 

18 komitetów 
olimpijskich 

20 MAJA, w obecności wielu znakomitości 

sportu, skupionych w Towarzystwie Olimpij-

czyków Polskich oraz przedstawicieli władz 

samorządowych, imię zmarłej przed blisko 

rokiem Ireny Szewińskiej otrzymał  

Ośrodek Rehabilitacji Olimpijczyków  

i Paraolimpijczyków w podwarszawskich Mi-

chałowicach. Obecni byli najbliżsi pani Ireny 

– mąż Janusz i syn Andrzej.

Prezes TOP, Wiceprezes PKOl Mieczysław 

Nowicki przypomniał blisko 20-letnią  

historię ośrodka i rolę, jaką w jego powsta-

niu odegrał zmarły przed dwoma laty  

mec. Ryszard Parulski. Przyznał, że funkcjo-

nowanie ośrodka stało się możliwe dzięki 

wsparciu szeregu instytucji i firm, co spra-

wiło, że z usług tej nowoczesnej, placówki 

wciąż może korzystać wielu sportowców.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy, ozdobio-

nej wykonaną przez Andrzeja Renesa rzeź-

bą przedstawiającą głowę patronki ośrodka, 

dokonali: mąż Ireny Szewińskiej – Janusz, 

w towarzystwie Mieczysława Nowickiego. 

Tablicę poświęcił kardynał Kazimierz Nycz  

– metropolita warszawski. 

13 CZERWCA W CENTRUM OLIMPIJSKIM 

uroczyście rozstrzygnięto zorganizowany 

już po raz 29. ogólnopolski konkurs im. 

Jana Parandowskiego na opowiadania 

o tematyce olimpijskiej. Na okolicznościo-

wą galę stawili się laureaci, opiekujący się 

nimi nauczyciele oraz rodzice młodych 

pisarzy. O literackich walorach nagradza-

nych prac z uznaniem wypowiadał się pro-

wadzący spotkanie naukowiec i poeta  

doc. dr Krzysztof Zuchora. Fragmenty 

najciekawszych opowiadań przeczytała 

aktorka Dorota Bierkowska, a Prezes PKOl 

Andrzej Kraśnicki wręczył laureatom pa-

miątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 

D
yskusja na temat wzmoc-

nienia pozycji narodowych 

komitetów olimpijskich 

Europy Centralnej i Po-

łudniowo-Wschodniej 

w światowym ruchu olimpijskim, raport 

w sprawie przygotowań do czerwcowych 

Igrzysk Europejskich w Mińsku, informa-

cja o przebiegu tegorocznego Zimowego 

Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Euro-

py w Sarajewie oraz działalność Światowej 

Agencji Antydopingowej – to najważniej-

sze tematy obradującego w dniach  

19–21 maja w Sopocie prezesów  

i sekretarzy generalnych 18 komitetów 

olimpijskich regionu. Dodajmy, że grupie 

skupiającej te komitety przewodniczy  

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.  

Polscy gospodarze zapoznali swoich 

zagranicznych kolegów z programem 

obchodów 100-lecia Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego. 
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ODZNAKI POLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 
W 100-LECIU RUCHU OLIMPIJSKIEGO W POLSCE 
Andrzej Szalewicz
wyd. Polski Komitet Olimpijski/wyd. Estrella 
Warszawa 2019

 Autor – długoletni działacz sportowy, 

były Prezes PKOl, z zamiłowania genealog 

i kolekcjoner (prezes Klubu Kolekcjonerów 

PKOl), w tej obszernej publikacji przedstawia 

niezwykle szeroki wachlarz odznak przygo-

towywanych przez poszczególne związki 

sportowe. Są więc tu te organizacyjne, jubile-

uszowe i honorowe, towarzyszące międzyna-

rodowym imprezom organizowanym w na-

szym kraju oraz przygotowywane z okazji 

mistrzostw świata i Europy czy też – igrzysk 

olimpijskich. Nie brak także określanych 

mianem „poloników” odznak przyznawanych 

naszym rodakom za granicą w uznaniu ich 

zasług w działalności sportowej. Są też przed-

stawione ustanowione przez polskie związki 

NIE TYLKO DLA KOLEKCJONERÓW
odznaki popularyzujące dane dyscypliny, 

a także – instruktorskie i sędziowskie. 

Andrzej Szalewicz starannie uporządkował 

ten niezwykły zbiór, układając w kolejności 

alfabetycznej poszczególne związki, niejako 

przy okazji dodając krótkie notki charaktery-

zujące ich rodowód i wymieniając istotne im-

prezy międzynarodowe, które przeprowadziły 

w naszym kraju. 

 Praca nad tym szczególnym katalogiem 

trwała wiele lat, a autora wspierało w niej 

liczne grono życzliwych osób. Bardzo wiele 

z nich udostępniło posiadane przez siebie 

odznaki (lub ich fotografie). Podobnie – więk-

szość związków i poproszone o to muzea 

– Sportu i Turystyki w Warszawie, Tatrzańskie 

w Zakopanem oraz Jeździectwa i Łowiectwa 

w Warszawie. 

Ogółem w publikacji znajdują się opisy i fo-

tografie przeszło 2000 odznak wykonanych 

śnie na wolontariacie opiera się klubowa 

działalność) starczało pieniędzy – organi-

zowali biegowe sztafety non stop z Palmir 

pod Warszawą do Ostrzeszowa. Pochod-

nię zapaloną na grobie Janusza Kusociń-

skiego przenosili w ten sposób na ostrze-

szowski stadion noszący imię naszego 

mistrza olimpijskiego z Los Angeles. 

Dopiero gdy na tym obiekcie od pochodni 

zapalono znicz – crossy można było roz-

poczynać. Obecnie sztafeta też biegnie, 

ale już na krótszym dystansie – ma zasięg 

raczej lokalny, ale zawsze jest serdecznie 

witana na mecie. Dziś biegną w niej nie 

tylko dzieci, ale i wnuczęta tych, którzy 

uczestniczyli w pierwszych sztafetach. 

Książka „Biegiem ku pamięci” jest ilustro-

wanym fotografiami zapisem relacji z kolej-

nych sztafet, a przy tym zbiorem ciekawych 

opowieści o wydarzeniach, które towarzy-

szyły biegaczom na trasie. 

NIEZWYKŁE 
SZTAFETY
BIEGIEM KU PAMIĘCI
Mateusz Bartkowiak i Mieczysław Knychała 
wyd. Vera 
Ostrów Wielkopolski 2019

 Terenowy Klub Olimpijczyka  

im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wiel-

kim to pierwszy tego typu klub w Polsce. 

Autorzy książki to jego czołowi działacze 

kontynuujący dzieło wieloletniego  

prezesa Mariana Matysiaka.  

Klub z Wysocka prowadzi szeroką  

działalność na rzecz promocji ruchu olim-

pijskiego i sportu w ogóle. Na spotkania  

do siebie regularnie zaprasza ludzi sportu 

– zawodników, trenerów, działaczy i dzien-

nikarzy. Organizuje turnieje wiedzy olim-

pijskiej, wyjazdy na znaczące wydarzenia 

sportowe i inicjuje różnorodne rozgrywki 

– niektóre mają już wieloletnią tradycję. 

Tradycyjnie również włącza się  

do organizacji dorocznych crossów w brat-

nim Ostrzeszowie. Ta wielka impreza 

biegowa chyba nie mogłaby odbyć się bez 

udziału ekipy z Wysocka. Ten udział miał 

przez blisko 40 lat jeszcze dodatkowy 

smaczek. Póki wolontariuszom (bo wła-

na zlecenie 70 organizacji sportowych. A że 

autor zastosował również chronologiczną ich 

kolejność – już pobieżne przejrzenie publika-

cji stanowi znakomitą lekcję historii polskie-

go sportu – na 100-lecie PKOl jak znalazł! 
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20 LAT 
MINĘŁO…

ABC 
OLIMPIZMU

ZŁOTE DZIEWCZYNY  
Marek Cegliński 
wyd. MC Media 
Pruszków 2019 

 Warto było być w Klubie Olim-

pijczyka w PKOl na spotkaniu promują-

cym książkę zakochanego w koszyków-

ce Marka Ceglińskiego. Bo też spotkanie 

było niezwykłe. Na prezentację „Złotych 

dziewczyn” niemal w komplecie stawiła się 

drużyna naszych koszykarek, która 20 lat 

temu w katowickim „Spodku” sięgnęła po 

historyczny sukces, jakim okazało się zdoby-

cie mistrzostwa Europy. Ożyły wspomnienia 

nie tylko z finałowej, tak dla nas radosnej, 

fazy imprezy, ale także ze spotkań rozgry-

wanych wcześniej w Poznaniu. Wspomniano 

– a jakże – przedwcześnie zmarłą gwiazdę 

polskiej drużyny – Małgorzatę Dydek, także 

nieżyjących już trenerów: Andrzeja Nowa-

kowskiego i Jana Nowaka. Tytułowe „Złote 

dziewczyny”, nadal prezentujące się wspa-

niale, a w obecności swego trenera Tomasza 

Herkta, lekarza reprezentacji Grzegorza 

Biegańskiego, Honorowego Prezesa PZKosz 

Kajetana Hądzelka i wiceprezesa PZKosz 

Grzegorza Bachańskiego, przypominały nie-

znane szerszej publiczności (a z w znacznej 

części ujawnione właśnie w książce) kulisy 

wspólnych zgrupowań, wyjazdów na mecze, 

100 LAT W RUCHU (OLIMPIJSKIM)  
praca zbiorowa, red. Monika Myszkowska 
wyd. Polski Komitet Olimpijski 
Warszawa 2019 

 To ukłon Działu Kultury i Edukacji 

Olimpijskiej PKOl w stronę dzieci i mło-

dzieży. Kierowana do nich całkiem  

zgrabna, niezbyt obszerna, zawierająca 

ciekawe ilustracje i rysunki, publikacja za-

wiera swoiste kompendium wiedzy  

o ruchu olimpijskim i sporcie.

Nie brak w niej odniesień do historycznych 

dla naszego sportu wydarzeń. Jest pełna, 

chronologiczna lista wszystkich polskich 

mistrzów olimpijskich oraz złotych medali-

stów igrzysk młodzieżowych. 

Do tego – informacje o fair play, olimpij-

ska statystyka, związki sportu ze sztuką, 

słowniczek ważnych pojęć stosowanych 

w sporcie i – kilka miejsc na aktywność 

młodych czytelników. Na kilku stronach 

przygotowano dla nich konkretne zadania 

do wykonania – uzupełnienie tekstu lub 

odpowiedź na pytanie typu: „Co nam po- 

maga w drodze do celu?”. Jest również  

– do zeskanowania – konkurs wiedzy olim-

pijskiej „100 pytań na 100 lat (PKOl)”. 

podkreślając przy tym, że dobrze współpra-

cowały z trenerami, choć ci często wyciskali 

z zawodniczek „siódme poty”. Tomasz Herkt 

– niejako w rewanżu – stwierdził, że praca 

z takim zespołem była dla niego wielkim 

wyzwaniem. – Celem drużyny było zajęcie 

w turnieju… piątego miejsca, gwarantującego 

udział w turnieju olimpijskim w Sydney. Kie-

dy to stało się faktem, z zawodniczek zeszło 

obciążenie psychiczne. Odtąd niczego już 

nie musiały, a jedynie – mogły, więc chyba 

to sprawiło, że wszystko zakończyło się tak 

szczęśliwie – powiedział szkoleniowiec. 

Dodajmy, że wszystkie obecne na spotkaniu 

zawodniczki gorąco podziękowały autorowi, 

że spisał ich indywidualne opowieści i zawarł 

je w wyjątkowo starannie wydanej książce. 

Minęło 20 lat, ale o tamtych wydarzeniach 

także dziś czyta się z zainteresowaniem. 
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Celem drużyny było zajęcie 
w turnieju… piątego miejsca, 

gwarantującego udział w turnieju 
olimpijskim w Sydney. Kiedy to stało 

się faktem, z zawodniczek zeszło 
obciążenie psychiczne
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MIERZYMY WYSOKO  
praca zbiorowa, red. Magdalena Rejf i Krzysztof 
Zuchora 
wyd. Polski Komitet Olimpijski/wyd. Fall
Warszawa 2019

 Gdyby nie wiek autorów pomieszczo-

nych w tej książce opowiadań (a to – ucznio-

wie szkół podstawowych i gimnazjów), 

o konkursie PKOl na opowiadania o tema-

tyce olimpijskiej można by powiedzieć, że 

to już przedsięwzięcie „z brodą”. Pierwszy 

odbył się wszak aż 30 lat temu 

i od razu spotkał się z dużym 

zainteresowaniem uczniów 

i ich nauczycieli. Po trochę 

nieśmiałych początkach 

i konkursach przeprowa-

dzonych w odstępie dwóch lat od 

siebie, od roku 1994 mamy do czynienia 

z corocznym przesyłaniem do PKOl często 

niezwykle ciekawych prac. Bywało, że pod 

MŁODYM PIÓREM
ocenę jury trafiało nawet po blisko 1500 

opowiadań z całej Polski. Tegoroczny,  

29. konkurs pod tym względem  

okazał się skromniejszy (302 utwory).

Znakomitym pomysłem okazało się publi-

kowanie (od roku 2001) nagrodzonych prac 

w formie książki, która staje się przy okazji 

W HOŁDZIE KRÓLOWEJ SPORTU
IGRZYSKA LEKKOATLETÓW
Daniel Grinberg i Adam Parczewski 
wyd. Fundacja na Rzecz Historii Polskiego Sportu
Warszawa 2019 

 Przypadające w br. 100-lecie Pol-

skiego Związku Lekkiej Atletyki autorzy 

– doświadczony historyk oraz analityk 

i statystyk sportowy – postanowili uczcić 

przygotowaniem pierwszego (na razie) tomu 

prezentującego olimpijską historię „królo-

wej sportu”. Rozpoczęli, co oczywiste, od 

pierwszych nowożytnych igrzysk, w Atenach 

w roku 1896. Myli się jednak ten, kto sądzi,  

że autorzy zawarli w książce jedynie zesta-

wienie wyników poszczególnych konkuren-

cji (choć o zdobycie ich w pełnej wersji wcale 

nie było im łatwo). Na kartach niezwykle 

bogato ilustrowanej publikacji umieścili  

też charakterystykę ówczesnej sytuacji  

politycznej w świecie i w samej Grecji.  

Nawiązali do antycznej spuścizny olim-

pizmu, ale też opisali ogólny stan sportu 

w końcu XIX wieku. A potem…

Konkurencja po konkurencji (było ich w pre-

mierowej edycji igrzysk 12 i – tak jak cała 

impreza – przeznaczonych wyłącznie dla 

mężczyzn) – a tam: nie tylko lista uczestni-

ków, ale i ich syntetyczne notki biograficzne, 

potem charakterystyka pogody, liczba 

widzów na trybunach i wyniki – od elimina-

cji po finały. Pomiędzy nimi – ciekawostki 

i anegdoty, pracowicie wyszukane przez 

autorów w rozlicznych publikacjach, archi-

wach i muzeach. Dzięki temu niektóre fakty 

przedstawiające okoliczności rozgrywania 

olimpijskich zawodów do polskiego czytelni-

wspaniałą pamiątką z lat szkolnych  

i na której strony (o czym sam słyszałem  

od młodych twórców) autorzy chętnie  

po jakimś czasie zaglądają. 

Tegoroczny, 19. tom zatytułowany „Mierzy-

my wysoko” nawiązuje do przypadającego 

w tym roku jubileuszu 100-lecia działalno-

ści Polskiego Komitetu Olimpijskiego i za-

wiera 17 nagrodzonych opowiadań.  

Co ciekawe, w gronie laureatów nagród 

(równorzędnych) znalazł się tylko jeden 

chłopiec. Trzeba jednak przyznać,  

że dziewczęta wykazały się bardzo dobrą 

znajomością sportu i jego historii, a przy 

okazji – zademonstrowały nieco fantazji, bo 

przecież nie wszystkie teksty oparły na fak-

tach. W efekcie mamy do czynienia z cieka-

wą i pożyteczną lekturą, godną polecenia 

nie tylko rówieśnikom autorek i autora. 

Warta uwagi jest także zamieszczona w pu-

blikacji „Glosa na stulecie Polskiego Komi-

tetu Olimpijskiego”, autorstwa naukowca 

i poety – Krzysztofa Zuchory. 

ka trafiają na pewno po raz pierwszy. Chwała 

za to autorom, którzy na spotkaniu promu-

jącym premierowy tom zapowiedzieli, że nie 

spoczną, dopóki nie zgłębią pełnej historii 

udziału lekkoatletów w igrzyskach. W przy-

gotowaniu jest już tom drugi, dotyczący Pa-

ryża 1900. Czekamy na jego wydanie… 
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