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I WILK SYTY, I… 
Klamka zapadła – wyścig 
o prawo przyjęcia u siebie 
olimpijczyków w roku 2024 
zakończył się triumfem 
Paryża. To niewątpliwy 
ukłon Olimpijskiej Rodziny 
w kierunku metropolii 
wyjątkowo mocno związanej 

z ruchem olimpijskim – wszak to na miejscowej 
Sorbonie w 1894 roku powołano do życia MKOl; 
pod wieżą Eiffla także już dwukrotnie (1900 i 1924) 
igrzyska przeprowadzono. Następne, trzecie, odbędą 
się więc po dokładnie stu latach od poprzednich. 
Nie ulega wątpliwości, że tegoroczna decyzja MKOl 
to efekt kompromisu, w którym konkurent Paryża 
– Los Angeles, dał się przekonać, by „poczekał” na 
olimpijczyków jeszcze cztery lata (i pewnie jeszcze 
staranniej się do tego przygotował). Inna sprawa, 
że jednoczesne (pierwsze w historii) wyznaczenie 
gospodarzy dwóch kolejnych olimpijskich spotkań 
w specyficznej sytuacji ustawiło tych, którzy 
dopiero przymierzali się do rywalizacji o igrzyska 
w roku 2028. A przecież takie aspiracje zgłaszały 
wcześniej m.in.: australijskie Brisbane, Casablanca 
w Maroku, Ad-Dauha w Katarze, a i ubiegania się 
o rolę gospodarza dla któregoś ze swych miast wcale 
nie wykluczały władze sportowe Rosji i Niemiec. 
W każdym razie – gospodarza na rok 2032 poznamy 
najpewniej dopiero w roku 2025. Tymczasem MKOl 
już proponuje korekty w systemie wyboru miejsca 
rozgrywania zimowych igrzysk w roku 2026 – na 
pewno będzie jeszcze czas i o tym napisać, a na 
razie wiemy, że zgłoszenia awizują wstępnie (bo 
oficjalnie powinny to zrobić do końca marca 2018 
roku): szwajcarski Sion, austriacki Innsbruck, Calgary 
w Kanadzie, stolica Szwecji – Sztokholm, Ałmaty 
w Kazachstanie, tureckie Erzurum i włoski Mediolan. 
Niewykluczone, że zgłosi się też któreś z miast USA 
(w grę wchodzą: Denver, Las Vegas i Salt Lake City). 
Druga sprawa, na którą zwracam uwagę Czytel- 
ników – to okładka tego wydania „Magazynu 
Olimpijskiego”, a na niej fotografia Wojciecha 
Bartnika. To bezpośrednie nawiązanie do niedaw- 
nego spotkania polskich bohaterów tak udanych 
dla nas barcelońskich igrzysk sprzed ćwierćwiecza 
(piszemy o nim na str. 36) A Wojciech Bartnik?  
To przecież nasz ostatni medalista olimpijski 
w boksie – dyscyplinie, w której przez wiele lat Polska 
miała silną pozycję w świecie, czego potwierdzeniem 
aż 43 medale olimpijskie – ten ostatni,  brązowy, 
właśnie z Barcelony, ma już niestety aż 25 lat. 
 
 Henryk Urbaś
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ROK 2017 BYŁ DLA POLSKIEJ LEKKOATLETYKI UDANY. BYŁY SUKCESY W HALOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY, 
W DRUŻYNOWYM CZEMPIONACIE STAREGO KONTYNENTU I W MISTRZOSTWACH ŚWIATA W LONDYNIE. 
TAM, NA STADIONIE OLIMPIJSKIM, BIAŁO-CZERWONI POTWIERDZILI, ŻE NA 3 LATA PRZED IGRZYSKAMI W TOKIO  
NASZA „KRÓLOWA SPORTU“ ROŚNIE W SIŁĘ, A POTENCJALNYCH MEDALISTÓW OLIMPIJSKICH JEST CORAZ WIĘCEJ

„KRÓLOWA“ ROŚNIE W SIŁĘ 

POWYŻEJ:
Na pierwszym planie 
nasi uradowani 
młociarze – złoty 
medalista Paweł 
Fajdek i Wojciech 
Nowicki, który 
wywalczył brąz

TEKST: RAFAŁ BAŁA

FOTO: MAREK BICZYK/PZLA

z tego powodu ze startu w drużynowych 

mistrzostwach Europy, ale na czempionat 

globu w Londynie była gotowa. Zapowia-

dała walkę o czwarte w karierze złoto im-

prezy tej rangi (wliczając to, które zapewne 

trafi do niej za 2013 rok, po dyskwalifikacji 

Rosjanki Tatiany Łysenko) oraz... o rekord 

świata. Niestety, plany pokrzyżowała kon-

tuzja. Na treningu rzutowym dwa dni przed 

eliminacjami Anita doznała urazu środko-

PRZED WYLOTEM NASZEJ EKIPY  

DO LONDYNU działacze PZLA raczej  

dość ostrożnie wypowiadali się na temat  

medalowych szans biało-czerwonych.  

5–6 krążków to już miał być spory sukces, 

biorąc m.in. pod uwagę poziom panujący 

w niektórych konkurencjach. Oczywiście 

była grupa faworytów...

BEZ WĄTPIENIA główną kandydatką  

do złota była Anita Włodarczyk. Dwukrotna 

mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata 

w rzucie młotem pozostaje niepokonana  

od 16 czerwca 2014 roku! W sezonie 2017 

miała problemy zdrowotne (chodziło o złą 

krzepliwość krwi). Zrezygnowała nawet 

WYDARZENIA

Polskie Radio



wego palca. – Oczywiście, nie było mowy 

o tym, bym się wycofała. Startowałam więc 

na środkach przeciwbólowych i teraz mogę 

już powiedzieć, że ta kontuzja nie pozwoliła 

mi walczyć o rekord globu – mówiła póź-

niej Włodarczyk. Mimo problemów Anita 

była w finale zdecydowanie najlepsza. Rzu-

ciła 77,90 m, wyprzedzając drugą  

w klasyfikacji Chinkę Zheng Wang o pra-

OBOK:
Malwina Kopron 
ze swoją bardziej 
utytułowaną 
koleżanką Anitą 
Włodarczyk

Anita 
Włodarczyk, 

dwukrotna 
mistrzyni 

olimpijska  
i rekordzistka 

świata w rzucie 
młotem, pozostaje 

niepokonana  
od 16 czerwca 

2014 roku!
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PO CZTERECH DNIACH zaciętej rywaliza-

cji w Londynie Polacy mieli więc na koncie 

dwa medale. Rozczarowani byli kulomioci  

– Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki.  

Zajęli odpowiednio lokaty – 5. i 8. Haraty-

kowi do medalu zabrakło 6 cm! – Szkoda, 

to nawet mniej niż średnica kuli – kręcił 

głową rozżalony. Jeszcze bardziej zała-

many był Bukowiecki. Halowy mistrz Eu-

ropy nie przekroczył granicy 21 m. Pecha 

miał trzeci z naszych kulomiotów, Jakub 

Szyszkowski, który w kwalifikacjach był 

13. – wejście do finału przegrał o... centy-

metr! W Londynie, tak jak w całym sezonie, 

nierówno rzucali polscy dyskobole. Osta-

tecznie Piotr Małachowski był 5. (65,24 m), 

a Robert Urbanek 7. (64,15 m).

BARDZO DOBRYM DNIEM DLA BIAŁO-

-CZERWONYCH był na Stadionie Olimpij-

skim wtorek, 8 sierpnia. Niewiele zabrakło, 

by w skoku o tyczce aż dwaj nasi repre-

zentanci stanęli na podium. Znakomicie 

skakał Piotr Lisek, który – mimo wcześniej-

szych problemów z zagubieniem tyczek 

po powrocie z Diamentowej Ligi – uzyskał 

w Londynie 5,89 m, zdobywając srebro. 

– Wreszcie przestaniecie na mnie mówić 

METRY – NIEMAL O TYLE ANITA WŁODARCZYK WYPRZEDZIŁA CHINKĘ ZHENG WANG

Nasza mistrzyni w finałowym konkursie rzuciła młotem na odległość 77,90 m

2
wie 2 m. Brązowy medal przypadł innej Po-

lce, Malwinie Kopron (74,76 m). Niespełna 

23-letnia zawodniczka z Puław zrobiła od 

ostatniego roku niesamowity postęp pod 

okiem dziadka i trenera, Witolda Kopro-

na (sylwetkę zawodniczki prezentujemy 

w odzielnym tekście na str. 58). Dodajmy, 

że 6. miejsce w konkursie młociarek zajęła 

Joanna Fiodorow. 
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„brązowy Lisek“ – śmiał się, rozmawiając 

z dziennikarzami w mixed zonie. Rzeczy-

wiście, dotąd w dużych imprezach stawał 

zazwyczaj na najniższym stopniu podium, 

ale już tej zimy w Belgradzie był przecież 

najlepszy w halowych mistrzostwach Euro-

py. Swojej szansy nie wykorzystał niestety 

Paweł Wojciechowski. Mistrz świata z 2011 

roku tym razem był 5. z rezultatem 5,75. 

MNIEJ WIĘCEJ W TYM SAMYM CZASIE, 

w którym rozstrzygała się kwestia medali 

wśród tyczkarzy, na bieżni „szalał“ Adam 

Kszczot. Dobrze rozegrał finałowy bieg  

na 800 m, ale na finiszu lepszy od niego  

był Francuz Pierre Ambroise Bosse. Polak 

obronił srebro (1:44.95 s), wywalczone dwa 

lata wcześniej w Pekinie. – To wspaniałe 

uczucie. Teraz wracam szybko do kraju, 

bo tam czeka na mnie żona. A już wkrótce 

dojdą mi kolejne obowiązki. Zostanę tatą! 

– oznajmił uradowany średniodystanso-

wiec. Adam odniósł w Londynie jeszcze je-

den sukces. Został wybrany do Komisji Za-

wodniczej IAAF. Natomiast drugi z naszych 

800-metrowców, Marcin Lewandowski był 

załamany. Nie zdołał awansować do finału. 

Na szczęście na 1500 m poszło mu znacz-

nie lepiej (ukończył bieg na 7. pozycji).

WIELU KIBICÓW zastanawiało się, czy po 

klęsce na igrzyskach olimpijskich Paweł 

Fajdek zdoła wrócić na szczyt. W 2017 roku 

znów pokonywał rywali z łatwością (wyjąt-

kiem były mistrzostwa Polski w Białymsto-

ku, gdzie przegrał z Wojciechem Nowickim). 

Jednak najważniejsza impreza sezonu to 

dodatkowy stres. Fajdek zdawał sobie spra-

wę z tego, że po londyńskim zwycięstwie 

będzie jedynym w historii młociarzem, który 

trzy razy z rzędu zatriumfuje w mistrzo-

stwach świata. Poza tym musiał udowod-

nić, że porażka w kwalifikacjach w Rio de 

Janeiro była wypadkiem przy pracy. Tym 

razem nie zawiódł. Co prawda, nie udało 

mu się pokonać bariery 80 m (79,81 m), ale 

był najlepszy z całej stawki. – Czułem się 

w kole pewnie. Nie było ono idealne, ale 

poradziłem sobie najlepiej ze wszystkich 

finalistów i to się teraz liczy – powiedział 

– Wracam szybko do kraju, bo tam 
czeka na mnie żona. A już wkrótce 

dojdą mi kolejne obowiązki. Zostanę 
tatą! – mówił po biegu Adam Kszczot

OBOK:
Piotr Lisek  
w Wielkiej Brytanii  
skoczył po...  
srebro

PONIŻEJ:
Srebrny medal 
wybiegał na Stadionie 
Olimpijskim  
w Londynie  
Adam Kszczot 
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Paweł. Drugi z naszych młociarzy, Wojciech 

Nowicki miał ochotę na srebro, ale musiał 

uznać wyższość nie tylko Fajdka, ale też 

startującego pod flaga IAAF Rosjanina Wa-

lerego Pronkina. Do drugiej lokaty zabrakło 

mu 13 cm (uzyskał 78,03 m). Z zawodników 

klubu Podlasie Białystok nie tylko Nowicki 

stanął w Londynie na podium...

BRĄZ ZDOBYŁA TEŻ KAMILA LIĆWINKO, 

która wzięła udział w pasjonującym 

konkursie skoku wzwyż. Na niższych 

wysokościach miała problemy, ale 1,99 

pokonała w pierwszej próbie. Była szansa 

na srebro, jednak minimalnie lepsza oka-

zała się Ukrainka Julia Lewczenko. Klasą 

dla siebie była Rosjanka (pod flagą IAAF), 

Maria Łasickiene, która wygrała wynikiem 

2,03 m. Lićwinko stała z nią 3 lata wcześniej 

na najwyższym stopniu podium halowych 

MŚ w Sopocie (wtedy Rosjanka nazywała 

się Kuczina). W Londynie Polka zdobyła brąz 

i po konkursie nie kryła radości. – Bardzo się 

cieszę. Czułam, że jestem dobrze przygoto-

wana, ale w finale tak wielkich imprez mogą 

się zdarzyć różne rzeczy. Szkoda, że znów 

trochę mi zabrakło do dwóch metrów. Jestem 

jednak przekonana, ze stać mnie na jeszcze 

wyższe skakanie – zapewniała, chwaląc 

przy okazji swojego męża i trenera, Michała 

Lićwinkę.

OSTATNIEGO DNIA MISTRZOSTW  

reprezentanci Polski startowali w sześciu 

finałach. Najszczęśliwszy okazał się przed-

ostatni – 4 x 400 m kobiet. Dzień wcześniej 

do czołowej ósemki sztafetę wprowadziły: 

Iga Baumgart, Małgorzata Hołub, Patrycja 

Wyciszkiewicz i Martyna Dąbrowska.  

Jednak przed batalią o medale trener Alek-

sander Matusiński dokonał dwóch ważnych 

zmian. Wyciszkiewicz i Dąbrowska ustąpiły 

miejsca Aleksandrze Gaworskiej i Justynie 

Święty. Decyzja zaskakująca, bo Gaworska 

jest z tej szóstki najmniej doświadczona, 

a Święty kilka tygodni wcześniej doznała  

poważnej kontuzji kostki. Szkoleniowiec  

zagrał va banque i... opłaciło się! Polki wal-

czyły dzielnie, a na ostatniej zmianie  

jak zwykle fantastycznie pobiegła Święty.  

Polki uzyskały rewelacyjny czas (3:25.41), 

zdobywając brązowy medal (złoto dla  

OBOK:
Wybuch radości naszej 
brązowej medalistki  
w skoku wzwyż  
– Kamili Lićwinko

PONIŻEJ:
Parada radości  
w wykonaniu Pawła 
Fajdka i Wojciecha 
Nowickiego

– Czułem się  
w kole pewnie. Nie 

było ono idealne, 
ale poradziłem 
sobie najlepiej 
ze wszystkich 

finalistów – mówił 
Paweł Fajdek  
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Stanów Zjednoczonych, srebro dla Wielkiej 

Brytanii). – To jest jak piękny sen! Po nieuda-

nym biegu indywidualnym myślałam, że mi-

strzostwa się dla mnie skończyły. Dostałam 

jednak szansę od trenera. Popłakałam się 

ze wzruszenia, ale na bieżni dałam z siebie 

wszystko. Mamy ten medal! – mówiła  

ze łzami w oczach Justyna. 

POLSKA ZAJĘŁA W LONDYNIE 8. MIEJ-

SCE w klasyfikacji medalowej – wygrali 

Amerykanie przed Kenijczykami i RPA. 

Jednak pod względem liczby zdobytych 

krążków (8) biało-czerwonych wyprzedzili 

Pod względem 
liczby zdobytych 

medali biało-
-czerwonych 

wyprzedzili tylko 
reprezentanci 

USA i Kenii

7. w chodzie na 50 km Rafał Augustyn  

i Angelika Cichocka, która na dwóch dy-

stansach (800 i 1500 m) znalazła się w fi-

nale (odpowiednio 6.i 7. miejscu). To m.in. 

na tych zawodników możemy liczyć w per-

spektywie igrzysk olimpijskich w Tokio. 

Z dobrej strony pokazała się też młodzież 

– Tymoteusz Zimny w szfafecie 4 x 400 m 

(podobnie jak wspomniana wcześniej 

Aleksandra Gaworska), czy Michał  

Rozmys, walczący na dwóch dystansach 

(800 i 1500 m) – mimo problemów zdro-

wotnych. Mistrzostwa nie wyszły m.in. 

Konradowi Bukowieckiemu, Sofii Ennaoui, 

Sylwestrowi Bednarkowi i Joannie Jóźwik. 

Jednak to wciąż mocni kandydaci do czoło-

wych miejsc na zbliżających się igrzyskach.

16. MISTRZOSTWA ŚWIATA przeszły  

do historii, a wraz z nimi kariera naj-

szybszego człowieka globu, Usaina 

Bolta. W Londynie zdobył brąz na 100 m, 

a w sztafecie 4 x 100 m poczuł skurcz łydki 

i przewrócił się na bieżnię. Jamajczycy nie 

ukończyli rywalizacji, a Bolt oskarżył orga-

nizatorów, że zbyt długo trzymali w chło-

dzie zawodników już przygotowanych do 

startu. Stąd wspomniana kontuzja. Na po-

zycji króla sprintu zastąpił go w Londynie 

Amerykanin Justin Gatlin. 

Kolejne mistrzostwa świata 2019 roku 

w stolicy Kataru, Ad-Dausze. 

tylko reprezentanci USA i Kenii. Również 

w klasyfikacji punktowej polska ekipa 

uplasowała się bardzo wysoko – na 4. po-

zycji (za Amerykanami, Kenijczykami i Bry-

tyjczykami). Na 86 pkt. złożyło się aż 20 

miejsc w finałowych „ósemkach“. Na wy-

różnienie – oprócz medalistów – zasługują 

też m.in. ci, którzy zajęli 5. lokaty (Wojcie-

chowski, Haratyk i Małachowski), a także 

6. w trójskoku Anna Jagaciak-Michalska,  

POWYŻEJ:
W sztafecie  
4 x 400 m Polki  
zajęły na podium 
miejsce za 
Amerykankami  
i Brytyjkami

PONIŻEJ:
Usain Bolt  
nie będzie dobrze 
wspominał  
MŚ w Londynie
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OD LIPCA DO WRZEŚNIA BR. ODBYŁO SIĘ KILKANAŚCIE IMPREZ RANGI MISTRZOWSKIEJ, W KTÓRYCH O MIANO 
NAJLEPSZYCH NA STARYM KONTYNENCIE I NA KULI ZIEMSKIEJ – WALCZYLI NASI REPREZENTANCI. POSTANOWILIŚMY 
W TYM WYDANIU „MAGAZYNU…” KRÓTKO STARTY TE OPISAĆ. ODDZIELNIE POTRAKTOWALIŚMY TYLKO KILKA WYDARZEŃ: 
LEKKOATLETYCZNE MŚ W LONDYNIE (ZAKOŃCZONE PIĘKNYM SUKCESEM BIAŁO-CZERWONYCH), ŻEGLARSKIE MŚ W KLASIE 
470 (W KTÓRYCH POLKI STANĘŁY NA NAJWYŻSZYM STOPNIU PODIUM), ME SIATKARZY (BO ODBYWAŁY SIĘ W NASZYM 
KRAJU) ORAZ ME W PLAŻOWEJ PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET (PONIEWAŻ TO WCIĄŻ NOWA U NAS DYSCYPLINA, A SREBRNY MEDAL 
POLEK TO NIESPODZIANKA). W ODDZIELNYM TEKŚCIE TAKŻE O UNIWERSJADZIE NA TAJWANIE

RADOŚCI I SMUTKI  
SPORTOWEGO LATA

TEKST: HENRYK URBAŚ/POLSKIE RADIO, MATEUSZ WILANOWICZ

FOTO: J. KOWACIC/PZTW, MAREK ZACHARA/PZKAJ., UNITED WORLD WRESTLING

WYDARZENIA

KAJAKARZE NA FALI 
W LIPCU W PŁOWDIW mistrzostwa Europy, 

w sierpniu w Racicach mistrzostwa świata. 

Z obu biało-czerwoni wrócili z medalową 

zdobyczą. Najbardziej okazałą może po-

szczycić się osada C4 1000 m (Piotr Kuleta, 

Marcin Grzybowski, Tomasz Barniak i Wiktor 

Głazunow). Choć startują w konkurencji 

nieolimpijskiej – ich złoty medal z Bułgarii 

i srebrny z Czech mają swoją wymowę. 

Takich „nieolimpijskich” krążków na obu 

czempionatach było zresztą więcej (oprócz 

już wspomnianego – 4 na ME i 3 na MŚ), ale 

były również (w Płowdiw) w konkurencjach 

objętych programem igrzysk. To srebrne 

medale „czwórek”: Dominiki Włodarczyk, 

Beaty Mikołajczyk, Anny Puławskiej 

i Katarzyny Kołodziejczyk (K4 500 m) oraz 

Marcina Brzezińskiego, Rafała Rosolskiego, 

Bartosza Stabno i Norberta Kuczyńskie-

go (K4 1000 m), a także brązowy Beaty 

Mikołajczyk i Anny Puławskiej (K2 500 m). 

Po mistrzostwach w Czechach prezes PZKaj. 

Tadeusz Wróblewski cieszył się zarówno 

z postawy kanadyjkarzy pod opieką nowego 

trenera Marka Blocha, jak i z odmłodzonych 

osad kajakowych – co jego zdaniem dobrze 

rokuje w perspektywie Tokio 2020.

POWYŻEJ:
Nie zawiedli wioślarze 
–  Mateusz Biskup  
i Mirosław Ziętarski  
– srebrna dwójka 
podwójna



SZERMIERKA I ZAPASY 
– REDIVIVUS? 
TO, NA CO POLSKA SZERMIERKA czekała 

długie 7 lat, stało się faktem w drugiej po-

łowie lipca. Na MŚ w Lipsku najpierw po 

srebrny medal sięgnęła szpadzistka Ewa 

Nelip, a potem wraz z Magdaleną Piekarską, 

Barbarą Rutz i Renatą Knapik-Miazgą, zdo-

była brąz w turnieju drużynowym. Niestety, 

w innych broniach było już znacznie gorzej, 

ale niech dwa medale szpadzistek będą 

symbolem odradzania się dyscypliny, która 

ma przecież u nas wspaniałe, również olim-

pijskie tradycje. 

Tylko rok krócej czekaliśmy na sukcesy 

polskich zapaśników. Doczekaliśmy się 

w tym roku w Paryżu, skąd przywieźli 

trzy medale – po jednym w każdym stylu. 

Wśród klasyków wicemistrzem świata 

w kat. 66 kg został Mateusz Bernatek, 

u wolniaków na drugim stopniu podium 

stanął Magomedmurad Gadżijew (65 kg), 

a w rywalizacji kobiet po brązowy krążek 

sięgnęła Roksana Zasina (53 kg). 23-letni 

Bernatek sprawił nam wszystkim miłą 

niespodziankę, choć po przegranej walce 

finałowej mówił, że wcale nie czuł się wice-

mistrzem świata, bo – liczył na medal złoty, 

ale – co się odwlecze… 

Gadżijew to zawodnik bardziej doświad-

czony i już z medalami (choćby srebrnym 

z Igrzysk Europejskich w Baku), lecz sukces 

w MŚ jest większy. Dzielnie na paryskiej 

macie walczyła również Zasina. – Zrobiłam 

sobie fajny prezent – mówiła po zejściu z po-

dium zapaśniczka, która trzy dni wcześniej 

obchodziła urodziny. 
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srebrnych medali (choć żałował, że nie 

udało się zdobyć złotego), ale i z wysokiej 

piątej pozycji Polski w klasyfikacji punk-

towej mistrzostw). Przecież z dziesięciu 

naszych osad, które były na Florydzie, 

aż sześć popłynęło w finałach. – Jesteśmy 

na dobrej drodze – dodał prezes i przypo-

mniał, że na mistrzostwach nie było prze-

cież naszej złotej dwójki podwójnej z Rio 

– Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej i Natalii 

Madaj (ta druga właśnie wyszła za mąż  

– gratulujemy! – przyp. red.).

„SKROMNI” KOLARZE
NAJWIĘKSZYM SUKCESEM POLSKICH 

KOLARZY było tego lata srebro mistrzostw 

Europy w jeździe indywidualnej na czas, wy-

walczone w duńskim Herning przez Macieja 

Bodnara. On nie po raz pierwszy udowodnił, 

że ma smykałkę do samotnej walki z czasem. 

Potwierdził to choćby podczas tegoroczne-

go Tour de France, kiedy to wygrał właśnie 

czasówkę. W Danii był bliski zwycięstwa 

– od złota dzieliły go zaledwie… trzy sekundy.

Niestety, na mistrzostwach świata w norwe-

skim Bergen okazał się wielkim pechowcem. 

Krótko po starcie czasówki dwukrotnie się 

przewrócił, co kosztowało go zmianę roweru 

i sporą stratę, po której nie mógł już nawią-

zać walki z najlepszymi. 

Wyścig ze startu wspólnego też nie przy-

niósł biało-czerwonym sukcesu. Blisko nie-

go był Michał Kwiatkowski, ale w końcówce 

niemal „zamknęli” go rywale – niewiele 

ACH, JAK PRZYJEMNIE…
TAK, PRZYJEMNIE WRACA SIĘ DO KRAJU 

z dalekiej wyprawy (tym razem do Sara-

soty na Florydzie), gdy w bagażu ekipy są 

aż trzy srebrne medale mistrzostw świata 

w wioślarstwie. Zdobyły je kobiece „czwór-

ki” – bez sterniczki (Maria Wierzbowska,. 

Monika Ciaciuch, Joanna Dittmann, Olga 

Michałkiewicz) i podwójna (Agniesz-

ka Kobus, Katarzyna Zillmann, Marta 

Wieliczko, Maria Springwald) oraz męska 

dwójka podwójna (Mateusz Biskup, Miro-

sław Ziętarski). Tę ostatnią osadę trener 

Aleksander Wojciechowski określił mianem 

świetnie uzupełniającego się duetu. Podkre-

ślił też ważną rolę, jaką w jej przygotowaniu 

do MŚ odegrał dwukrotny mistrz olimpijski 

Robert Sycz. Z kolei prezes PZTW Ryszard 

Stadniuk był zadowolony nie tylko z trzech 

POWYŻEJ:
Mateusz Bernatek 
w Paryżu został 
wicemistrzem  
świata w zapasach  
w st. klasycznym  
w kat. 66 kg

OBOK:
Nasi kanadyjkarze na 
ME w Bułgarii zdobyli 
złoto, a podczas MŚ  
w Czechach – srebro. 
Osadę tworzyli: 
Wiktor Głazunow, 
Tomasz Barniak, 
Piotr Kuleta i Marcin 
Grzybowski
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mógł wskórać i zajął jedenaste miejsce. Przy 

okazji odnotujmy znakomite, piąte miejsce 

Katarzyny Niewiadomej w wyścigu elity 

kobiet – Polka po raz kolejny potwierdziła 

przynależność do ścisłej czołówki świato-

wej. Podobnie – doświadczona, dwukrotna 

wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie MTB 

Maja Włoszczowska, która na MŚ w swojej 

specjalności, w australijskim Cairns ukoń-

czyła wyścig na czwartym miejscu. 

A INNI? RAZ Z TARCZĄ, 
RAZ NA TARCZY
POJEDYNCZE MEDALE polscy sportowcy 

zdobywali w: pływaniu (srebro MŚ w Bu-

dapeszcie Wojciecha Wojdaka na 800 m 

st. dow.), strzelectwie (srebro ME w Baku 

Klaudii Breś w pistolecie sportowym), boksie 

(brąz Mateusza Polskiego w kat. 64 kg na 

ME w Charkowie), judo [krążek tego samego 

a tu jedynie słowo o tym, że więcej oczeki-

waliśmy od grających w mistrzostwach Eu-

ropy polskich koszykarzy i siatkarek. Jedni 

i drudzy swoje turnieje (w Finlandii i Azer-

bejdżanie) rozpoczęli obiecująco, ale „im 

dalej w las”, tym było gorzej. Koszykarzom 

trudno wybaczyć zwłaszcza przegrany po 

dwóch dogrywkach… wygrany mecz z Fina-

mi, gdy jeszcze na 1,5 minuty przed końcem 

prowadzili różnicą 9 punktów. Bilans ich 

gier to jedno zwycięstwo i cztery przegrane. 

Siatkarki – podobnie. Wygrały z Niemkami 

i Węgierkami, ale po przegranych z Azerkami 

i Turczynkami z turniejem się pożegnały. 

PS Niejako na przedłużeniu sportowego  

lata 2017 roku nasza piłkarska reprezenta-

cja, po zwycięstwach nad drużynami  

Armenii i Czarnogóry, zapewniła sobie  

udział w przyszłorocznych finałach mi-

strzostw świata w Rosji.

JUŻ 9 LUTEGO 2018 ROKU w południowo-

koreańskim PyeongChang rozpoczną się 

XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Głównym motywem graficznym kampanii 

są kolorowe piktogramy, które odzwier-

ciedlają najważniejsze symbole zimo-

koloru Agaty Ozdoby (63 kg) na MŚ w Buda-

peszcie], wreszcie – wicemistrzostwo świata 

wywalczone w Kairze przez drużynę 5-bo-

istów nowoczesnych (Jarosław Świderski, 

Sebastian Stasiak, Szymon Staśkiewicz). 

Do tego – złoto ME Marcina Dzieńskiego 

we wspinaczce sportowej na czas i brązowe 

medale Amelii Brodki i Klaudii Hartmanis 

na MŚ w sportach wrotkarskich (tak, przy-

zwyczajajmy się do sportów, które do grona 

olimpijskich dołączyły niedawno). 

Bez sukcesów na MŚ w badmintonie (Glas-

gow), siatkówce plażowej (Wiedeń) i w że-

glarskiej klasie RS:X (Enoshima), choć na tej 

ostatniej imprezie biało-czerwoni medalowe 

lokaty stracili dopiero w końcówce rywaliza-

cji. Pechowo dla Pawła Spisaka (niedyspo-

zycja zdrowotna konia) zakończyły się roz-

grywane w Strzegomiu mistrzostwa Europy 

w WKKW. Na koniec – o grach zespoło-

wych. O siatkarzach piszemy oddzielnie, 

POD TAKIM HASŁEM (UWAGĘ CZYTELNIKÓW ZWRACAMY NA OSTATNIĄ, OKŁADKOWĄ STRONĘ „MAGAZYNU…”) POLSKI 
KOMITET OLIMPIJSKI BĘDZIE PROMOWAŁ POLSKĄ REPREZENTACJĘ OLIMPIJSKĄ PYEONGCHANG 2018, JEJ SPONSORÓW 
I PARTNERÓW. A TAKŻE ZACHĘCAŁ WSZYSTKICH POLAKÓW DO WSPÓLNEGO KIBICOWANIA BIAŁO-CZERWONYM

JESTEŚMY JEDNĄ DRUŻYNĄ

wych igrzysk. Ich geometryczne kształty 

i żywe kolory nawiązują do bogatej kultury 

Korei Południowej.

Dziewięć najważniejszych skojarzeń 

z zimą i igrzyskami w postaci symboli 

graficznych to medal, góry, arena, śnieg, 

narty, cel, trasa, meta, łyżwy. To między 

innymi te symbole Polski Komitet Olim-

pijski przekaże naszym olimpijczykom, 

kibicom i sponsorom, aby w ten sposób 

pokazać, że emocje olimpijskie łączą nas 

wszystkich. 
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– TAK POLUBIŁEM UNIWERSJADY, ŻE ZA DWA LATA POJADĘ CHYBA JAKO DZIAŁACZ, BO JAKO ZAWODNIK NIE SPEŁNIĘ JUŻ 
KRYTERIUM WIEKU – ŻARTUJE PAWEŁ FAJDEK. NAJLEPSZY MŁOCIARZ ŚWIATA BYŁ GWIAZDĄ POLSKIEJ REPREZENTACJI, 
KTÓRA W SIERPNIOWEJ 29. LETNIEJ UNIWERSJADZIE W TAJPEJ ZDOBYŁA 25 MEDALI

PĘKŁA „PIĘĆSETKA”

TEKST I FOTO: PAWEŁ SKRABA 

WYDARZENIA

Z Tajpej nasi 
reprezentanci 

przywieźli  
25 medali!

POWYŻEJ:
Polska ekipa  
podczas ceremonii 
flagowej

PAWEŁ FAJDEK OCZYWIŚCIE SIĘGNĄŁ  

PO ZŁOTO, już swoje czwarte na studenc-

kich igrzyskach, bo konkurs rzutu młotem 

wygrywał także w Shenzhen, Kazaniu 

i Gwangju. – Dla mnie był to ostatni start 

w sezonie. Gdy w Kazaniu zdobyłem drugie 

złoto, policzyłem, że w sumie będę miał 

szanse na cztery i trzeba zrobić wszystko, 

by tak się stało. Nie miałem żadnych wąt-

pliwości, że warto przylecieć na Tajwan, bo 

uniwersjada ma fantastyczną, na pewno nie-

powtarzalną atmosferę – opowiadał Fajdek. 

TĘ ATMOSFERĘ W TAJPEJ CZUĆ BYŁO 

NAPRAWDĘ DOBRZE, bo organizatorzy 

robili wszystko, co w ich mocy, by uniwer-

sjada była zorganizowana z takim rozma-

chem jak igrzyska olimpijskie, a jednocze-

śnie umożliwili sportowcom bezpieczną 

integrację. Tuż przy uniwersjadowej wio-

sce był bowiem park, w którym każdego 

wieczoru spotykali się sportowcy z wielu 

krajów. Tu trzeba przyznać, że to biało-

-czerwoni byli prekursorami w wieczornym 

odwiedzaniu parku. Były momenty, gdy  

na trawnikach siedziało tam nawet półtora 

tysiąca sportowców! Tajwańczycy nie pró-

bowali tego w żaden sposób powstrzymać, 

a dyskretni policjanci pilnowali, by zabawa 

była bezpieczna. Organizowano również 

wycieczki po mieście dla sportowców,  



którzy już po starcie mieli możliwość po-

znania fascynującego Tajpej. Niektórzy, 

jak choćby nasz kulomiot Konrad Buko-

wiecki, zwiedzali tajwańską stolicę rów-

nież indywidualnie. 

BEZPIECZNIE BYŁO NA OBIEKTACH 

SPORTOWYCH, choć przecież zaczęło się 

od skandalu, gdy na ceremonii otwarcia 
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uniwersjady odwołano tradycyjną defiladę 

reprezentacji z własnymi flagami. Pod sta-

dionem odbywała się bowiem manifestacja 

przeciwko planom tajwańskiego rządu 

w sprawie zmiany niektórych przywilejów 

emerytalnych. Organizatorzy w trosce 

o bezpieczeństwo sportowców przez dwie 

godziny kazali im czekać, aż wreszcie 

zgodzili się na szybki przemarsz po stadio-

nowej bieżni. Był to jedyny taki incydent 

na uniwersjadzie, choć służby w trakcie 

trwania studenckich igrzysk informowały 

o kilku zatrzymaniach osób powiązanych 

ze światowym terroryzmem. 

UNIWERSJADA BYŁA UDANA POD 

KAŻDYM WZGLĘDEM – zarówno organi-

zacyjnie, jak i sportowo, bo obsada w wielu 

dyscyplinach była naprawdę bardzo mocna, 

a na nowoczesnych obiektach sportowych 

Tajpej walczyło wielu medalistów ubiegło-

rocznych igrzysk w Rio de Janeiro. – Tym 

bardziej jesteśmy zadowoleni, że nasz 

dorobek medalowy jest naprawdę okazały. 

Za minimum stawialiśmy sobie zdobycie 

dwunastu medali, co gwarantowało nam 

osiągnięcie liczby 500 medali w historii 

naszych występów w letnich i zimowych 

Polscy sportowcy 
– studenci zajęli  

w Tajpej  
11. miejsce  

w klasyfikacji 
medalowej. 

Wśród państw 
europejskich  

wyżej były tylko: 
Rosja, Ukraina  

i Włochy 

OBOK:
W pchnięciu kulą 
Klaudia Kardasz  
(z lewej) wywalczyła 
srebrny medal,  
a Paulina Guba  
– brązowy

OBOK:
Konrad Bukowiecki  
na Tajwanie zajął 
drugie miejsce  
w pchnięciu kulą

POWYŻEJ:
Paweł Fajdek z wy- 
mownym gestem  
– to już czwarte złoto  
w jego karierze zdoby- 
te na uniwersjadach
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uniwersjadach. Zdobyliśmy 25 – mówił  

z dumą Tomasz Szponder, szef polskiej  

misji uniwersjadowej. 

KRĄŻKI ZDOBYWALI REPREZENTANCI 

CZTERECH DYSCYPLIN – szermierze  

(oni rozpoczęli medalowe żniwa), pływacy, 

taekwondziści i lekkoatleci. Ci ostatni  

na Tajwanie byli wręcz wyśmienici, zaj- 

mując drugie miejsce w klasyfikacji meda-

lowej i pierwsze w punktowej. Z siedmiu 

polskich złotych medali aż sześć zdo-

byli przedstawiciele „królowej sportu”. 

Jedynym polskim sportowcem, który 

wrócił do Polski z dwoma złotymi meda-

lami, jest Małgorzata Hołub, najlepsza 

w biegu na 400 metrów oraz członkini 

sztafety 4 x 400 metrów. Po dwa medale 

zdobyli jeszcze: pływak Kacper Majchrzak 

(dwa srebra) oraz szpadzistki Aleksandra 

Zamachowska (złoto i brąz) i Kamila Pytka 

(srebro i brąz). 

NIE OBYŁO SIĘ TEŻ BEZ BOLESNYCH 

PORAŻEK, bo np. pływak Konrad Czer-

niak był o włos od medalu. Blisko brą-

zowego krążka była drużyna szablistek, 

która wysoko prowadziła z Francją, ale 

w ostatniej walce straciła przewagę i jed-

nym trafieniem przegrała. Nie brakowało 

też wydarzeń dramatycznych, jak choćby 

maratonu pływackiego, który odbywał 

się w prawdziwie anormalnych warun-

kach. Upał sprawił, że temperatura wody 

przekraczała 30 stopni i była na granicy 

dopuszczalności. Ostatecznie zawody się 

odbyły, ale kilkunastu sportowców w wo-

dzie zasłabło. 

POLSCY SPORTOWCY STUDENCI zajęli 

w Tajpej 11. miejsce w klasyfikacji meda-

lowej z 7 złotymi, 9 srebrnymi i 9 brązo-

wymi medalami. Trzy czołowe lokaty dla 

reprezentacji państw azjatyckich – wy-

grała Japonia – 101 medali (37 złotych, 

27 srebrnych, 37 brązowych), przed Koreą 

Południową – 82 (30 – 22 – 30) i Tajwa-

nem – 90 (26 – 34 – 30). Wśród państw 

europejskich wyżej od Polaków w klasyfi-

kacji medalowej były tylko: Rosja, Ukraina 

i Włochy. Głównym sponsorem akademic-

kiej reprezentacji Polski był PKN Orlen. 

Uniwersjada  
na Tajwanie  
była udana  

zarówno sportowo, 
jak i organizacyjnie

Z siedmiu  
złotych medali 

zdobytych  
przez Polaków  

w Tajpej aż sześć 
wywalczyli 

przedstawiciele 
„królowej sportu” 

OBOK:
...dumy z   pierwszego 

miejsca na podium nie 
kryły też uczestniczki 

biegu sztafetowego  
4 x 400 m 

OBOK:
Kacper Majchrzak 

zdobył w Tajpej dwa 
srebrne medale  

– na 100  i 200 m   
st. dowolnym

PONIŻEJ:
Krystian Zalewski 
zwyciężył w biegu  
na 3000 m  
z przeszkodami

POWYŻEJ:  
Tak cieszyły się  

ze srebrnych medali   
reprezentantki   

w sztafecie 4 x 100 m...
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TAK DUŻEJ MIĘDZYNARODOWEJ IMPREZY SPORTOWEJ JESZCZE W POLSCE NIE BYŁO. 
DO WROCŁAWIA W DRUGIEJ POŁOWIE LIPCA PRZYJECHAŁO 3500 ZAWODNIKÓW 
ZE 112 KRAJÓW ŚWIATA. RAZEM Z KIBICAMI NA ARENACH I W STREFIE KIBICA DAŁO 
TO IMPONUJĄCĄ LICZBĘ 240 TYSIĘCY UCZESTNIKÓW THE WORLD GAMES. POLSKA 
CIESZYŁA SIĘ Z 30 MEDALI, A MIASTO Z KILKU OBIEKTÓW, KTÓRE NA DŁUGO 
POZOSTANĄ DOSTĘPNE JUŻ NIE TYLKO DLA SPORTOWCÓW, ALE I MIESZKAŃCÓW 
STOLICY DOLNEGO ŚLĄSKA

IMPREZA, JAKIEJ  
WCZEŚNIEJ NIE BYŁO

TEKST: KRZYSZTOF ŁONIEWSKI 

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl 

WYDARZENIA

IGRZYSKA SPORTÓW NIEOLIMPIJSKICH 

poprzedziła ceremonia przypominająca te, 

które znamy z igrzysk olimpijskich – oto na 

kilka godzin przed uroczystym otwarciem 

wszyscy członkowie polskiej ekipy odebrali 

efektowne oficjalne akty powołania do re-

prezentacji i złożyli uroczyste ślubowanie. 

Dla większości było to – jak sami mówili 

– niezwykle wzruszające przeżycie. Nie da 

się ukryć, że także jednolite, reprezentacyj-

ne stroje ekipy zrobiły niemałe wrażenie.

SAMA IMPREZA ROZPOCZĘŁA SIĘ 

EFEKTOWNĄ CEREMONIĄ OTWARCIA 

NA STADIONIE MIEJSKIM. – To było fanta-

styczne widowisko, pokazujące bogactwo 

sportów, polską tradycję i polską nowocze-

sność. Widać było wzruszenie – zarówno 

u kibiców, jak i sportowców. Bardzo mi  

się podobało, w pewnym momencie aż 

miałem ochotę dołączyć do sportowców 

tańczących na płycie stadionu – powiedział 

obecny na ceremonii prezydent MKOl 

Polskie Radio



Thomas Bach. Następnego dnia odwiedził 

kilka aren sportowych, m.in. miejsce zma-

gań we wspinaczce sportowej na placu 

Solnym. – Wspinaczka sportowa będzie 

sportem olimpijskim na Igrzyskach w To-

kio w 2020 roku. To, co przygotowano we 

Wrocławiu – czyli arenę w centrum miasta, 

blisko ludzi – to krok w dobrym kierunku. 

Trzeba iść tam, gdzie są kibice. Wspinaczka 

sportowa wpisuje się w ten trend doskona-

le. I widać już pozytywne tego rezultaty  

– to choćby frekwencja na wrocławskiej 

arenie – stwierdził prezydent MKOl. 

WSPINACZKA AWANSOWAŁA DO OLIM-

PIJSKIEJ RODZINY, a sumo jeszcze nie, choć 

oczywiście ma takie ambicje. Od strony wi-

dowiska spełnia je w stu procentach. Walki 

są niezwykle emocjonujące, ogląda się je 

z zapartym tchem i wcale nie uczestniczą 

w nich tylko zawodnicy z nadwagą. Nie 

brakuje szczupłych mężczyzn i kobiet w niż-

szych kategoriach wagowych. To bez wąt-

pienia było dla mnie jedno z największych 

odkryć The World Games. Zresztą nie tylko 

dla mnie. Hala Orbita podczas walk sumitów 

była wypełniona po brzegi. À propos zawod-

ników drobnej postury, to dość nieoczeki-

wanie brązowy medal w wadze lekkiej wy-

walczył Paweł Wojda i tak ze łzami w oczach 

opowiadał o swoim sukcesie: – Jeżeli ktoś 

spróbuje sobie wyobrazić, że ktoś inny całe 

życie poświęcił jednej rzeczy i że w ciągu 

jednej sekundy to poświęcenie stało się 

prawdą i cały czas poświęcony treningom 

i walkom został w ten sposób zwieńczony,  
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to myślę, że nie ma dla sportowca większej 

nagrody. Po prostu nie ma.  

Zapytałem naszego medalistę jeszcze o to, 

czym jest dla niego sumo. Znów odpowie-

dział z ujmującą szczerością: – Absolutnie 

wszystkim. Najważniejszą częścią mojego 

życia. Trenuję ten sport od 12 lat i jeszcze 

nigdy nie udało mi się wywalczyć medalu 

w turnieju takiej rangi i właśnie dlatego 

jestem teraz przeszczęśliwy. Nie pamiętam 

swej ostatniej walki, tej o medal. Walczyłem 

wyuczonymi nawykami i myślę, że gdyby  

nie polska publiczność, która wprost mnie 

niosła, nie dałbym rady i nie wiem, czy przy 

innej byłbym w stanie stanąć na podium. 

INNYM SPORTEM, KTÓRY ZROBIŁ  

NA MNIE SPORE WRAŻENIE podczas  

wrocławskich igrzysk, było ratownictwo 

wodne. Brzmi to może mało sportowo,  

ale wystarczy obejrzeć na żywo pływaków 

holujących ciężkiego manekina czy rywali-

zujących w wyścigach z przeszkodami, by 

nabrać do nich szacunku i po prostu dać 

się ponieść emocjom. To nic innego, jak 

pasjonujące wyścigi, w których dzieje się 

więcej niż w tradycyjnej formie pływania. I tu 

pierwszy medal Polski w The World Games 

wywalczyła dobrze znana ze zwykłej pły-

walni Alicja Tchórz. – Rzeczywiście tak się 

złożyło, że moja konkurencja, czyli zmaga-

nia na 200 m z przeszkodami, była rozgry-

wana pierwszego dnia igrzysk i moje srebro 

The World 
Games 2017 to 

dla sportowców 
już historia. 

Mieszkańcom 
pozostały piękne 
obiekty sportowe
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WYDARZENIA

rozwiązało worek z medalami dla naszej 

reprezentacji – zaczęła i opowiadała dalej. 

– Na start we Wrocławiu zdecydowałam się 

tak naprawdę dopiero w styczniu tego roku. 

Wtedy odwiedziłam związek ratownictwa 

wodnego i zapytałam, czy w ogóle mogę 

być brana pod uwagę przy kompletowaniu 

składu na igrzyska. Gdy okazało się, że to 

możliwe, zabrałam się do fachowych trenin-

gów. To nie jest naprawdę proste, gdy pły-

niesz kraulem i nagle musisz zaburzyć rytm 

i zanurkować dwa razy na jednej długości 

pod wodę. Czegoś jednak zdążyłam się 

przez te kilka miesięcy poduczyć i cieszę 

się z tego srebrnego medalu. Cieszę się też,  

że mój trener ma otwartą głowę i uznał,  

że ta nowa aktywność w niczym nie  

przeszkadza tradycyjnemu pływaniu,  

jakie uprawiam. Mało tego, stwierdził,  

że ratownictwo urozmaici moje treningi 

i nawet może pomóc w osiągnięciu  

lepszych efektów pracy w normalnym 

pływaniu – podsumowała. Alicja Tchórz, 

startując we Wrocławiu, miała porównanie 

z igrzyskami olimpijskimi. Wystąpiła prze-

cież w Londynie. – Zdecydowanie widzę 

sporo analogii. Sama ceremonia otwarcia, 

do tego areny, na których startujemy, spra-

wy aprowizacyjne, liczba wolontariuszy, 

zainteresowanie mediów, niesamowity 

doping na pływalni i to, że możemy spotkać 

sportowców z różnych dyscyplin sprawia-

ją, że jest to bez dwóch zdań namiastka 

igrzysk – wyliczała. 

PIERWSZĄ NASZĄ MEDALISTKĄ była  

Alicja Tchórz, pierwszym polskim zwycięzcą 

Wojciech Bógdał w motoparalotniarstwie.  

To dyscyplina tyleż widowiskowa, co skom-

plikowana i ekstremalna. Zawodnicy m.in. la-

tają w dwóch slalomach między 12-metrowy-

mi pylonami. Po tym, jak wykonają nawrót, 

muszą wykopywać tyczki albo kopać piłkę. 

Muszą też przelecieć wyznaczony odcinek 

w jak najkrótszym czasie, a następnie zrobić 

to jak najwolniej. Porównuje się potem róż-

nice prędkości. Bógdał to ledwie 23-latek. 

Na co dzień studiuje na Politechnice War-

szawskiej; we Wrocławiu startował w roli 

faworyta. Wcześniej zdążył już wywalczyć 

tytuły mistrza świata i mistrza Europy. – Nie 

sposób porównać moich poprzednich zwy-

cięstw w imprezach mistrzowskich do tego, 

co miało miejsce we Wrocławiu. Tu było zde-

cydowanie najtrudniej. Startowałem przed 

polską publicznością i nie wypadało nie 

wygrać, a wiadomo, że to rodzi presję. Przed 

ostatnią konkurencją miałem wypracowaną 

pewną przewagę i do końca siedziałem jak 

na szpilkach, bo nie wiedziałem, czy pogo-

da pozwoli na rywalizację w ostatnim dniu 

zawodów, ale oczywiście nie mogłem odpu-

ścić. Najważniejszym momentem zawodów 

był pierwszy dzień. Po konkurencji „szybko-

-wolno” z czwartego miejsca awansowałem 

na pierwsze i już nie oddałem go do końca 

i oczywiście szalenie się z tego cieszę  

Reprezentacja 
Polski wywal- 
czyła podczas  

The World 
Games 2017  

we Wrocławiu  
30 medali,  

z czego 10 w tzw. 
dyscyplinach 

zaproszeniowych
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– mówił po zakończeniu rywalizacji. Bógdał 

wywalczył złoty krążek, cała reprezentacja 

30 medali, z czego 10 w tzw. dyscyplinach 

zaproszeniowych, czyli takich, które zapro-

ponował gospodarz imprezy. Takimi były  

na przykład żużel i kick boxing, gdzie Polacy 

stawali na najwyższym stopniu podium. 

JAKIE WSPOMNIENIA ZABRALI DO SWO-

ICH KRAJÓW LICZNI GOŚCIE? Podobno 

same pozytywne – zapewnia rzecznik pra-

sowy wrocławskiej imprezy Kacper Cecota. 

– Nie odebraliśmy żadnych skarg. Raczej 

pochwały. (Wiele pozytywnych opinii pod 

adresem imprezy i gościnnych gospodarzy 

RZECZNIKA THE WORLD GAMES wypytali-

śmy na koniec o profity igrzysk olimpijskich 

dla wrocławian. – To oczywiście infrastruktu-

ra. Ona i tak pewnie by powstała, tyle że póź-

niej. Zacznijmy od Stadionu Olimpijskiego. 

Po gruntownym remoncie (pod okiem kon-

serwatora zabytków) mamy – nie waham się 

użyć tego stwierdzenia – jeden z najpięk-

niejszych obiektów żużlowych na świecie. 

Wrocław potrzebował też 50-metrowej 

pływalni z trybunami i z torami rozgrzewko-

wymi. Dostał ją tuż obok hali Orbita. Rekre-

acją dla mieszkańców Wrocławia w czystej 

postaci będzie tor wrotkarski. Zostało 

też niemierzalne dziedzictwo programów 

społecznych – m.in. „Mali wspaniali”, czyli 

cykl bezpłatnych zajęć dla przedszkolaków 

z elementami sztuk walki. Niemal wszystkie 

przedszkola we Wrocławiu są w ten program 

zaangażowane. Podobnie ma się sprawa 

z zajęciami z biegów na orientację w szko-

łach podstawowych i gimnazjalnych. Bardzo 

wiele wrocławskich szkół posiada już mapę 

najbliższej okolicy, pozwalającą na regularną 

przygodę z tym sportem. I wreszcie, sprzęt 

do unihokeja, który trafił do kilkunastu 

placówek w mieście. Dzieciaki cieszą się na 

kije, specjalne stroje czy bandy. To przecież 

coś nowego. Do tego trochę dobrej jakości 

sprzętu do korfballa. To na pewno urozmaici 

lekcje wychowania fizycznego – podsumo-

wał. Kolejne The World Games odbędą się za 

cztery lata w amerykańskim Birmingham. 

znalazło się w mediach społecznościowych 

– zarówno w trakcie igrzysk, jak i po nich. Po-

chwał nie szczędził szef Międzynarodowego 

Stowarzyszenia World Games, Hiszpan José 

Perurena, który wrocławskie spotkanie ze 

sportem uznał za najlepsze w historii takich 

imprez – przyp. red.). Oprócz sprawnego 

transportu i dobrej jakości zakwaterowania, 

największe pochwały Wrocław zebrał chyba 

za wyżywienie. – Serwowaliśmy urozmaico-

ne jedzenie, bo wiedzieliśmy, że i potrzeby 

sportowców będą bardzo zróżnicowane. 

Inne zapotrzebowanie na kalorie mają filigra-

nowe gimnastyczki, inne siłacze z trójboju 

siłowego czy zawodnicy sumo. Najbardziej 

kalorycznych posiłków potrzebowali jednak 

zawodnicy rywalizujący w przeciąganiu liny. 

Zapewniam, że nikt nie chodził niedożywio-

ny – zakończył z uśmiechem Kacper Cecota. 
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„KUBELO”, CZYLI ŁUKASZ KUBOT I MARCELO MELO. POLAK I BRAZYLIJCZYK STWORZYLI 
W TYM ROKU TENISOWĄ PARĘ NIEMAL IDEALNĄ, ZWŁASZCZA NA KORTACH  
NA TRAWIE. JEDNAK POCZĄTEK SEZONU WCALE NIE BYŁ DLA NICH NAJLEPSZY...

„KUBELO”

POWYŻEJ:
Łukasz Kubot (z lewej) 
i Marcelo Melo  
w finale nie narzekali 
na brak emocji. Był 
to drugi najdłuższy 
mecz w historii 
wimbledońskich 
finałów deblowych

TEKST: CEZARY GURJEW

FOTO: PAP/EPA, PAP/PA

się do trzech wygranych setów, ale droga 

polsko-brazylijskiego duetu do sukcesu była 

wyjątkowo trudna. Para rozegrała aż cztery 

mecze pięciosetowe, a ten najtrudniejszy był 

w finale. Kubot i Melo dopiero po 4 godzinach 

i 40 minutach pokonali Austriaka Olivera Ma-

racha i Chorwata Mate Pavića  5:7, 7:5, 7:6 (2), 

3:6 i 13:11. Dramaturgii w tym spotkaniu było 

sporo. W decydującym secie przy stanie 6:5 

i serwisie Maracha – Polak i Brazylijczyk nie 

wykorzystali dwóch piłek meczowych. Na-

stępnie, przy stanie 8:8, rywale przy serwisie 

Łukasza prowadzili  40:0, ale polski tenisista 

mimo ogromnego zmęczenia wykazał się 

wyjątkową odpornością psychiczną. Nawet 

w najtrudniejszych momentach nie popełnił 

najmniejszego błędu. Dobre serwisy Łukasza 

i skuteczne smecze Marcela odebrały szanse 

rywalom. Przy stanie 11:11 sędzia zarządził 

przerwę na zasunięcie dachu. Po powrocie na 

kort rywale zdołali zdobyć tylko jeden punkt, 

a krótko po tym nastąpiła prawdziwa eksplo-

zja radości, zakończona popisowym tańcem 

Łukasza. Jak już powszechnie wiadomo – on 

tradycyjnie w najradośniejszych momentach 

swej tenisowej kariery zawsze akcentuje 

sukces efektownym kankanem. Sił do tańca 

wystarczyło, choć był to drugi najdłuższy 

mecz w historii wimbledońskich finałów de-

blowych. Wcześniej, w roku 1992 o 21 minut 

więcej spędzili na korcie John McEnroe i Mi-

chael Stich, którzy w piątym secie 19:17 poko-

nali Jima Grabba i Richeya Reneberga.

ŁUKASZ KUBOT został pierwszym Pola-

kiem z seniorskim tytułem wimbledońskim. 

PIERWSZE TURNIEJOWE MECZE W BRIS-

BANE I W SYDNEY Kubot i Melo przegrali, 

a w Australian Open odpadli w trzeciej run-

dzie. Dużo lepiej było na wiosnę, bo w Indian 

Wells dotarli do finału, a w Miami triumfowa-

li. Potem ze zmiennym szczęściem grali na 

ceglanej mączce, ale w Madrycie zanotowali 

sukces. Ich forma rozkwitła, gdy stanęli na 

zielonej trawie. Łukasz Kubot i Marcelo Melo 

wygrali turnieje w Den Bosch i Halle. W ten 

sposób znaleźli się w gronie faworytów do 

zwycięstwa na kortach Wimbledonu. Pocho-

dzący z Belo Horizonte Brazylijczyk cztery 

lata wcześniej przegrał w finale debla tego 

najsłynniejszego turnieju świata. Z kolei 

tenisista z Lubina w roku 2013 dotarł w Wim-

bledonie do ćwierćfinału singla, co było dla 

niego spełnieniem marzeń. 

OBAJ MIELI JUŻ NA KONCIE WIELKOSZ-

LEMOWE TYTUŁY. W 2014 roku Łukasz, 

grając w parze ze Szwedem Robertem 

Lindstedtem, okazał się najlepszy w Melbo-

urne Park, a Marcelo, grając z Chorwatem 

Ivanem Dodigiem, triumfował w 2015 roku 

na ceglanej mączce w Paryżu. Rywalizacja 

na kortach Wimbledonu w pewien sposób 

wyklucza przypadkowość, bo w deblu gra 

WYDARZENIA

Łukasz Kubot 
został  

pierwszym 
Polakiem  

z seniorskim 
tytułem 

wimbledońskim

Polskie Radio
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triumf na kortach przy Church Road, ale 

w końcu udało się, i to za sprawą chłopaka, 

który przed laty codziennie autobusem 

Na koncie ma już dwa wielkoszlemowe 

tytuły, a jego mentor Wojciech Fibak może 

przytaczać słowa Leonarda da Vinci: „Zły ten 

mistrz, którego nie przerośnie uczeń”. Zresztą 

wydaje się, że duet Kubot–Melo wcale nie 

powiedział jeszcze ostatniego słowa. W tym 

roku wygrał wszystkie (czyli 14) mecze na kor-

tach trawiastych, a sukcesy odnosił na każdej 

nawierzchni. Na korcie i poza nim Polak 

i Brazylijczyk świetnie się rozumieją. Nazy-

wany „żyrafą” Melo zachowuje się dostojnie 

i niezwykle spokojnie. Dla odmiany Łukasz to 

prawdziwy wulkan energii, który doskonale 

porusza się na korcie i potrafi zarazić partnera 

(a i widzów śledzących poczynania tej dwójki) 

optymizmem. Obaj mają swoje kortowe zwy-

czaje. Łukasz nigdy nie siada w przerwach 

między gemami. Dlaczego? Jak wyjaśnił, kie-

dyś zdarzyło się, że usiadł, i potem… nie mógł  

już wstać. Za to Melo siada, ale zawsze na 

pięciu ręcznikach, z których już ma „krótszą 

drogę”, aby się podnieść.

W TYM ROKU OBCHODZONO 140-LECIE 

WIMBLEDONU. Długo czekaliśmy na polski 

OBOK:
Triumfatorzy 

wimbledońskich 
rozgrywek deblowych 

nie kryli radości  
z sukcesu

o 7.10 na trasie Lubin-Wrocław z marze- 

niami w głowie dojeżdżał na treningi.  

Łukasz Kubot mistrzem Wimbledonu! 
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XIV LETNI OLIMPIJSKI FESTIWAL MŁODZIEŻY EUROPY (EYOF) W GYŐR ZAPEWNE NA DŁUGO ZAPADNIE 
UCZESTNIKOM W PAMIĘĆ. WĘGRZY PRZYGOTOWALI DLA MŁODYCH SPORTOWCÓW WSPANIAŁE ZAWODY, 
ZDANIEM WIELU, NA MIARĘ IGRZYSK OLIMPIJSKICH! NIE MA W TYM ANI ODROBINY PRZESADY!

DZIESIĘĆ MEDALI MŁODZIEŻY

TEKST: TOMASZ PIECHAL

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl

WYDARZENIA



MŁODZIEŻ EUROPY odebrała tę imprezę 

znakomicie, bawiąc się, ciesząc sportem, 

rywalizując, poznając się nawzajem, a osią-

gnięciami na sportowych arenach przyno-

sząc dumę swym krajom. Polska reprezen-

tacja młodzieżowa, licząca 81 zawodniczek 

i zawodników w wieku 14–18 lat oraz 37 

osób z nimi współpracujących, wywalczyła 

na Węgrzech 10 medali (3 złote, 3 srebrne,  

4 brązowe), zajmując w gronie 50 państw 

14. miejsce w klasyfikacji medalowej. 

W TRWAJĄCEJ CAŁY TYDZIEŃ IMPREZIE 

wzięło udział ok. 2500 sportowców rywali-

zujących w 10 dyscyplinach (biało-czerwoni 

wystąpili w ośmiu). Ceremonia otwarcia 

odbyła się na miejscowym stadionie. Było 

baśniowo, muzycznie, tanecznie, nie za-

brakło oczywiście kostki Rubika. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali migające bransoletki, 

które podczas przemarszu reprezentacji 

przez stadion rozświetlały go w barwach na-

rodowych każdej z ekip. Polską flagę wniósł 

kolarz Michał Gałka, a znicz olimpijski zapa-

liła legenda węgierskiego pływania Krisztina 

Egerszegi. Wydarzenie uświetnił znakomity 

show jednego z najlepszych DJ-ów na świe-

cie – Amerykanina Steve’a Aoki.

PIERWSZE MEDALE POLACY WYWAL- 

CZYLI TRZECIEGO DNIA ZAWODÓW. 

Pierwsza z naszej reprezentacji stanęła  

na podium 14-letnia pływaczka Aleksandra 

Knop. W finale konkurencji 400 m st. dow. 

prowadziła przez cały wyścig, ale dopiero  

na ostatniej pięćdziesiątce straciła złoto. 

Na pocieszenie został jej nowy rekord ży-

ciowy (2:08,07), od poprzedniego lepszy 

aż o sekundę. – Wskoczyłam do wody 

i popłynęłam najszybciej, jak potrafiłam  

– powiedziała Ola. – Zmęczenie dopadło 

mnie na ostatnim odcinku i wtedy Słowenka 

mnie wyprzedziła, ale i tak jestem szczęśli-

wa – powiedziała po wyścigu. 

KILKANAŚCIE MINUT PO DEKORACJI  

OLI, na stadionie lekkoatletycznym (w są-

siedztwie basenu) do walki o medal stanęła  

Zuzanna Bronowska w biegu na 800 m.  

Nie zawiodła – zwyciężyła! Dzięki niej  

po raz pierwszy usłyszeliśmy w Győr 

Mazurka Dąbrowskiego. – Od samego 

początku do przodu wyrwała się Szwedka. 

Ja miałam kontrolować sytuację i zaatako-

wać z krótkiego dystansu – taka była takty-

ka. Jestem szczęśliwa, że zdobyłam to złoto  

– powiedziała po zejściu z podium.

JUŻ NASTĘPNEGO DNIA dorobek naszej 

ekipy powiększył się o złoto i dwa brązy. 

Pierwsza na podium EYOF stanęła prze-

sympatyczna judoczka Natalia Kropska 

(-57 kg). Polka, która w 1. rundzie miała 

wolny los, pierwsze dwie walki wygrała bra-

wurowo. W półfinale przegrała wprawdzie 

przez ippon z Kają Kajzer (Słowenia), ale 

w walce o brązowy medal pokonała Hasret 

Bozkurt (Turcja). Rywalka wykonała bardzo 

groźny atak na głowę, po którym sędzia 

musiał ją zdyskwalifikować, przyznając tym 

samym zwycięstwo i brązowy medal Polce. 
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OBOK:
Biegająca na 800 m 
Zuzanna Bronowska 

zdobyła dla nas 
pierwszy złoty medal

OBOK:
Bezkonkurencyjny  

w pchnięciu kulą był 
Piotr Goździewicz

OBOK:
Jakub Augustyniak 

(tu czwarty w stawce) 
wśród uczestników 

biegu na 800 m 

PONIŻEJ:
Podium konkursu 
tyczkarek. W środku 
„złota” Victoria Kalitta

Młodzieżowa 
reprezentacja 

Polski 
wywalczyła  

na Węgrzech  
10 medali
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NIECO PÓŹNIEJ BYŁO JESZCZE LEPIEJ,  

bo złoty krążek wywalczył Piotr Goździe-

wicz, bezkonkurencyjny w konkursie 

pchnięcia kulą. 19,41 m to był jego zdaniem 

najlepszy wówczas w br. wynik na świecie 

wśród jego rówieśników. – Zresztą muszę  

to jeszcze sprawdzić dokładnie – powie- 

dział z uśmiechem na twarzy Piotrek.

Kilka minut później mogliśmy świętować 

trzeci tego dnia „polski” medal. Po brą- 

zowy w biegu na 3000 m sięgnął bowiem, 

poprawiając „życiówkę”, Robert Górzyński 

(8:38,09).

KOLEJNE DWA MEDALE przyniósł nam 

przedostatni dzień imprezy. Złoty wywal-

czyła Victoria Kalitta w skoku o tyczce, 

a srebrny – Wojciech Kordyalik w turnieju 

judo (+90 kg). Konkurs z udziałem Polki był 

interesujący i widowiskowy, a Victorii kibico-

wała liczna grupa koleżanek i kolegów  

z reprezentacji. To na pewno pomogło!  

Wynik 3,80 m wystarczył do zwycięstwa. 

Wojtek z kolei turniej judo rozpoczął od 

2. rundy, kolejno pokonując silnych rywali 

z Azerbejdżanu, Mołdawii i Chorwacji, 

ale w finale nie dał rady zawodnikowi  

Pierwszy tego dnia mecz, o brązowy  

medal, Dawid Taczała rozegrał w singlu 

z Jegorem Agafonowem (Rosja). Pojedynek 

zakończył w dwóch setach 6:4, 6:3 i zdobył 

brązowy krążek EYOF 2017. Drugi brąz  

wywalczył w deblu w duecie z Mikołajem  

Lorensem. Polacy pokonali Szwajcarów 

Leandra Riediego i Jeffreya von der Schulen-

burga 7:5, 6:4, zdobywając następny brąz.

NIESTETY, NIE POWIODŁO SIĘ POLSKIM 

SIATKARZOM, którzy tego turnieju nie 

zaliczą do udanych. Biało-czerwoni w me-

czu o 7. miejsce zmierzyli się z Węgrami, 

pokonując ich 3:0, ale to wynik zdecydo-

wanie poniżej oczekiwań, także trenerów 

– Macieja Zendeła i Sebastiana Pawlika. 

Choć może to nie był najlepszy rocznik, 

to jeden zawodnik na pewno przykuł uwa-

gę wszystkich. To Remigiusz Kapica, który 

sam podczas meczu potrafił zdobyć nawet 

30 punktów. – To zawodnik na wielkie gra-

nie – chwalił go trener Zendeł. 

ZA DWA LATA Olimpijski Festiwal Młodzie-

ży Europy odbędzie się w stolicy Azerbej-

dżanu – Baku. 

gospodarzy Richardowi Sipoczowi. Festiwa-

lowe srebro jednak to i tak jeden z najwięk-

szych sukcesów młodego Polaka. 

W OSTATNIM DNIU IMPREZY dorobek 

polskiej reprezentacji powiększył się o jesz-

cze trzy medale. Na „dzień dobry” srebrny 

medal w biegu na 1500 m zdobyła Klaudia 

Kazimierska (znów z rekordem życiowym 

– 4:23.17). Nie zawiedli także tenisiści,  

którzy walczyli w turnieju cały tydzień. 

PONIŻEJ:
Biało-czerwoni 
opuszczali Győr  
w dobrych nastrojach

POWYŻEJ:
Debliści  
Mikołaj Lorens  
i Dariusz Taczała 
zdobyli na Węgrzech 
brązowe medale 
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DLA ŻEŃSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI W PLAŻOWEJ PIŁCE RĘCZNEJ BYŁO TO LATO WYJĄTKOWE. POD WODZĄ NOWEGO 
TRENERA MARKA KARPIŃSKIEGO BIAŁO-CZERWONE SIĘGNĘŁY W ZAGRZEBIU PO TYTUŁ WICEMISTRZYŃ STAREGO 
KONTYNENTU. TO PIERWSZY SENIORSKI MEDAL MISTRZOSTW EUROPY W HISTORII POLSKIEJ PIŁKI RĘCZNEJ!

HISTORYCZNE SREBRO NA PIASKU

TEKST: JAN KORCZAK-MLECZKO

FOTO: MATERIAŁY ZPRP, SZYMON SIKORA/PKOl, THE WORLD GAMES WROCŁAW 2017

PRZYGOTOWANIA DO TURNIEJU  

Polki rozpoczęły już w marcu, kiedy po 

raz pierwszy zawodniczki spotkały się 

z nowym selekcjonerem. Marek Karpiński 

to doświadczony szkoleniowiec, który ma 

za sobą m.in. pracę z reprezentacją Polski 

kobiet w halowej piłce ręcznej (prowadził ją 

w latach 2000–2003). Pierwsze zgrupowa-

nie kadry rozpoczął od rozmowy z zawod-

niczkami, przedstawiając im zarówno cele 

sportowe, jak i propozycję drogi do ich osią-

WYDARZENIA

gnięcia. Siły zespołu upatrywał nie tylko 

w umiejętnościach sportowych, ale przede 

wszystkim we wzajemnym szacunku, wol-

ności, jeśli chodzi o indywidualne pomysły 

i przemyślenia, oraz w wierze we własne 

umiejętności. 

TAKIE WŁAŚNIE PODEJŚCIE OKAZAŁO 

SIĘ STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ, bo choć  

Polki od kilku lat zaliczane były do europej-

skiej czołówki na piasku, to jednak zawsze 

czegoś im brakowało, by przedrzeć się 

do strefy medalowej wielkich turniejów. 

W Chorwacji miało się to zmienić, choć 

droga do sukcesu nie była usłana różami.

Początek turnieju był dla naszej drużyny nie-

mal perfekcyjny – dwa pewne zwycięstwa 

po 2:0 nad Szwecją i Francją jeszcze bardziej 

pozwoliły Polkom uwierzyć we własny po-

tencjał. Drugi dzień zmagań szybko jednak 

ochłodził emocje – porażka 0:2 z Ukrainą, 

do tego poniesiona w nie najlepszym stylu, 



oraz wyraźna przegrana z utytułowanymi 

Norweżkami (0:2) zepchnęły nasze panie  

na trzecie miejsce w tabeli grupy. 

DO RUNDY ZASADNICZEJ biało-czerwone 

awansowały z zerowym dorobkiem punk-

towym, ale drużyny wcale to nie załamało. 

W następnej fazie Polki niczym lwice wal-

czyły o każdy centymetr boiska. Z czterech 

spotkań z udziałem naszego zespołu trzy 

kończyły się serią shoot-out! Początek był 

wymarzony, bo zwycięstwo nad Danią 2:1 

wlało w serca zawodniczek nowe nadzie-

je. Była to jednak turniejowa „sinusoida”, 

bowiem kolejne dwa mecze podopieczne 

Marka Karpińskiego przegrały – z Hiszpanią 

1:2 i Rosją 0:2, ale nie straciły jeszcze szans 

na awans do ćwierćfinału. Musiały tylko 

liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych 

spotkaniach. I wtedy szczęście Polkom 

dopisało, bo ostatecznie o ich dalszym losie 

zdecydowało bezpośrednie starcie z go-

spodyniami imprezy – Chorwatkami. To był 

prawdziwy thriller, co najważniejsze z happy 

endem dla Polski! Remis w setach 1:1, więc 

wszystko rozstrzygnęło się w pasjonujących 

shoot-outach, w których minimalnie lepsze 

okazały się nasze reprezentantki! Triumf  

7:6 i w całym meczu 2:1 zapewnił im awans 

do czołowej ósemki ME. 

ĆWIERĆFINAŁ PRZECIW NIEPOKONA-

NYM W TURNIEJU HOLENDERKOM  

był już popisem polskiej drużyny. Wygrana 

2:1 zagwarantowała nie tylko historyczne 

miejsce w strefie medalowej, ale również 

awans do przyszłorocznych mistrzostw 
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JAKA BYŁA RECEPTA NA TEN SUKCES?  

– Odpowiedź jest prosta, drużyna! 

– uśmiecha się trener Karpiński. I faktycz-

nie bardzo trudno wyróżnić tylko jedną 

zawodniczkę, bo cała dziesiątka wniosła 

wielki wkład w to wyjątkowe osiągnięcie. 

Bramkarki: Magdalena Słota i Natalia Kru-

pa, skrzydłowe: Sylwia Bartkowiak, Ewa 

Nowicka i Alicja Ślęzak, obrotowe: Paulina 

Sowa, Katarzyna Masłowska i Weronika 

Łakomy oraz rozgrywające: Paula Mazu-

rek i Anna Błaszczyk, przeszły do historii 

polskiej piłki ręcznej i już (wzorem ekipy 

siatkarek sprzed kilkunastu lat) zys- 

kały dumny przydomek „sreberek”.  

świata w Rosji. Z kolei w półfinale na drodze 

biało-czerwonych znów stanęły Dunki i po-

nownie do rozstrzygnięcia meczu potrzeb-

ne były shoot-outy. Trafienie przesądzające 

o zwycięstwie 7:6 (i 2:1 w meczu) należało 

do Pauli Mazurek – Polki zostały dzięki 

temu finalistkami mistrzowskiego turnieju. 

W MECZU O ZŁOTO ponownie dały  

z siebie wszystko, ale po dwóch wyrów-

nanych setach (15:16, 16:19) musiały uznać 

wyższość Norweżek. W polskiej ekipie  

nikt się jednak nie smucił, była za to praw-

dziwa eksplozja radości z historycznego 

wyniku i łzy szczęścia. 

Obok Marka Karpińskiego wicemistrzow-

ski sztab szkoleniowy uzupełniają: druga 

trener Alicja Łukasik, fizjoterapeuta Bartosz 

Górski i kierownik drużyny Karolina Peda.

SREBRNEJ DRUŻYNIE w siedzibie 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego gratulo-

wał prezes Andrzej Kraśnicki. Jak zapewnia 

Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej 

(IHF), plażowa odmiana handballa jest po-

ważnym kandydatem do wpisania na listę 

sportów olimpijskich. Co prawda, piłki ręcz-

nej plażowej nie zobaczymy jeszcze na olim-

pijskich arenach w Tokio za trzy lata, ale być 

może w Paryżu w roku 2024 jej olimpijski 

debiut stanie się faktem. 

POWYŻEJ:
W akcji  
skrzydłowa  
Alicja Ślęzak

PONIŻEJ:
Gratulacje 
wicemistrzyniom 
Europy składał prezes 
PKOl i ZPRP  
Andrzej Kraśnicki

OBOK:
Polki nie kryły 

euforii.  Nic dziwnego, 
wywalczyły przecież 

pierwszy seniorski 
medal ME w historii   

polskiej piłki ręcznej!
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PO TRZECH LATACH PRZERWY POLSCY SIATKARZE ZNÓW ZAGRALI NA STADIONIE 
NARODOWYM W WARSZAWIE. PONOWNIE W MECZU OTWARCIA, TYM RAZEM 
MISTRZOSTW EUROPY, SPOTKALI SIĘ Z SERBIĄ. MIAŁA BYĆ EKSPLOZJA ENTUZJAZMU 
PO WYGRANEJ I TRIUMFALNY MARSZ Z WARSZAWY DO GDAŃSKA Z RADOSNĄ METĄ, 
CZYLI MEDALOWYM PODIUM W KRAKOWIE. RZECZYWISTOŚĆ OKAZAŁA SIĘ OKRUTNA

NIEWYPAŁ PRZY SIATCE

POWYŻEJ:
Kibice dopisali, 
Stadion Narodowy 
wyglądał imponująco. 
Niestety, rozczarowali 
nasi reprezentanci

TEKST: CEZARY GURJEW

FOTO: MATERIAŁY PZPS

dlaczego siatkarz, który w ostatnich latach 

nie był objęty szkoleniem centralnym, czyli 

Łukasz Kaczmarek, prezentuje się najlepiej 

w reprezentacji. Krążyły legendy o morder-

czych treningach w Spale. Prezes Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk 

wspominał w jednym z wywiadów o ośmiu 

godzinach pracy dziennie. Biorąc pod uwagę 

wyjątkowo napięty kalendarz ligowy w Pol-

sce, może lepiej postawić na jakość niż na 

ilość. Oczywiście rzucał się w oczy problem 

białoczerwonych w przyjęciu zagrywki. Poza 

tym od lat mamy niedobór mocno i skutecz-

nie zagrywających zawodników, brakuje 

też bezbłędnego egzekutora. Tym bardziej 

że przy wyrównanym poziomie obecnych 

drużyn skutecznie trzeba grać zwłaszcza 

w końcówkach. 

WYDAJE SIĘ, ŻE WŁOSKIEMU SZKOLE-

NIOWCOWI będzie bardzo trudno utrzymać 

posadę. Trzeba jednak pamiętać, że decyzje 

muszą być przemyślane. Zwłaszcza jeśli 

chodzi o ewentualne zmiany w gronie kadro-

wiczów. Na pewno ryzykowne byłoby posta-

wienie z założenia tylko na naszych zdolnych 

NA POCZĄTEK PRZEGRANA Z SERBAMI 

po fatalnej grze, potem w Ergo Arenie, po 

wygranych z Finlandią i Estonią, udało się na 

chwilę odzyskać wiarę w biało-czerwonych. 

Radość nie trwała długo, bo polscy siatkarze 

w meczu barażowym byli bezsilni w konfron-

tacji ze Słowenią. Porażka na tym etapie mi-

strzostw była bolesna, ale najbardziej zaska-

kiwał styl gry, a raczej jego brak. Pojawiły się 

opinie, że polscy siatkarze jeszcze nigdy tak 

źle nie grali. Krytykowano archaiczny sposób 

rozgrywania akcji, a najsmutniej było patrzeć 

na ich zwieszone głowy i bezradność. 

NOWY TRENER REPREZENTACJI, Włoch 

Ferdinando De Giorgi, na pewno rozczaro-

wał. Nie chodzi tylko o porażkę, ale właśnie 

o ten brak stylu. Pojawiły się pytania, wiele 

pytań. Na przykład czy właściwa była se-

lekcja kadrowiczów. Dlaczego postawiono 

tylko na młodych środkowych bloku? Dla-

czego tak łatwo rezygnuje się z najlepiej blo-

kującego polskiego siatkarza, którym jest 

Marcin Możdżonek? Zastanawiać mogło, 

WYDARZENIA

Polskie Radio



juniorów. W reprezentacji powinni grać 

najlepsi zawodnicy, bez względu na wiek. 

Przykładem niech będą Rosjanie, którzy 

grają obecnie nowocześnie jak chyba nigdy 

wcześniej, ale nie mają oporów, by sięgać po 

zawodników doświadczonych. Jeśli chodzi 

o młodość, to być może nadszedł już czas na 

postawienie na młodego polskiego trenera. 

Najlepiej na byłego utytułowanego zawod-

nika. Wzorem mogą być przykłady zagra-

niczne – Nikola Grbić czy Andrea Giani. Poza 

tym przed laty mieliśmy generację „złotych 

chłopców” Wagnera i czasem warto zapytać 

właśnie ich o opinie. Oczywiście, czasy się 

zmieniły, bo to często powtarza młoda gene-

racja. Jednak pamiętajmy o tym, że siatków-

ka jest grą na boisku o określonych, niezmie-

nionych od lat wymiarach. Do tego dochodzi 

psychika i wiele innych czynników. Od blisko 

20 lat mamy inny sposób liczenia punktów, 

ale mimo zmian więcej jest elementów 

wspólnych niż różnic, kiedy porównujemy 

stare i obecne czasy. Doświadczenie bywa 

bezcenne, a przecież naszą, wręcz narodową 

tradycją zawsze była waleczność polskich 

siatkarzy do samego końca. Zwłaszcza że 

bez waleczności nie byłoby złotego medalu 

mistrzostw świata w 2014 roku, a to przecież 

współczesność. Po mistrzostwach Europy 

nastroje są nie najlepsze, ale sądzę, że mądre 

decyzje pozwolą rozbroić ten niewypał przy 

siatce. 

PS 20 września Zarząd PZPS negatywnie 

ocenił występ biało-czerwonych w ME.  

Podjął również decyzję o odwołaniu  

Ferdinando De Giorgiego z funkcji se- 

lekcjonera reprezentacji. Jego następcę 

mamy poznać niebawem.   

PONIŻEJ:
Zabrakło waleczności, 
ale i stylu gry, który 
mógłby podobać się 
kibicom

RZECZPOSPOLITA
Z BLISKA

Informacje z regionów w ogólnopolskim nakładzie

zycieregionow.pl
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ŚRODA, 1 LISTOPADA 2017 ROKU – TO DATA, OD KTÓREJ JESZCZE INTENSYWNIEJ NIŻ WCZEŚNIEJ SPORTOWY ŚWIAT  
BĘDZIE ODLICZAĆ CZAS POZOSTAŁY DO ROZPOCZĘCIA XXIII ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W PYEONGCHANG  
– OD TEGO WŁAŚNIE DNIA DO ICH INAUGURACJI (9 LUTEGO 2018) POZOSTANIE RÓWNO STO DNI

POZOSTAŁO 100 DNI

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: PARK WON-IL/©POCOG PYEONGCHANG, JEON HAN/©KOREA.NET

WOKÓŁ SPORTU

Polskie Radio

WŁAŚNIE PIERWSZEGO DNIA LISTO-

PADA wędrówkę po mierzącej… 2018 km 

trasie, wiodącej przez największe ośrodki 

miejskie Korei Południowej,  rozpocznie  

– niesiona jak zawsze przez uczestni- 

ków specjalnej sztafety – pochodnia  

ze świętym ogniem wznieconym tydzień 

wcześniej od promieni słońca w greckiej 

Olimpii. W Korei, gdzie w sztafecie weźmie 

udział 7500 biegaczy (wspieranych jesz-

cze przez liczącą 2018 osób asystę)  

na trasie sztafety zaplanowano organi-

zację „dni tematycznych”. Będą one po-

święcone: kulturze, gospodarce, pokojowi, 

nowoczesnym technologiom i ochronie 

środowiska. Przewidziano ceremonie 

witania olimpijskiego ognia, połączone 

z wydarzeniami artystycznymi i zawodami 

sportowymi. 

TYMCZASEM ORGANIZACYJNE PRZY-

GOTOWANIA do imprezy właściwie już 

finiszują. Komisja Koordynacyjna MKOl, 

kierowana przez szwedzką działaczkę 

Gunillę Lindberg, w końcu sierpnia złożyła 



w mieście igrzysk już dziewiątą (i zapewne 

ostatnią przed lutową imprezą) wizytę. Na 

miejscu bardzo wnikliwie zapoznała się 

ze stanem gotowości PyeongChang do 

igrzysk. – Wprawdzie nad pewnymi de-

talami gospodarze muszą jeszcze trochę 

popracować, ale nie ulega wątpliwości,  

że komitet organizacyjny jest na najlepszej 

drodze do zaoferowania nam nowocze-

snych i udanych igrzysk – stwierdziła Gu-

nill Lindberg, podsumowując wizytację.

Wszystkie areny sportowe (po serii testów, 

z udziałem także polskich sportowców) 

są już gotowe na przyjęcie zawodników 

oraz osób z nimi współpracujących; prace 

wykończeniowe trwają jeszcze tylko na 

nowiutkich osiedlach mieszkaniowych, 

które staną się wioskami – olimpijskimi 

(w PyeongChang i Gangneung) i medialną 

(w PyeongChang). Komisja nie omieszkała 

zainteresować się tym, co po igrzyskach 

pozostanie, a więc – nie tylko przyszłością 

wspomnianych przed momentem osiedli 

(chętnych do zamieszkania w nich ponoć 

nie brakuje), ale i dworcem kolejowym Jin-

bu, do którego doprowadzono ekspresowe 

„olimpijskie” połączenie ze stolicy kraju. 

Dzięki temu uczestnicy i goście igrzysk 

z portu lotniczego Seul-Incheon będą mo-

gli dotrzeć na miejsce w około 1,5 godziny 

(do niedawna taka podróż trwała przeszło 

dwukrotnie dłużej). Budowa tej linii kole-
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jowej jest w ostatniej fazie – ma być sfina-

lizowana przed końcem roku. Członkowie 

komisji obejrzeli za to pomieszczenia 

dworca, a nawet weszli na pokład jednego 

ze stojących na peronie „olimpijskich” 

wagonów. Podobno z warunków, jakie tam 

zastali, byli zadowoleni – zwłaszcza po 

tym, jak gospodarze wyjaśnili, że przecież 

po igrzyskach wszystko to na miejscu po-

zostanie i będzie mogło służyć rozwojowi 

turystyki na tym terenie.

NIESTETY, KOREAŃCZYCY nie mogli 

pochwalić się dobrze sprzedającymi się 

biletami wstępu na olimpijskie zawo-

dy. Ostatnie dane na ten temat mówiły 

o sprzedaży na poziomie zaledwie 23 pro-

cent – eksperci zauważają, że na niewiele 

ponad sto dni przed igrzyskami to sytuacja 

wcześniej niespotykana. Miejscowi narze-

kają, że zbyt mało wejściówek kupują kibi-

ce zagraniczni, ale ci mają co najmniej dwa 

niebłahe powody. Pierwszy to na pewno 

sytuacja polityczna na półwyspie, wywo-

łana serią prowadzonych przez sąsiadów 

z północy prób z groźną bronią. MKOl 

i jego szef podejmują szereg wysiłków, 

aby jeśli nie całkowicie usunąć, to choćby 

złagodzić niepokojącą atmosferę, która 

może przecież przyszłorocznym igrzy-

skom zagrozić. Temu celowi miała służyć 

niedawna wizyta Thomasa Bacha w No-

wym Jorku i rozmowy prowadzone z wielo-

ma uczestnikami Zgromadzenia Ogólnego 
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ONZ. MKOl zapewnia, że jest w stałym 

kontakcie z władzami i komitetami olim-

pijskimi obu państw koreańskich, i ma 

nadzieję, że igrzyskom i bezpieczeństwu 

ich uczestników nic i nikt nie zagrozi. Jako 

się rzekło, niepewna sytuacja polityczna 

na Półwyspie Koreańskim na pewno nie 

sprzyja dobrej sprzedaży biletów na zawo-

dy olimpijskie. Powód drugi to koszty, przy 

czym wcale nie chodzi o wygórowane ceny 

wejściówek (te nie są specjalnie wysokie), 

lecz o… noclegi. Nie dość, że nie udało 

się Koreańczykom przygotować wcze-

śniej obiecanej liczby miejsc w hotelach 

(zabrakło ich, zwłaszcza tych w pobliżu 

głównych obiektów sportowych, m.in. dla 

dziennikarzy), to kwoty, jakie trzeba wydać 

na zakwaterowanie, są szokujące – nawet 

dla z reguły niebiednych Japończyków. Za 

jedną noc w hotelu położonym w odległo-

ści ok. godziny jazdy autobusem z cen-

trum igrzysk trzeba będzie zapłacić po 

300–400 dolarów. Tymczasem…

RUSZA  
OLIMPIJSKA ZIMA
NAJBLIŻSZE MIESIĄCE będą czasem 

niezwykle ważnym dla przedstawicieli 

wszystkich dyscyplin zimowych. Pewnie, 

że do zawodników, trenerów i osób wspie-

rających ich wysiłek również docierają nie-

pokojące informacje o sytuacji politycznej 

wokół Półwyspu Koreańskiego, ale chyba 

i oni wierzą, że wysiłki dyplomatyczne 

przywrócą pokój i spokój wokół lutowych 

igrzysk. Na razie więc starają się jak najle-

piej przygotować się do rozpoczynającego 

się powoli sezonu zimowego. 

ŁYŻWIARZE SZYBCY – zarówno na krót-

kim, jak i na długim torze – już go rozpo- 

częli (przy okazji liczą na uruchomienie pod 

koniec października krytego toru w Toma-

szowie Mazowieckim). Od kilku tygodni 

startują snowboardziści, a skoczkowie  

narciarscy po sezonie letnim już myślą  

o inaugurujących zimowy konkursach 

w Wiśle (18–19 listopada), Karolina Riemen-

-Żerebecka już latem trenowała we Francji 

na śniegu, a w Bułgarii swój „akumulator” 

na zimę ładowała niedawno Justyna Kowal-

czyk. Po serii zgrupowań są saneczkarze, 

z olimpijskich ambicji nie rezygnują bobsle-

iści i przedstawiciele skeletonu.

PIERWSZY START ma za sobą pewna już 

olimpijskiej nominacji łyżwiarska para ta-

neczna Natalia Kaliszek – Maksym Spody-

riev (niestety, soliści Elżbieta Gabryszak 

i Igor Reznichenko  nie przebrnęli wrze-

śniowych kwalifikacji do igrzysk). Obie-

cująco wygląda praca (pod okiem norwe-

skiego trenera Tobiasa Torgersena) grupy 

biathlonistek. Bądźmy dobrej myśli! 

WOKÓŁ SPORTU
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NIEZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ ODBYŁA SIĘ 22 WRZEŚNIA W CENTRUM OLIMPIJSKIM PKOl IM. JANA PAWŁA II 
W WARSZAWIE. POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI Z WIELKĄ RADOŚCIĄ GOŚCIŁ MEDALISTÓW IGRZYSK XXV OLIMPIADY 
W BARCELONIE. OD TEGO, JAKŻE PAMIĘTNEGO NIE TYLKO DLA POLSKIEGO SPORTU, WYDARZENIA NIEDAWNO 
MINĘŁO – W CO TRUDNO CHYBA UWIERZYĆ – JUŻ 25 LAT!

BARCELONA 1992  
– ODŻYŁY WSPOMNIENIA

TEKST: KATARZYNA DEBERNY

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl

ikonografice. Emblemat igrzysk w Bar- 

celonie (wg projektu Josepa Triasy) wciąż 

jest jednym z najlepiej wyróżniających się 

znaków, stając się de facto dopiero pierw-

szym w historii logo igrzysk. Barcelona 

w piękny sposób żegnała się z niewinno-

ścią idei olimpijskiej, z jej romantycz- 

nym duchem nadanym jeszcze przez  

barona Pierre’a de Coubertina. 

BARCELONA TO MIEJSCE, W KTÓRYM 

NIEBO SPOTYKA SIĘ Z MORZEM. Igrzy-

ska w stolicy Katalonii do dziś wspomi-

nane są jako niezwykle spontaniczne, 

w których sport i miasto żyły jednym ryt-

mem, a do wioski olimpijskiej przylegała 

także śródziemnomorska plaża. Igrzyska 

przyznane Barcelonie, nie ukrywajmy 

– dzięki Juanowi Antonio Samaranchowi, 

zapoczątkowały nowy rozdział w dziejach 

takich imprez, poprzez zaangażowanie 

poważnych sponsorów, wznoszenie 

obiektów sportowych w centrum miasta, 

ale także poprzez rewolucję w olimpijskiej 

WOKÓŁ SPORTU

POWYŻEJ:
25 lat minęło...  
– pamiątkowe 
zdjęcie uczestników 
jubileuszowego 
spotkania w PKOl



„TO BYŁY OSTATNIE TAKIE IGRZYSKA”  

– te słowa brzmiały w wielu wypowiedziach 

medalistów, a na spotkanie w Centrum 

Olimpijskim dotarło ich aż 21. – To było jakby 

wczoraj – mówiła Izabela Dylewska (kaja-

karstwo, brąz na 500 m), która szczególnie 

podkreśliła, iż to właśnie w Barcelonie Polki 

zapoczątkowały trend zdobywania medali 

olimpijskich w wielu sportach. Dzień pełen 

wspomnień i wzruszeń w imieniu Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego otworzył sekretarz 

generalny Adam Krzesiński, dla którego 

debiut olimpijski (właśnie w 1992 roku) był 

bardzo udany. Wraz z kolegami z drużyny 

florecistów (Piotrem Kiełpikowskim, Ceza-

rym Siessem, Ryszardem Sobczakiem i Ma-

rianem Sypniewskim) wywalczył brązowy 

medal olimpijski. – Czas szybko leci, 25 lat 

minęło, a my nadal… piękni, młodzi i wyspor-

towani. Igrzyska w Barcelonie bardzo dobrze 

wspominam ze względu na wspaniałą at-

mosferę zawodów i wioski olimpijskiej.  

Jako reprezentacja tworzyliśmy tam jedną 

wielką sportową rodzinę – wspominał. 

Szczególne podziękowania skierował do 

Andrzeja Szalewicza, prezesa Polskiego Ko-

mitetu Olimpijskiego w latach 1991-1997 oraz 

Tadeusza Wróblewskiego – ówczesnego 

Niewielu liczyło 
na tak dobry start 
biało-czerwonych 

na igrzyskach 
w Barcelonie.

Tymczasem 
zdobyli tam  

19 medali!
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czesnym, judo, piłce nożnej, pływaniu, zapa-

sach, kajakarstwie, podnoszeniu ciężarów, 

lekkoatletyce, strzelectwie, wioślarstwie, 

szermierce i boksie. – To były pierwsze igrzy-

ska u progu tej nowej Polski, które pokazały 

nam, w którym miejscu jesteśmy na świecie 

– mówił Artur Partyka (brązowy medalista 

w skoku wzwyż). To właśnie od katalońskich 

igrzysk rozpoczęła się jego wielka kariera. 

Potem jeszcze przez wiele lat przywoził me-

dale z innych dużych zawodów. 

WIELU OLIMPIJCZYKÓW WSPOMINAŁO  

te wyjątkowe igrzyska z uśmiechem,  

a także… z łezką w oku. Anegdoty  

PONIŻEJ:
Złoty medalista 
olimpijski w pięcioboju 
nowoczesnym 
(drużynowo), 
Dariusz Goździak 
– z oryginalną 
barcelońską 
pochodnią

OBOK:
W Muzeum Sportu i 

Turystyki w Warszawie 
w oryginalny  

sposób zostały 
upamiętnione  

kolejne  
igrzyska

sekretarza generalnego PKOl i szefa Misji 

Olimpijskiej na tych igrzyskach. 

TO BYŁY TROCHĘ INNE CZASY. Niewielu  

liczyło na dobry start biało-czerwonych. 

Tymczasem polscy sportowcy wywalczyli 

w Barcelonie aż 19 medali (3 złote, 6 srebr-

nych i 10 brązowych) – w pięcioboju nowo-
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z wioski olimpijskiej, ostateczne rozstrzy-

gnięcia w ringu, na planszy czy torze, historie 

będące doskonałym opisem atmosfery ig- 

rzysk – to była kwintesencja tego spotkania. 

 – Jechaliśmy wówczas po naukę – wspomi-

nał kajakarz Grzegorz Kotowicz, który razem 

z Dariuszem Białkowskim zdobył brązowy 

krążek w K-2 na dystansie 1000 m. – Dzień 

przed finałem srebrny medal wywalczyli już 

Maciej Freimuth i Wojciech Kurpiewski  

(K-2 500 m). Chciałem zobaczyć ten ich me- 

dal. Mówiłem wówczas, że też chciałbym 

kiedyś mieć taki. Maciek powiedział wów-

czas – spoko, młody. Cztery lata nauki i może 

też taki będziesz miał – wspomina Kotowicz. 

WOJCIECH BARTNIK (BRĄZOWY MEDAL) 

z kolei poruszył publiczność opowieścią 

o złamanej nadziei na udział w igrzyskach 

i o nietypowych okolicznościach powołania 

do reprezentacji. Jako zawodnik „Gwardii” zo-

stał wezwany do klubu, po tę radosną wiado-

mość nawet „doprowadzony” przez milicję. 

Ostatecznie opowiedział o zwycięstwie nad 

herosem amatorskiego ringu Angelem Espi-

nozą z Kuby – zwycięstwie, które poruszyło 

świat boksu, ale polskiemu pięściarzowi za-

gwarantowało wejście do półfinału. Tu jakby 

zabrakło szczęścia, choć wspaniale wywal-

czony wówczas brązowy medal Bartnika  

niestety, zamyka jakże długą i piękną histo-

rię polskich medali olimpijskich w boksie. 

W MOCNO OKROJONYM SKŁADZIE  

na 25-lecie igrzysk w Barcelonie przybyli 

piłkarze (Dariusz Gęsior, Andrzej Kobylański 

z trenerem Pawłem Janasem). Jeszcze dziś 

w ich wspomnieniach „płynie” ta ostatnia 

minuta finałowego meczu z Hiszpanią (2:3), 

w której Polacy stracili bramkę. Srebrny me-

dal z Barcelony to także zamykający wciąż 

historię olimpijskich występów biało-czer-

wonych drużyn krążek – z tym większym 

rozrzewnieniem słuchano tych opowieści. 

W JUBILEUSZOWYM SPOTKANIU  

uczestniczyli również uczniowie Zespołu 

Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kuso-

cińskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół 

Sportowych nr 72 im. Gen. Wł. Andersa 

w Warszawie. Oni zapoznali się również 

z ekspozycją stałą Muzeum Sportu i Tury-

styki oraz uczestniczyli w zajęciach eduka-

cyjnych PKOl. Medaliści z Barcelony często 

podkreślali, że warto uprawiać sport, bo 

jak powiedział Dariusz Białkowski: – Tego 

dreszczu, którzy przeszywa zawodnika,  

gdy stoi na podium, nie da się z niczym 

porównać. Ważnym akcentem uroczystości 

była jej oprawa muzyczna, a w szczególności  

– przypominający wydarzenia sprzed 

ćwierćwiecza materiał filmowy przygo- 

towany przez TVP Sport. 

OBOK:
O swoich wrażeniach 
z pamiętnych igrzysk 
opowiada sztangista 
Sergiusz Wołczaniecki

PONIŻEJ:
Nasi floreciści z brą- 
zowymi medalami. 
Od lewej: Marian 
Sypniewski, Cezary 
Siess, Ryszard Sob- 
czak, Piotr Kiełpikow- 
ski i Adam Krzesiński 

OBOK:
Przy mikrofonie  
Artur Partyka
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PODCZAS SESJI MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO W LIMIE 
13 WRZEŚNIA OFICJALNIE OGŁOSZONO, ŻE GOSPODARZEM IGRZYSK 
XXXIII OLIMPIADY W ROKU 2024 BĘDZIE PARYŻ, ZAŚ CZTERY LATA PÓŹNIEJ 
NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW ŚWIATA PODEJMIE LOS ANGELES

IGRZYSKA WRACAJĄ 
NAD SEKWANĘ

TEKST: HENRYK URBAŚ

FOTO: PAP/MAURITIUS, CHRISTOPHE MORATAL/©IOC, GREG MARTIN/©IOC, PAP/EPA, PAP/DPA, SHUTTERSTOCK
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W TEN SPOSÓB DOPEŁNIONO FORMAL-

NOŚCI (i to nawet „na zapas”), gdyż to, iż wła-

śnie w stolicy Peru poznamy miasto igrzysk, 

które odbędą się za 7 lat, było wiadomo już 

kilka lat wcześniej, ale przy okazji wskazano 

również gospodarza następnego olimpijskie-

go spotkania sportowców dyscyplin letnich. 

WŁAŚCIWIE KARTY W WYŚCIGU O IGRZY-

SKA 2024 I 2028 rozdano już w połowie lip-

ca. Wtedy to bowiem sfinalizowano wysiłki 

szefa MKOl Thomasa Bacha, by zadowolić 

obu pozostających jeszcze w grze konku-

rentów. Decyzja o jednoczesnym wyzna-

czeniu gospodarzy to ciężko wypracowany 

kompromis. Mniej zorientowanym warto 

przybliżyć drogę, która do niego prowadziła. 

Wstępna, tzw. zaproszeniowa, faza wyłania-

nia gospodarza IO w roku 2024 rozpoczęła 

się już na początku 2015 roku. Do września 

tego właśnie roku potencjalni kandydaci 

mogli (ze wsparciem swoich narodowych 

komitetów olimpijskich) informować MKOl 

o zamiarze organizowania u siebie olimpij-

skich zawodów. W kilku sytuacjach doszło 

do wewnątrzkrajowej rywalizacji o to, które 

miasto będzie mogło o igrzyska walczyć. 

Tak było w USA (Boston czy Los Angeles) 

i w Niemczech (Berlin czy Hamburg). Olim-

pijskie aspiracje (fakt, że mało zdecydowa-

nie) próbowały sygnalizować także: kana-

dyjskie Toronto, stolica Bułgarii Sofia oraz 

Kopenhaga – gotowa przejąć część olimpij-

skich zawodów od… Hamburga. Ostatecznie 

POWYŻEJ:
Thomas Bach,  
szef Międzynaro- 
dowego Komitetu 
Olimpijskiego, 
przemawia na sesji  
w Limie

OBOK:
Thomas Bach ogłasza  
zwycięzców rywalizacji 
o organizację igrzysk 
w 2024 i 2028 roku  
w Limie – z lewej: 
burmistrz LA Eric 
Garcetti, z prawej: mer 
Paryża – Anne Hidalgo

Decyzja o jednoczesnym 
wyznaczeniu gospodarzy 

igrzysk w 2024 i 2028 roku 
to ciężko wypracowany 

kompromis
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czwórka, ale pod koniec tego samego roku 

„nie” igrzyskom powiedziała nowo wybra-

na burmistrz Rzymu – Virginia Raggi (już 

w kampanii wyborczej argumentowała, 

że miasta nad Tybrem – z uwagi na wiele in-

nych potrzeb – na igrzyska nie będzie stać). 

Na placu boju pozostali już tylko trzej chęt-

ni. Nie na długo, bo przeciw kandydowaniu 

swojego miasta do roli olimpijskiego moc-

no protestowali mieszkańcy Budapesztu. 

Gdy okazało się, że przeciwna igrzyskom 

grupa „NO-Olimpia” w krótkim czasie ze-

brała ponad 260 tys. podpisów za rozpisa-

niem „olimpijskiego” referendum – komitet 

kandydatury oraz władze – zarówno  

jednak 16 września 2015 roku MKOl ogłosił, 

że oficjalnie swoje kandydatury zgłosiły: 

Budapeszt, Hamburg, Los Angeles, Paryż 

i Rzym. Ledwie dwa miesiące później z gro-

na kandydatów ubył Hamburg (w lokalnym 

referendum za igrzyskami było 48,4 proc. 

głosujących, a przeciw – 51,6 proc.). 

Do drugiej fazy procedury (rozpoczętej 

w połowie 2016 roku) przeszła więc  



42 MAGAZYN OLIMPIJSKI

WOKÓŁ SPORTU

Gospodarze miast, 
które gościły 

olimpijczyków,  
ale nie tylko,  

m.in. Warszawy,  
argumentowali,  

że to Paryż 
najbardziej 

zasługuje  
na igrzyska

państwowe, jak i samorządowe – postano-

wiły z końcem lutego br. wycofać z MKOl 

kandydaturę węgierskiej stolicy. 

NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ, że taką decy-

zję przyspieszył jeszcze szczególny list 

z deklaracją poparcia dla aspiracji Paryża, 

podpisany na początku lutego przez burmi-

strzów, merów i prezydentów aż 54 miast 

ze wszystkich kontynentów. Gospodarze 

miast, które w przeszłości gościły olim-

pijczyków (m.in. Aten, Barcelony, Mexico 

City, Montrealu, Sydney czy Monachium), 

ale również innych – wśród nich Warszawy 

– argumentowali, że Paryż najbardziej za-

sługuje na to, by za 7 lat znów, po raz trzeci, 

ale tym razem po aż stuletniej przerwie, 

mógł organizować największe sportowe 

widowisko świata. „Paryż ma znakomite 

warunki, by przyjąć sportowców z całego 

świata – ma wiele atutów, spośród których 

najważniejsze to znakomita już teraz infra-

struktura, zarówno sportowa, jak i miejska, 

oraz bogate doświadczenie w organizowa-

niu wielkich międzynarodowych wydarzeń 

sportowych” – napisano w liście, który 

z nieskrywaną radością powitał paryski  

komitet kandydatury. 

Myślę, że to właśnie wtedy rywalizacja  

Paryża z Los Angeles o godność miasta 

olimpijskiego w 2024 roku rozpoczęła się  

na dobre. Obaj kandydaci prześcigali się 

w pomysłach na promocję, wciągali do niej 

nie tylko wybitnych sportowców, ale i poli-

tyków wysokiego szczebla, wykorzystywali 

każdą niemal okazję, by zachwalać swoje 

walory. Przy okazji chwalili się kolejnymi 

sponsorami pozyskiwanymi dla przyszłych 

igrzysk. Zanosiło się na twardą walkę aż do 

osiągnięcia przez którąś ze stron sukcesu.

POWYŻEJ:
Łuk Triumfalny  

–  symbol Paryża 
 

OBOK:
Stade  Roland Garros 
został wybudowany  

w 1928 roku

OBOK:
Stade de France   
to sztandarowy  

obiekt francuskiej 
stolicy



W skali ocen 
0–10 komisja 

oceniająca MKOl 
przyznała  

„dziesiątki” 
zarówno 

Paryżowi,  
jak i Los Angeles
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W POŁOWIE MARCA na posiedzeniu Ko-

mitetu Wykonawczego w PyeongChang 

MKOl powołał czteroosobową komisję, któ-

rej – wobec wycofania się z walki o igrzyska 

już aż trzech pretendentów – powierzył 

zadanie zbadania możliwości wprowadze-

nia zmian w procedurze wyłaniania miast-

-gospodarzy – tak, by możliwe stało się 

jednoczesne wskazanie lokalizacji dwóch 

kolejnych igrzysk. Co ciekawe, w komisji 

znaleźli się działacze niekoniecznie w kom-

plecie przychylni pomysłowi „dubeltowej” 

nominacji. John Coates z Australii musiał 

bowiem pamiętać, że o igrzyska w 2028 

roku zamierzało ubiegać się „jego” Brisba-

ne, a Uğur Erdener z Turcji – myślał pewnie 

o analogicznych ambicjach Stambułu, który 

do tematu igrzysk podchodził (jak dotąd 

bez powodzenia) już 5-krotnie. Do pozo-

stałych dotarły zapewne wieści o planach 

(na 2028) Baku w Azerbejdżanie, kanadyj-

skiego Toronto czy katarskiej Ad-Dauhy… 

Ostatecznie jednak komisja za najistotniej-

sze uznała chyba to, że gospodarza igrzysk 

powinno się wyznaczać z 7-letnim wy-

przedzeniem i tyle. Na początku kwietnia 

spotkała się z przedstawicielami obu miast 

i powiadomiła ich, że właściwie jednocze-

sne wskazanie gospodarzy igrzysk jest 

możliwe. Reprezentanci Paryża stwierdzili, 

że w przypadku ich miasta w grę wchodzi 

tylko 2024 rok, bo 4 lata później teren,  

na którym ma powstać nowoczesna  

wioska olimpijska, będzie już zajęty. Z kolei 

delegaci Los Angeles twardo obstawali 

przy tym, że to w Mieście Aniołów igrzyska 

mają odbyć się najpierw. 

Tymczasem 14-osobowa komisja ocenia-

jąca MKOl w połowie maja po raz kolejny 

wizytowała oba kandydujące miasta. Na 

miejscu m.in. odwiedziła obiekty sportowe, 

które mają służyć igrzyskom, wypytywała 

gospodarzy o szczegóły dotyczące trans-

portu, miejsc noclegowych, telekomunikacji, 

opieki medycznej itp. Obie kandydatury 

szczegółowo opisała w swoich raportach, 

podkreślając, że zarówno Los Angeles, jak 

i Paryż mają wszelkie dane ku temu, by stać 

się gospodarzami igrzysk. W skali ocen 

0–10 obu miastom przyznała dziesiątki.

OBIEKTY SPORTOWE  
IGRZYSK OLIMPIJSKICH PARYŻ 2024

  STADE DE FRANCE (w Saint-Denis) – 2 km od wioski olimpijskiej 
– 78 tys. miejsc – ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk,  
zawody lekkoatletyczne 

  GRAND PALAIS – 15 km – 7 tys. – szermierka i taekwondo 

  HALA WYSTAWOWA BOURGET – 8 km – 7 tys.   
– badminton, 12 tys. i 5 tys. – siatkówka 3 tys. – strzelectwo 

  CENTRUM WYSTAWOWE PORTE DE VERSAILLES – 19 km  
– 12 tys. – piłka ręczna 6 tys. – tenis stołowy 

  STADION PARC DE PRINCES – 17 km – 45 tys. – piłka nożna 

  STADION JEAN-BOUIN – 17 km – 20 tys. rugby 7-osobowe 

  KORTY ROLANDA GARROSA – 16 km – 15 tys., 10 tys. i 5 tys. 
miejsc – tenis 

  HALA BERCY – 18 km – 15 tys.  – judo, koszykówka 

  HALA BERCY II – 18 km – 8 tys. – koszykówka, zapasy

  ARENA 92 – 16 km – 17,5 tys. – dyscypliny  
gimnastyczne 

  STADION YVES-DU-MANOIR – 10 km – 15 tys. – hokej na trawie 

  ZENITH – 9 km – 6 tys.  – podnoszenie ciężarów 

  HALA PIERRE’A DE COUBERTINA – 17 km – 4 tys.  
– koszykówka 

  VAIRES-SUR-MARNE – 42 km – 14 tys.  + 10 tys. miejsc stojących 
– kajakarstwo i wioślarstwo 

  WELODROM SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES – 35 km – 5 tys.  
– kolarstwo torowe, pięciobój nowoczesny, 6 tys. – kolarstwo 
BMX 

  WZGÓRZE ÉLANCOURT – 40 km – 2 tys. + 20 tys. miejsc  
stojących – kolarstwo MTB 

  CENTRUM GOLFA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
– 41 km – 5 tys. + 30 tys. miejsc stojących – golf

  CENTRUM  WATER-POLO MARVILLE – 6 km – 5 tys.  
– piłka wodna 

  POLE MARSOWE – 15 km – 12 tys. – siatkówka plażowa 

  WIEŻA EIFFLA – 15 km – 3 tys. + 10 tys. miejsc stojących  
– start triathlonu, pływanie długodystansowe, maraton 

  POLA ELIZEJSKIE – 16 km – 4 tys. + 25 tys. miejsc stojących  
– kolarstwo szosowe

  INVALIDES – 15 km – 8 tys. – łucznictwo 

  PAŁAC W WERSALU – 48 km – 20 tys. + 45 tys. miejsc stojących  
– jeździectwo

  CENTRUM WODNE PLAINE SAULNIER – 2 km  
– 17 tys. – konkurencje pływackie 

  MARINA W MARSYLII – 3 godziny, 10 minut pociągiem z Paryża 
– 5 tys. + 10 tys. miejsc stojących – żeglarstwo 

  STADIONY PIŁKARSKIE (poza Paryżem): Marsylia (67 tys.),  
Tuluza (33 tys.), Bordeaux (42 tys.), Nantes (38 tys.), Lille (50 tys.), 
Lyon (58 tys.), St. Etienne (42 tys.), Nicea (35 tys.) – w odległości 
2–5 godzin jazdy szybkim pociągiem z Paryża

  WIOSKA OLIMPIJSKA – kompleks Cite du Cinema – 17 tys. łóżek 

  WIOSKA MEDIALNA – w pobliżu Centrum Medialnego Bourget  
(8 km od wioski olimpijskiej) – 5 tys. pokoi

Imponujący widok 
panoramy Paryża 
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NA POCZĄTKU CZERWCA W LOZANNIE  

Thomas Bach już oficjalnie zakomunikował, 

że dopuszczalne jest (niestosowane nigdy 

wcześniej) jednoczesne wyznaczenie miast 

gospodarzy. Ta informacja specjalnej euforii 

nie wywołała u żadnego z pretendentów  

– byli po prostu pewni, że… igrzyska i tak  

dostaną. Tylko które? Francuska stolica 

(w której olimpijskie zawody odbyły się już  

w 1900 i 1924 roku) walczyła potem o igrzy-

ska w latach: 1992, 2008 i 2012 (w tym 

ostatnim przypadku z Londynem przegrała 

minimalnie 50:54). Z kolei Los Angeles (było 

gospodarzem igrzysk w 1932 i 1984 roku)  

do walki o tę imprezę później nie stawało, 

a wysiłki Nowego Jorku (2012 rok) czy Chica-

go (2016 rok) nie kończyły się sukcesem. 

A WIĘC KTO? W dniach 11 i 12 lipca w Lozan-

nie oba miasta raz jeszcze przed wszystkimi 

członkami Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego przedstawiły w 45-minuto-

wych wystąpieniach walory swoich kandy-

datur. Jednak w kuluarach zapewne prowa-

dzone były mniej formalne rozmowy mające 

na celu skłonienie którejś ze stron, by ustą-

piła pierwszeństwa drugiej, to znaczy – zgo-

dziła się na to, że olimpijczyków podejmie 

w drugiej kolejności, dopiero po czterech la-

tach. 12 lipca ogłoszono, że do porozumienia 

POWYŻEJ:
W Los Angeles  
na igrzyska kibice 
muszą jeszcze  
trochę poczekać...

PONIŻEJ:
Słynny napis  
to wizytówka  
Miasta Aniołów

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE MKOl na pokrycie 

części kosztów organizacji igrzysk 2024 

przekaże Paryżowi 1,7 mld dolarów, podczas 

gdy Los Angeles otrzyma 1,8 mld. Wiadomo, 

że na wszystko to nie wystarczy (igrzyskowe 

budżety szacuje się na po ok. 6–7 mld dola-

rów) , ale dla obu miast takie wsparcie finan-

sowe będzie mieć jednak spore znaczenie. 

Zwłaszcza że:

  w Paryżu, poza wspomnianą wioską olim-

pijską nad rzeką Seine w St. Denis trzeba 

będzie jeszcze wybudować tylko wioskę 

medialną i centrum pływackie

  w Los Angeles z kolei modernizację będzie 

musiał przejść kampus studencki UCLA 

(który ma się przekształcić w wioskę olim-

pijską); niezbędnych remontów i kosmetyki 

będą też wymagać niektóre, niekiedy  

już nieco leciwe areny sportowe.

JUŻ PO „HISTORYCZNEJ” W GRUNCIE 

RZECZY DECYZJI Z LIMY Thomas Bach 

przyznał, że pierwszą osobą, która podpo-

wiedziała mu możliwość jednoczesnego wy-

boru gospodarzy dwóch kolejnych igrzysk, 

był kierujący Amerykańskim Komitetem 

Olimpijskim Larry Probst. Powiedział też, 

że początkowo w łonie samego MKOl ten 

pomysł specjalnego entuzjazmu nie budził. 

Konsekwentne przekonywanie, że oba  

jest blisko – burmistrz LA Eric Garcetti i mer 

Paryża Anne Hidalgo mieli jedynie sygno-

wać trójstronną umowę Paryż – MKOl – LA, 

co już kilka dni później uczynili. Ostatecznie 

to Miasto Aniołów ustąpiło. – Bylibyśmy głu-

pi, nie biorąc igrzysk w roku 2028 – stwier-

dził w końcu burmistrz Garcetti. 



miasta godne są jednak olimpijskich nomi-

nacji, zrobiło swoje i dzięki temu cała proce-

dura zakończyła się tak, a nie inaczej. 

PS Ilekroć w powyższym tekście jest mowa 

o igrzyskach olimpijskich, nie wolno za-

pomnieć, że opisany przebieg procedury 

odnosi się również do igrzysk paraolimpij-

skich, zwykle rozpoczynających się 3–4 

tygodnie po olimpijskich. Z dokumentów 

kandydatury francuskiej stolicy wynika, że 

Igrzyska XXXIII Olimpiady byłyby rozgrywa-

ne w dniach 2–18 sierpnia, zaś XVII Igrzyska 

Paraolimpijskie 4–15 września 2024 roku.

Na pokrycie części kosztów 
organizacji igrzysk MKOl 

przekaże Paryżowi 1,7,  
a Los Angeles 1,8 mld $  

OBOK:
Staples Center  

– obiekt  sportowy 
takich drużyn z Los 

Angeles, jak LA 
Lakers, LA Clippers  

i LA Kings
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NIEDAWNO EMOCJONOWALIŚMY SIĘ SPORTOWYMI ZMAGANIAMI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W RIO, 
PIERWSZYCH W HISTORII W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, A JUŻ ZA ROK KONTYNENT TEN BĘDZIE ARENĄ 
KOLEJNEJ IMPREZY ORGANIZOWANEJ POD AUSPICJAMI MKOl. DO BUENOS AIRES ZAWITAJĄ ZAWODNICY 
I ZAWODNICZKI W WIEKU 15–18 LAT. TRZECIE LETNIE MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE (MIO)  
ODBĘDĄ SIĘ W ARGENTYŃSKIEJ STOLICY 6–18 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

ZA ROK W BUENOS AIRES...
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prezy szeregu konkurencji drużynowych, 

w których ekipy składają się z przedstawi-

cieli różnych państw (ich wyniki nie są jed-

nak zaliczane do klasyfikacji medalowej).

ARGENTYNA BYŁA GOSPODARZEM wie-

lu międzynarodowych wydarzeń sporto-

wych, m.in. MŚ w piłce nożnej i siatkówce, 

igrzysk Ameryki Płd. i panamerykańskich, 

nigdy jednak tych, którym patronuje MKOl. 

Tymczasem starała się o to kilkakrotnie. 

Buenos Aires już 4 razy bezskutecznie 

TAKIE ZAWODY POWSTAŁY Z INICJATY-

WY byłego szefa MKOl Belga Jacquesa 

Rogge’a i odbywają się w cyklu czterolet-

nim. Ich celem jest nie tylko rywalizacja 

sportowa i promowanie aktywności fizycz-

nej, ale także edukacja, a w szczególności 

propagowanie wartości olimpijskich, 

takich jak dążenie do doskonałości, krze-

wienie przyjaźni oraz wzajemne poszano-

wanie. Obok współzawodnictwa w halach 

i na stadionach młodzi sportowcy mogą 

uczestniczyć w zajęciach kulturalno-na-

ukowych, spotkaniach z olimpijczykami 

czy wyprawach krajoznawczych. To,  

że walka o podium nie jest priorytetem,  

potwierdza obecność w programie im-

WOKÓŁ SPORTU



POLSKIE MEDALE  
MIO SINGAPUR 2010

MEDALE ZŁOTE (2)
Krzysztof Brzozowski – lekkoatletyka, 
pchnięcie kulą
Wojciech Dahlke – jeździectwo,  
drużynowy konkurs skoków; w składzie 
 ekipy Europy, wraz z zawodnikami  
ze Szwajcarii oraz zawodniczkami  
z Wielkiej Brytanii i Belgii

MEDALE SREBRNE (2)
Tomasz Kluczyński – lekkoatletyka, szta-
feta „olimpijska” (100+200+300+400 m), 
w składzie ekipy Europy, wraz z zawodni-
kami z Wlk. Brytanii, Włoch i Rosji 
Martyna Swatowska – szermierka,  
mikst drużynowy; w składzie ekipy  
Europy, wraz z szablistami i szpadzistą 
z Niemiec, florecistami z Rosji i Turcji

MEDALE BRĄZOWE (5)
Martyna Swatowska – szermierka,  
szpada indywidualnie
Marcin Cieślak – pływanie, 200 m  
st. motylkowym
Anna Wloka – lekkoatletyka,  
pchnięcie kulą
Aneta Rydz – lekkoatletyka, skok wzwyż
Dawid Michelus – boks, kat. 54 kg

walczyło o organizację igrzysk olimpij-

skich (w 1936, 1956, 1968 i 2004 roku). 

Szczęście dopisało mu dopiero niedawno. 

W 2013 roku podczas sesji MKOl w Lozan-

nie powierzono temu miastu przeprowa-

dzenie młodzieżowej wersji tej imprezy. 

Pokonało ono m.in. szkockie Glasgow 

i w finałowej batalii także kolumbijskie 

Medellin. 

W BUENOS AIRES ODBĘDĄ SIĘ JUŻ 

TRZECIE W HISTORII MŁODZIEŻOWE 

IGRZYSKA. Poprzednie rozegrano w Azji 

– w Singapurze w 2010 roku i w chińskim 

Nankinie w 2014 roku. W przyszłym roku 

na starcie ma stanąć ok. 3900 sportowców 

z 206 krajów, w tym także z Polski. Po raz 

pierwszy w historii liczba uczestników 

obu płci będzie równa. Po 1951 dziewcząt 

i chłopców rywalizować będzie w 239 kon-

kurencjach w 32 dyscyplinach, w tym w kil-

ku nowych. Zadebiutują: jazda na rowerach 

BMX w stylu dowolnym (freestyle BMX), 

piłka ręczna plażowa, kiteboarding, lekko-

atletyczne biegi przełajowe, a także karate 

i wspinaczka sportowa, które pojawią się 

w programie IO w Tokio w 2020 roku,  

oraz taniec, a dokładniej breakdance. 

W Argentynie wiadomość  
o organizacji młodzieżowych 

igrzysk przyjęto z radością. 
To przecież wspaniała 

promocja dla kraju
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Uczestnicy tej ostatniej konkurencji zo-

staną wyłonieni drogą… castingów inter-

netowych. Taka sytuacja nie miała jeszcze 

miejsca w historii igrzysk olimpijskich. 

W programie argentyńskiej imprezy znaj-

dzie się też miejsce dla squasha i polo. Będą 

one jednak tylko sportami pokazowymi.

ORGANIZATORZY PRZEWIDZIELI  

TAKŻE WIELE ATRAKCJI DLA KIBICÓW. 

Będą oni mogli sprawdzić swoje umiejęt-

ności w 30 dyscyplinach, m.in. baseballu, 

softballu czy też rozgrywanym na powie-

trzu, a nie w hali tenisie stołowym. Niektóre 

sporty nie są zbyt znane i popularne. Nie-

wiele osób słyszało zapewne np. o bossa-

ballu, łączącym elementy siatkówki, piłki 

nożnej i gimnastyki, albo frontballu, przy-

pominającym nieco squash, z tą różnicą, 

że zawodnicy zamiast rakietami uderzają 

piłkę o ścianę dłońmi. 

Były szef MKOl  
Belg Jacques Rogge 
podczas ogłaszania 
organizatora MIO 2018

Przewodniczący  
MKOl Thomas Bach 
prezentuje koszulkę 
młodzieżowych igrzysk  
w Buenos Aires
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POLSKIE MEDALE  
MIO NANKIN 2014

MEDALE ZŁOTE (6)
Agata Nowak – strzelectwo sportowe, 
pistolet pneumatyczny 10 m 
Andrzej Rządkowski – szermierka, floret 
Kamil Majchrzak – tenis, gra pojedyncza 
Konrad Bukowiecki – lekkoatletyka, 
pchnięcie kulą 
Elżbieta Wójcik – boks, kat. 69–75 kg 
Jan Zieliński – tenis, pary mieszane,  
z Jil Teichmann ze Szwajcarii

MEDAL SREBRNY
Andrzej Rządkowski – szermierka  
drużynowo, w składzie ekipy Europy

MEDALE BRĄZOWE (3)
Natalia Strzałka – zapasy, styl wolny,  
kat. 70 kg
Anna Szymczak – szermierka 
drużynowo, w składzie ekipy Europy
Kamil Majchrzak – tenis, pary mieszane,  
z Fanny Stollár z Węgier 

AKCJA IGRZYSK toczyć się będzie głównie 

w 4 punktach Buenos Aires, nazywanych 

parkami – Green, Urban, Tecnópolis i Youth 

Olympic Park (Młodzieżowy Park Olimpijski). 

Oprócz rywalizacji organizatorzy zaplanowali 

tam także festiwale i koncerty. Najwięcej 

emocji sportowych dostarczy Youth Olympic 

Park, w którym rozegra się walka o medale 

w 15 dyscyplinach, m.in. lekkoatletyce, bok-

sie, zapasach i pływaniu. Tam też zlokalizo-

wano wioskę olimpijską o powierzchni 16 

ha, a składająca się z 32 sześciopiętrowych 

budynków z 1440 pokojami. Po zakończeniu 

igrzysk zostanie ona przekształcona w osie-

dle, w którym zamieszka ok. 200 rodzin. 

Green Park będzie areną zmagań m.in. teni-

sowych, kolarskich i żeglarskich. W Urban 

Park rywalizować będą z kolei wioślarze, 

kajakarze i koszykarze, w Tecnópolis zaś 

szermierze, tenisiści stołowi i badmintoniści. 

REPREZENTANCI POLSKI wystąpili w oby-

dwu dotychczasowych edycjach Młodzie-

żowych Igrzysk Olimpijskich, zdobywając 

łącznie 19 medali, w tym po 8 złotych i brą-

zowych oraz 3 srebrne. 12 z nich uzyskali 

w konkurencjach wliczanych do klasyfikacji 

medalowej. Pozostałe to żniwo zmagań dru-

CZWARTE LETNIE MIO miały odbyć się 

w roku 2022 roku. MKOl zdecydował się jed-

nak przesunąć je na 2023 rok, tak by nie były 

rozgrywane w tym samym roku co „dorosłe” 

igrzyska olimpijskie. Decyzja zapadła pod-

czas sesji w Monte Carlo w grudniu 2014 

roku. Gospodarza jeszcze nie wyłoniono. 

żynowych, w których w skład ekip wchodzili 

przedstawiciele różnych krajów i tym samym 

nie były one uwzględniane w klasyfikacji 

państw. Z Singapuru w 2010 roku młodzi 

Polacy przywieźli 9 medali – po dwa złote 

i srebrne oraz 5 brązowych. Cztery lata póź-

niej w Nankinie wywalczyli o jeden więcej. 

Sześć z nich było z najcenniejszego kruszcu, 

jeden srebrny, a trzy – brązowe.  

Akcja igrzysk 
będzie się toczyć 

głównie  
w 4 punktach 
Buenos Aires  

– Green, Urban, 
Tecnópolis  

i  Youth  
Olympic Park

POWYŻEJ:
Luciana Aymar, 
argentyńska  
hokeistka na trawie, 
jest Ambasadorem 
MIO w Buenos  
Aires 2018

OBOK I PONIŻEJ:
Thomas Bach 

odwiedza miejsca 
istotne dla 

przyszłorocznych 
młodzieżowych 

igrzysk, sprawdza 
zaawansowanie prac 

i... chętnie  pozuje  
do zdjęć
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W DNIACH 22–29 LIPCA W HOTELU COPERNICUS W TORUNIU OBRADOWAŁ  
XXIV ŚWIATOWY POLONIJNY SEJMIK OLIMPIJSKI PKOl. UCZESTNICZYŁO W NIM  
BLISKO 90 PRZEDSTAWICIELI POLONII Z 20 PAŃSTW ORAZ GRUPA Z POLSKI. 
NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANE BYŁY ŚRODOWISKA POLONIJNE ZE SZWECJI,  
Z USA, CZECH, AUSTRII, AUSTRALII, AZERBEJDŻANU, BIAŁORUSI, NIEMIEC, ŁOTWY,  
ROSJI, HOLANDII, KAZACHSTANU, KANADY, BUŁGARII I UKRAINY

POŻYTECZNE SPOTKANIE

TEKST: HANNA STARZYŃSKA I ADAM PIETROŃ

FOTO: ADAM PIETROŃ, ADAM ZAKRZEWSKI, WOJCIECH SZABELSKI/UM TORUŃ

Sejmiku zaoferowano bogaty i różnorodny 

program, w którym znalazły się obrady  

plenarne i w grupach problemowych,  

zwiedzanie miasta i okolic, urozmaicony 

program sportowo-rekreacyjny z tradycyj-

nym meczem piłkarskim (Sejmikowicze 

kontra Gospodarze, wygrany 8:6 przez 

miejscowych) i polonijnymi mistrzostwami 

świata w żeglarstwie (tu specjalne podzię-

kowania dla Toruńskiego Okręgowego 

Związku Żeglarskiego i PZŻ). 

ZGODNIE Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ 

uczestnicy wyłonili spośród siebie władze 

polonijnego spotkania. Funkcję starostów 

przyznano Swietłanie Zamotsinie z Białoru-

si i Andrzejowi Lechowi z Austrii. Powołano 

też Komisję Apelów i Wniosków, której 

zadaniem było przygotowanie dokumentu 

końcowego Sejmiku. Utworzyli ją: Elisabeth 

Blania-Kasprzyk (Szwecja), Tomasz Bast-

kowski (Irlandia), Irena Degojewa (Rosja), 

Łukasz Perfikowski (Szwecja) i Szahin  

Kazymzada (Azerbejdżan). 

Każdy sejmikowy wieczór miał swój temat 

przewodni. Pierwszego dnia był to „wie-

czór olimpijski” poprzedzony koncertem 

Joanny Dark. Gośćmi było 12 olimpijczyków 

z regionu, w tym uczestniczka igrzysk 

Z PRZYBYŁYMI DO TORUNIA RODAKAMI 

spotkali się m.in. senatorowie Maciej  

Łuczak i Michał Potoczny, zastępca prze-

wodniczącego Sejmowej Komisji Łączności 

z Polakami za Granicą poseł Wojciech 

Ziemniak, konsul generalna Grażyna Ma-

chałek z Departamentu Współpracy z Po-

lonią MSZ, Tadeusz Wojciechowski z Fun-

dacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także 

gospodarze Sejmiku – członkini MKOl 

i wiceprezes PKOl Irena Szewińska, sekre-

tarz generalny Adam Krzesiński i przewod-

niczący Komisji Współpracy  

z Polonią PKOl dr Witold Rybczyński.  

Nie zawiedli wyjątkowo gościnni gospo- 

darze miasta z prezydentem Torunia  

Michałem Zaleskim i kierującą Wydziałem 

Sportu i Turystyki UMT Mariolą Soczyńską. 

Wyboru miejsca Sejmiku dokonano 

w uzgodnieniu z organizatorami polo-

nijnych igrzysk sportowych, wychodząc 

naprzeciw sugestiom uczestników i zacho-

wując zasadę jedności miejsca i zbliżonego 

terminu tych dwu wydarzeń. Uczestnikom 

WOKÓŁ SPORTU

Barwnym 
elementem 
programu 

Sejmiku były 
polonijne 

mistrzostwa 
świata  

w żeglarstwie 
i rzucie kołem 
ratunkowym



w Rio – kolarka Edyta Jasińska. W kolejnych 

dniach były jeszcze: kulinarna przygoda 

w Ostromecku, spotkania z historią ziemi 

chełmińskiej i koncert jazzowy wieńczący 

ceremonię wręczenia nagród najlepszym 

wśród uczestników Sejmiku żeglarzom. 

O tym jeszcze za chwilę…

PODCZAS OBRAD PLENARNYCH  

zwróciło uwagę wystąpienie dr. Witolda 

Rybczyńskiego, który omówił najistot-

niejsze elementy polityki państwa oraz 

rolę, jaką odgrywa PKOl wobec Polonii 

i rozsianych po świecie rodaków. Ciekawe 

były te wystąpienia uczestników, w których 

przedstawiano działalność poszczególnych 

środowisk polonijnych na rzecz promocji 

ruchu olimpijskiego i sportu. Swoimi do-

świadczeniami dzielili się m.in.: Jan Gaborek 

z Austrii, Henryk Danusewicz z Łotwy, Irina 

Wieleżyńska z Rosji, Małgorzata Rudomino, 

Elisabeth Blania-Kasprzyk i Łukasz Per-

fikowski ze Szwecji, Tomasz Bastkowski 

z Irlandii, Urszula Łukasik-Bogdanowa 

z Bułgarii, Józef Aleksandrowicz z Kanady, 

Swietłana Zamotsina z Białorusi, Włady-

sław Adamiec z Czech i Andrzej Dobrowol-

ski z Australii. Szczególną aktywnością  

na toruńskim Sejmiku wykazał się Tomasz 

Bastkowski, debiutant Sejmiku z Irlandii, 

dyrektor polskiej szkoły SEN w Dublinie, 

trener piłki nożnej z licencją UEFA, mene-

dżer irlandzkiej drużyny „Dragon Ranvers” 

i działacz Federacji Sportu Polonijnego.

BARWNYM ELEMENTEM PROGRAMU 

SEJMIKU były polonijne mistrzostwa świata 

w żeglarstwie i rzucie kołem ratunkowym. 

Startowało 10 pięcioosobowych załóg.  

Po zwycięstwo sięgnęła załoga w składzie: 

Piotr Czarnocki, Andrzej Dobrowolski, Stani-

sława Dobrowolska, Eleonora Nowak i Jerzy 

Rudnicki. Pozostałe miejsca na podium wy-

walczyły załogi złożone z żeglarzy:  

Mariusza Wasilewskiego, Stanisława  

Popka, Andrzeja Lecha, Wiesława Tymowi-

cza i Andrzeja Sołodkowskiego (2 miejsce) 

oraz Zenona Rembisza, Chelsea Rembisz, 

Jerzego Dąbrowy, Paula Gospodarczyka, 

Tomasza Bastkowskiego (3 lokata). 

W uroczystości, podczas której w Dworze 

Artusa wręczane były puchary i upominki 

rzeczowe, wzięli udział m.in.: prezes PKOl 

Sejmiki Polonijne 
odgrywają 
ważną rolę  

w budowaniu 
trwałych więzi 

rodaków z krajem 

Andrzej Kraśnicki, prezydent Torunia  

Michał Zaleski oraz przedstawiciele  

Polskiego Związku Żeglarskiego  

– prezes Tomasz Chamera i sekretarz  

generalny Zbigniew Stosio. 

Z WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW TORUŃ-

SKIEGO SEJMIKU wnioskujemy, że było  

to spotkanie udane i pożyteczne. W dysku-

sji i końcowych wnioskach pojawiło się  

kilka ciekawych propozycji zmierzających 

do zacieśnienia kontaktów Polonii  

z krajem. Wspominano też o możliwości  

pozyskiwania na działalność polonijną  

środków zewnętrznych, np. z Unii Europej-

skiej. Podkreślono, że Sejmiki Polonijne or-

ganizowane przez PKOl odgrywają ważną 

rolę w budowaniu trwałych więzi rodaków 

z krajem. 
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MARIA ZUCHOWICZ

  przeprowadzenia badań pod kątem  

wykazania, czy określona substancja 

lub metoda polepszą wyniki sportowe 

i czy nie ma rzeczywistego lub poten-

cjalnego zagrożenia dla życia albo zdro-

wia zawodnika,

  ujednolicenia kar we wszystkich dyscy-

plinach sportu.

W KODEKSIE UREGULOWANA JEST  

też kwestia odpowiedzialności osób z naj-

bliższego otoczenia zawodnika i system 

sankcji za udostępnianie, obrót, dystrybucję 

zakazanych substancji farmakologicznych 

przez lekarzy, fizykoterapeutów i trenerów. 

Światowy Kodeks Antydopingowy stworzył 

podstawę do walki z dopingiem w sporcie  

na całym świecie, ale trzeba brać pod uwagę, 

że rozwiązywanie problemów z tym zwią-

zanych na płaszczyźnie międzynarodowej 

wymaga wspólnych i komplementarnych 

wysiłków ruchu sportowego oraz instytucji 

państwowych i organizacji pozarządowych. 

W OPARCIU O ZAŁOŻENIA Światowego 

Kodeksu Antydopingowego Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej uchwalił w dniu 21 kwiet-

nia 2017 roku ustawę o zwalczaniu do- 

pingu w sporcie i powołał do życia Polską  

WOKÓŁ SPORTU

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl

UZNAWANY NIE OD DZIŚ ZA NAJPOWAŻNIEJSZĄ 
CHOROBĘ WSPÓŁCZESNEGO SPORTU DOPING 
JEST ZE SWEGO ZAŁOŻENIA SPRZECZNY 
Z JEGO DUCHEM, Z IDEĄ UCZCIWEGO 
WSPÓŁZAWODNICTWA I ZASADĄ RÓWNYCH 
SZANS KONKURENTÓW. NIESTETY, STAJE 
SIĘ – I TO W SKALI CAŁEGO ŚWIATA – CORAZ 
POWAŻNIEJSZYM PROBLEMEM.  
JAK SIĘ MU PRZECIWSTAWIĆ?

SPORTOWA DŻUMA Ponad 60 proc. 
 spraw rozpozna- 

wanych  przez 
Trybunał Arbitra- 

żowy dla Sportu  
w Lozannie 

dotyczy dopingu
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JAK WYNIKA ZE STATYSTYCZNYCH  

OBLICZEŃ Trybunału Arbitrażowego  

dla Sportu w Lozannie (CAS), aż ponad 

60 proc. spraw rozpoznawanych przez ten 

sąd dotyczy właśnie dopingu, a ten fakt  

najlepiej świadczy o skali problemu. 

PRAWNĄ PODSTAWĄ ZWALCZANIA 

DOPINGU W SPORCIE na płaszczyźnie 

międzynarodowej są: Kodeks Antydopin-

gowy Ruchu Olimpijskiego oraz Konwencja 

Antydopingowa Rady Europy. W listopadzie 

1999 roku w Lozannie utworzona została 

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), 

która jest fundacją prawa szwajcarskiego, 

finansowaną w połowie przez MKOl, a w po-

łowie przez państwa członkowskie. To pod 

auspicjami WADA przygotowany został 

projekt Światowego Kodeksu Antydopingo-

wego, który – jak stwierdzili autorzy – jest 

uniwersalnym dokumentem dotyczącym 

walki z dopingiem. Został on przyjęty 5 mar-

ca 2003 roku podczas obrad Światowej 

Konferencji Antydopingowej w Kopenhadze, 

a następnie założenia Kodeksu wraz z ure-

gulowaniami prawnymi przyjęte zostały 

przez międzynarodowe federacje sportowe 

i wprowadzone w życie w poszczególnych 

państwach. Dotyczy to m.in. zdefiniowania 

pojęcia dopingu jako pogwałcenia jednej 

lub kilku reguł antydopingowych zawartych 

w Kodeksie, jak również kompleksowego 

uregulowania podstawowych kwestii zwią-

zanych ze skutecznym zwalczaniem dopin-

gu w sporcie dotyczących:

  ujednolicenia sposobu kontroli w trakcie 

zawodów, zgrupowań, obozów i konsulta-

cji szkoleniowych,

  opracowania jednolitego systemu prowa-

dzenia badań związanych z dopingiem,

  regularnej aktualizacji listy substancji 

zabronionych i jej publikacji,



MARIA ZUCHOWICZ 
Prawnik, arbiter  
Trybunału CAS  
w Lozannie

Agencję Antydopingową, która zajmie się 

kontrolowaniem stosowania niedozwo-

lonych substancji przez sportowców. Ten 

organ nosi nazwę POLADA i zastąpi do-

tychczas działającą Komisję do Zwalczania 

Dopingu w Sporcie. Nasze nowe regulacje 

prawne uchwalone zostały zgodnie z obo-

wiązującymi standardami międzynarodo-

wymi. Polska Agencja Antydopingowa 

POLADA jest państwową osobą prawną, 

nad którą nadzór sprawuje Minister Sportu 

Prawną podstawą zwalczania 
dopingu w sporcie na płaszczyźnie 

międzynarodowej są: Kodeks  
Antydopingowy Ruchu 

Olimpijskiego i Konwencja 
Antydopingowa Rady Europy

Sejm 
Rzeczypospolitej 
Polskiej powołał 

do życia 
Polską Agencję 

Antydopingową 
– POLADA
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i Turystyki, który nadaje Agencji w drodze 

rozporządzenia statut, określający we-

wnętrzną organizację, tryb pracy organów 

oraz zadania Agencji. Organami Agencji 

są jej Dyrektor i Rada. Dyrektor kieruje 

pracami Agencji i ma bardzo szeroki zakres 

zadań. Dyrektora Agencji powołuje Minister 

na pięcioletnią kadencję, po zasięgnięciu 

opinii Rady. Minister ma również prawo od-

wołania Dyrektora. Rada Agencji składa się 

z 7 członków, których kadencja trwa 4 lata. 

DO BARDZO ISTOTNYCH KWESTII  

ZAWARTYCH W USTAWIE NALEŻY:

  kontrola antydopingowa, do której  

zawodnicy są zobowiązani podczas  

zawodów i poza nimi,

  Panel Dyscyplinarny, który rozstrzyga 

w sposób niezależny i bezstronny o od-

powiedzialności dyscyplinarnej za doping 

w sporcie, zgodnie z zasadami Świa- 

towego Kodeksu Antydopingowego,

  przepisy karne związane z dopingiem 

w sporcie.

Te zagadnienia omówię szczegółowo  

w następnym wydaniu „Magazynu  

Olimpijskiego”. 
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AGNIESZKA SKRZYPULEC I IRMINA MRÓZEK GLISZCZYNSKA 
ZOSTAŁY MISTRZYNIAMI ŚWIATA W ŻEGLARSKIEJ KLASIE 470. 
W DRODZE DO ZŁOTA NIEJEDEN RAZ WIATR MOCNO ZAWIAŁ 
W OCZY. MEDAL PO PRZEJŚCIACH SMAKUJE JEDNAK LEPIEJ

WYPŁYWAŁY ZŁOTO

TEKST: PAWEŁ PATEREK 

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl , NIKOS ALEVROMYTIS 470 CLASS 

SYLWETKI

POWYŻEJ:
Po sukcesie w Grecji 
teraz cel jest jeden  
– powtórka na 
igrzyskach w Tokio

kach przerwa trwa znacznie dłużej niż po 

pierwszym zabiegu. U mnie było to ponad 

7 miesięcy –  zwierzała się Irmina. Długa re-

konwalescencja sprawiała, że powrót do 

 rywalizacji nieco się przeciągał. Wtedy 

z pomocą przyszła była załogantka Agniesz-

ki – Jolanta Ogar, która w barwach Austrii 

wywalczyła w Rio dziewiąte miejsce. Jola 

pożegnała się z Larą Vadlau i znów żeglo-

wała pod polską banderą. Polki wystarto-

wały w regatach o Puchar Księżniczki Zofii. 

Spisały się znakomicie. Z każdym startem 

się rozpędzały. W wyścigu medalowym nie 

miały sobie równych i zwyciężyły. W całych 

regatach zajęły świetne drugie miejsce.  

– Widać, że obie z Jolą jesteśmy już bardzo 

doświadczonymi i wyraźnie dojrzalszymi 

zawodniczkami – mówiła po tym sukcesie 

szybko złapały swój rytm. Z każdych kolej-

nych regat były coraz bardziej zadowolone. 

W roku 2016 wygrały na Majorce prestiżowe 

regaty Pucharu Europy o Puchar Księżniczki 

Zofii. W tamtym sezonie były czwarte na ME 

i piąte na MŚ. Najważniejszy był jednak start 

w Rio de Janeiro. Polska załoga żeglowała 

tam przyzwoicie. Na koniec było 10. miejsce 

i przekonanie, że jest się w ścisłej światowej 

czołówce. 

PO OLIMPIJSKICH REGATACH W RIO  

DE JANEIRO znów trzeba było wziąć głę-

boki oddech. Irmina Mrózek Gliszczynska 

musiała bowiem poddać się operacji kolana. 

– Nie była to jednak zwykła rekonstrukcja 

więzadeł krzyżowych, tylko drugi zabieg tej 

samej nogi, czyli „rewizja”. W takich przypad-

ZANIM POLSKIE ŻEGLARKI ZOSTAŁY 

MISTRZYNIAMI ŚWIATA, przeszły niemało. 

Jakiś czas temu niemal w jednym momen-

cie podjęły decyzję o zakończeniu kariery. 

Agnieszka miała za sobą kampanię olimpij-

ską Londyn 2012, po której jej załogantka 

Jolanta Ogar zmieniła barwy i rozpoczęła 

żeglowanie dla Austrii. Irmina uznała zaś, że 

jej dalsze starty z siostrą nie dadzą już suk-

cesu. Zawodniczki odbyły więc telefoniczną 

„rozmowę ostatniej szansy”. Znalazły wspól-

ny język i wspólny cel. Podjęły decyzję, że 

razem powalczą o igrzyska w Rio. Do akcji 

włączył się też trener Zdzisław Staniul. Dwu-

krotny olimpijczyk jest jednym z lepszych 

fachowców od klasy 470 w Polsce. Trybiki 

zadziałały. Doświadczenie Irminy z pozycji 

sterniczki bardzo się przydało. Obie panie 

Magazyn Żagle/TVP Sport



Agnieszka Skrzypulec i dodawała: –  Bar-

dzo dobrze wyglądała nasza komunikacja 

i współpraca na wodzie. Widać wielki postęp, 

jaki zrobiłyśmy od czasu, kiedy razem że-

glowałyśmy. Czekamy na pełny powrót do 

zdrowia Irminy. 

NA MISTRZOSTWACH EUROPY W MO- 

NAKO wciąż jednak Irminę zastępowała 

Jolanta Ogar. Znów było dobrze. Polski duet 

Skrzypulec – Ogar sukcesywnie przebijał się 

w klasyfikacji generalnej. Po pierwszym dniu  

była jedenasta lokata, po drugim już czwarta, 

potem piąta, następnie awans na drugą, a do 

wyścigu medalowego Polki miały ruszać 

z trzeciej pozycji. Kiedy przyszedł czas decy-

dujących rozstrzygnięć, zabrakło wiatru.  

Po kilku godzinach oczekiwania komisja 

regatowa zdecydowała, że wyścigi meda-

lowe nie odbędą się i wszyscy pozostali na 

wywalczonych wcześniej pozycjach. Dla 

naszych reprezentantek oznaczało to hi-

storyczny brązowy medal kontynentalnych 

mistrzostw i… spokój przygotowań (zapew-

niony przez zdobyte  w ten sposób stypen-

dium). Pomoc Jolanty Ogar miała więc także 

wymierny aspekt. 

O ZACHOWANIE CZYSTEJ ATMOSFERY 

W TYM TRUDNYM CZASIE dbali wszyscy. 

Agnieszka wspierała cały czas koleżankę, 

dając jej nieustannie gwarancje dalszej 

wspólnej drogi. Irmina kiedy tylko mogła  
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Silne sparingpartnerki w znacznym stopniu 

mogłyby przyczynić się do sukcesu olimpij-

skiego na wodach w Enoshimie – dodaje. 

PO TYCH MISTRZOSTWACH EUROPY  

do Agnieszki wróciła już Irmina Mrózek 

Gliszczynska: – Podjęłyśmy już jakiś czas 

temu decyzję, że do kolejnych igrzysk olim-

pijskich żeglujemy razem i nic w tej kwestii 

się nie zmieniło – deklarowała Agnieszka 

Skrzypulec. – Irmina wróciła z wielkim za-

pałem do pracy i treningu. Mamy nadzieję 

jeszcze wiele razem osiągnąć.  

Na mistrzostwa świata do Salonik pojechał 

więc już „stary” skład – Agnieszka z Irminą. 

Polki dały tam piękny koncert. Nasza załoga 

co najmniej srebrny medal zagwarantowała 

sobie jeszcze przed wyścigiem medalowym. 

Był to historyczny wyczyn dla całej polskiej 

klasy 470.  Największym atutem naszej za-

łogi było równe pływanie w ścisłej czołówce  

od początku regat. Trzy trzecie miejsca 

w wyścigach otwierających mistrzostwa  

od początku dały Polkom pewność siebie.  

– Przed mistrzostwami świata były takie 

regaty kontrolne, na których nie poszło nam 

zbyt dobrze. Wiele po tych zawodach myśla-

łam, zastanawiałam się, co można byłoby 

poprawić. Wiedziałam, że wszystko tkwi 

OBOK:
Atutem naszej załogi 
było równe pływanie  
w czołówce od 
samego początku 
regat

PONIŻEJ:
Zwykłe logo  
klasy 470 jest koloru 
czarnego. Teraz nasze 
żeglarki do końca 
kariery mogą używać 
na żaglu znaku  
w kolorze złotym

– towarzyszyła w przygotowaniach i pod-

czas zawodów. Trener Zdzisław Staniul od-

był wiele rozmów. – Wszyscy wiemy, że tylko 

zdrowa rywalizacja, współpraca, zaufanie 

i czytelny, partnerski układ mogą w sporcie 

przynieść sukces – uważa szkoleniowiec.  

–  Zależy mi, żeby Jola była cały czas przy 

nas. Może udałoby się stworzyć drugą zało-

gę, w której ona byłaby ważnym ogniwem. 
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zbytnio ryzykować na starcie i wykonywać 

nerwowych ruchów na trasie – opowiadała 

sterniczka naszej złotej załogi. – Czułyśmy, 

że robimy wszystko poprawnie, że dobrze  

to działa i trzeba być tylko konsekwentnym 

do końca – dodawała. 

AGNIESZKA Z IRMINĄ tylko w jednym 

wyścigu wypadły z rytmu i zajęły 19. pozycję. 

Przed medalowym wiedziały już jednak,  

że wrócą z Grecji przynajmniej ze srebrem.  

Przed finałową batalią tylko punkt do na-

szych reprezentantek traciły Brytyjki Hannah 

Mills i Eilidh McIntyre. – Zdecydowałam, że 

nie podejmę bezpośredniej walki z nimi już 

od startu. Tym bardziej że wisiała czarna flaga 

i najmniejszy błąd groził dyskwalifikacją.  

Zdałyśmy się na siebie i na nasze dobre pły-

wanie. Do mety dopłynęłyśmy siódme i dało 

nam to złoty medal – wspominała Agnieszka. 

Srebro wywalczyły wspomniane Brytyjki 

Hannah Mills i Eilidh Mcintyre. Mills jest 

mistrzynią olimpijską z Rio i srebrną meda-

listką z Londynu. Dla jej załogantki był to 

największy sukces w karierze.  – Cieszymy 

się z tego medalu ogromnie, ale celebrowa-

nie sukcesu mamy już za sobą. Wciąż mamy 

dużo pokory, bo wiemy, ile pracy czeka nas 

do tego, aby cieszyć się w podobnej sytuacji 

na igrzyskach w Tokio. Odkąd zaczęłam że-

glować w klasie 470, chciałam być najlepszą 

sterniczką na świecie. Dążyłam do tego  

z całych sił i teraz się to udało. Walczymy  

jednak dalej. Mocniejsze świadomością,  

że chcemy, możemy i umiemy – mówiła  

po regatach  Agnieszka Skrzypulec. 

Zwykłe logo klasy 470 jest koloru czarne- 

go. Teraz nasze panie aż do końca kariery  

mogą używać na żaglu znaku w kolorze  

złotym. Tego – i wielkiej satysfakcji – już  

im nikt nie zabierze. 

PO GRECKICH MISTRZOSTWACH  

ŚWIATA były jeszcze w Aarhus regaty  

testowe przed przyszłorocznymi MŚ  

wszystkich klas olimpijskich. Polki znów  

wypadły na medal. Zajęły drugie miejsce.  

Do zwycięstwa zabrakło zaledwie punktu.  

W przyszłym roku na tych zawodach roz-

pocznie się zdobywanie nominacji olimpij-

skich dla poszczególnych krajów. W przy-

szłym sezonie dla naszych mistrzyń świata 

będzie to zadaniem numer jeden. 

w naszych głowach. Na mistrzostwa rusza-

łam więc spokojna i pewna siebie. Pamięta-

łam przecież, że na mistrzostwach Europy 

też dałam radę – analizowała po wszystkim 

Agnieszka Skrzypulec. To przynosiło re-

zultaty, bo kolejne trzy drugie miejsca Polki 

utrzymywały się wciąż bardzo blisko szczy-

tu. – Wiedziałyśmy i czułyśmy, że mamy 

dobrą prędkość. Manewry też wychodziły 

nam bez zarzutu. Nie musiałyśmy zatem 

SYLWETKI

POWYŻEJ I OBOK:
Radość  
z mistrzow- 
skiego triumfu  
była wielka!

OBOK:
Żeglarskie „złotka”: 
Irmina Mrózek 
Gliszczynska  
i Agnieszka 
Skrzypulec
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PO TYM, JAK W PORÓWNANIU Z POPRZEDNIM SEZONEM POPRAWIŁAM SWÓJ REKORD ŻYCIOWY O PONAD 4 METRY,  
TAK NAPRAWDĘ NIE WIEM, GDZIE JEST MÓJ SZCZYT MOŻLIWOŚCI – MÓWI BEZ KURTUAZJI 23-LETNIA MALWINA KOPRON, 
NOWA DRUGA DAMA KOBIECEGO RZUTU MŁOTEM W NASZYM KRAJU. BRĄZOWA MEDALISTKA MISTRZOSTW ŚWIATA 
I ZWYCIĘŻCZYNI UNIWERSJADY PRZEBOJEM WDARŁA SIĘ DO ŚCISŁEGO GRONA NAJLEPSZYCH MIOTACZEK GLOBU, 
PODĄŻAJĄC UTARTYMI ŚLADAMI GWIAZDY NUMER JEDEN – ANITY WŁODARCZYK

POD OKIEM DZIADKA

TEKST: ARTUR GAC

FOTO:  PAWEŁ SKRABA, 
MAREK BICZYK/PZLA

W dodatku uczyniła to w wielkim stylu, tłam-

sząc wiele rywalek już w pierwszym rzucie. 

Energicznie wyrzucony młot poszybował na 

doskonałą odległość 74,76 m. Niejako po 

drodze Kopron poprawiła życiówkę podczas 

8. Memoriału Kamili Skolimowskiej na PGE 

Narodowym w Warszawie (75,40 m), by na-

stępnie wyśrubować ją do wspomnianej już 

kapitalnej odległości w Tajpej. – Dla mnie ten 

sezon był po prostu jak sen, z którego  

człowiek nigdy nie chciałby się wybudzić.  

To, co zrobiłam, jest dla mnie ogromnym 

przełomem. Na temat rzutu na 76,85 m  

– BEZWZGLĘDNIE MA PAN RACJĘ, jestem 

najszczęśliwszym dziadziem na świecie! 

Moja wnuczka, moja krew, podjęła się wspól-

nego zobowiązania wykonania ciężkiej pracy, 

której efekt daje ogromną radość mnie, całej 

naszej rodzinie i wielu znajomym – mówi Wi-

told Kopron, trener i dumny dziadzio Malwiny, 

z którą tworzy wyjątkowy duet na najwyż-

szym poziomie zawodowego sportu.

ZA KOPRON DOPRAWDY IDEALNY SEZON, 

okraszony dwoma medalami mistrzostw 

świata oraz imponującym rekordem życio-

wym 76,85 m. Ten rezultat stał się rekordem 

Uniwersjady, a zarazem drugą odległością 

w historii polskiego rzutu młotem. Genialny 

występ w Tajpej poprzedził fantastyczny po-

kaz mocy 23-latki z Puław na mistrzostwach 

świata w Londynie. Worek z krążkami roz-

wiązały Kopron i Włodarczyk, ale de facto, to 

młodsza o niespełna dekadę zawodniczka 

klubu AZS UMCS Lublin była pierwszą, która 

zapewniła sobie medal mistrzostw globu. 

SYLWETKI

PONIŻEJ:
Malwina Kopron 
prezentuje swoje 
sportowe trofea



nawet nie będę się rozwodzić, bo do tej  

pory ciężko mi w to uwierzyć i trudno  

wyrazić słowami – mówi w rozmowie  

z „Magazynem Olimpijskim” nowa  

gwiazda kobiecego rzutu młotem. 

 – Przy dziadziu znów znalazłam to, czego 

poprzednio tak bardzo mi brakowało – nie 

ukrywa sportsmenka, wracając do decyzji 

z ubiegłego roku, gdy postanowiła wrócić 

pod skrzydła nestora rodziny, u boku którego 

rozpoczynała przygodę ze swą koronną kon-

kurencją. Dlatego koronną, że jeszcze do nie-

dawna zawodniczka z powodzeniem rzucała 

również oszczepem. Dowód? W 2015 roku 

Malwina Kopron stanęła na trzecim stopniu 

podium młodzieżowych mistrzostw Polski, 

a jej rekord życiowy zatrzymał się na 51,66 m 

(Białystok, 23 czerwca 2012 roku). 

KOPRON, TRENUJĄCA RZUT MŁOTEM  

od prawie 10 lat, poprzednio była pod- 

opieczną wybitnego trenera Czesława 

Cybulskiego. Mimo rozstania, do którego 

doszło krótko po nieudanych dla niej  

igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro,  

Witold Kopron z wielką estymą wypowia- 

da się o legendarnym szkoleniowcu. 

– To guru młota, jeden z najlepszych fa-

chowców w naszym kraju i autor polskiej 

techniki rzutu młotem. Jest specjalistą wyso-

kiej klasy i jeśli tylko ktoś z trenerów chciał 

słuchać, to mógł usłyszeć wiele bezcennych 

rad. Nie ukrywam, że korzystaliśmy z tych 

podpowiedzi – przyznaje 69-letni trener 

lekkoatletki. 

TEGOROCZNE WYCZYNY MALWINY  

KOPRON budzą jeszcze większy szacunek, 

gdy zdamy sobie sprawę, że zawodnicz-

ka w prawdziwy trening weszła dopiero 

w styczniu. To pokłosie rekonwalescencji 

po przebytej operacji stawu obojczykowo-

-mostkowego. Z tego właśnie względu przy-

gotowanie siłowe sportsmenki pozostało na 

poziomie wypracowanym w ubiegłym roku. 

Za to w ostatnich miesiącach uczyniła kolo-

salny postęp pod względem techniki, wyko-

rzystując naturalne predyspozycje, w postaci 

ponadprzeciętnej dynamiki i szybkości.

MALWINA OD DZIECKA była bardzo ru-

chliwą i pobudliwą dziewczynką. Próbowała 

różnych sportów – od pływania, przez karate, 

Trener  
Witold Kopron 
ceni u wnuczki 

takie cechy, jak: 
obowiązkowość, 

sumienność  
i zdyscyplinowanie 
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PONIŻEJ:
W tym roku Malwina 
Kopron rozsławiła 
polski sport m.in.  
w Londynie i Tajpej

OBOK:
Malwina Kopron 

trenuje rzut młotem  
od niespełna 10 lat
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piłkę ręczną, po jazdę na rowerze. Pewnego 

razu, gdy miała około 10 lat, dziadzio przy-

prowadził wnuczkę do swojego miejsca 

pracy w klubie Wisła Puławy, gdzie prowa-

dził grupę rzutów. Nowa aktywność bardzo 

szybko wciągnęła Malwinę na tyle, że coraz 

regularniej zaczęła przychodzić, trenując 

poprzez zabawę. 

TU CZAS NA CIEKAWOSTKĘ. Pan Witold 

opowiada, że wnuczka nie mówi do niego 

„dziadku”, lecz „dziadziu”, bo zgodnie uznali, 

że… dziadek służy do łupania orzechów. Za 

to „dziadziu” zwraca się do niej: „niunia” lub 

„misiasia”. Malwina, gdy tylko usłyszała py-

tanie, skąd wzięło się zdrobnienia „misiasia”, 

nie mogła powstrzymać śmiechu. – Ta wersja 

obowiązuje tylko wtedy, gdy się przekoma-

rzamy. Zazwyczaj mówi do mnie „Malwisiu” 

– precyzuje, wyjaśniając wątek z najbardziej 

zabawną pieszczotliwością. – Jako mała 

dziewczynka chodziłam po wsi i rozpowiada-

łam wszystkim, że mam na imię Misiasia. 

JAKI CHARAKTER MA MALWINA?  

– Nie ukrywam, trudny – odpowiada sama 

zainteresowana, a jej dziadek, bez wcho-

dzenia w szczegóły, odsyła wszystkich 

zainteresowanych do… horoskopu. – Jest 

zodiakalnym Skorpionem, ze wszystkimi 

zaletami i wadami – puszcza oko pan Witold, 

23-LATKA Z POWODZENIEM ŁĄCZY 

wyczynowe uprawianie sportu z nauką. 

Najpierw studiowała w poznańskiej AWF, 

ale kończąc poprzedni etap zawodniczej 

kariery, zerwała także edukacyjne więzy 

ze stolicą Wielkopolski. – Teraz jestem 

studentką drugiego roku bezpieczeństwa 

wewnętrznego na UMCS Lublin, w trybie 

zaocznym. Mam bardzo fajną grupę, dlate-

go też ze względu na koleżanki i kolegów 

mam motywację, aby czasem nie zrezygno-

wać – wyjaśnia. 

NIEBAGATELNĄ ROLĘ W PRZYGOTO- 

WANIU zawodniczki do startów odgrywa  

dr Nikodem Żukowski, pracujący w kierowa-

nym przez prof. Jana Blecharza zespole psy-

chologów sportowych przy Polskim Związku 

Lekkiej Atletyki. Wspólnym mianownikiem 

najlepszych rzutów Kopron w ostatnich 

miesiącach, są próby wykonane w pierwszej 

serii. To nimi wygrywała kwalifikacje w Lon-

dynie i Tajpej, a następnie gwarantowała 

sobie medale podczas czempionatu globu 

i mistrzostw świata sportowców-studentów.

– Przygotowywałem Malwinę zgodnie z tak- 

tyką nokautującą, która w największym 

skrócie sprowadzała się do tego, by stawiała 

na jedno, zdecydowane wejście, najlepiej na 

początku. By później w spokoju patrzeć, jak 

„dobija” przeciwniczki. Ta taktyka pasuje  

do niej jak ulał. Do kolejnego sezonu będę 

przygotowywał ją na drugą taktykę, z prze-

ciwnego bieguna, na wypadek odrabiania 

strat. Jeśli to zrealizujemy, wówczas będzie 

kompletnie przygotowana na każdy sce-

nariusz, tak jak Anita Włodarczyk – uchyla 

rąbka tajemnicy dr Żukowski. Zdaniem psy-

chologa, Kopron cały czas idzie w ślady ru-

tynowanej i utytułowanej koleżanki z kadry. 

– A wiem, co mówię, bo przecież współpra-

cowałem z Anitą. Te małe i duże kroki, które 

Malwina obecnie stawia, są idealnie takie 

same jak te, które obserwowałem u naszej 

rekordzistki świata – dodaje specjalista. 

Nic więc dziwnego, że w teamie Kopronów 

nikomu nawet nie przechodzi przez myśl,  

że apogeum sukcesów zostało już osią-

gnięte. – Najlepsza wersja Malwiny dopiero 

nadejdzie. Nie ukrywamy, że naszym celem 

jest jak najlepiej wypaść na igrzyskach olim-

pijskich w Tokio, a kolejny sezon ma nas  

do tego przybliżyć – nie kryje pan Witold. 

który ceni u wnuczki obowiązkowość, su-

mienność i zdyscyplinowanie. – To prawdzi-

wa kobietka: delikatna w życiu, skłonna do 

częstych wzruszeń, ale przy tym żywiołowa 

i ze wspaniałym charakterem do ciężkiej 

i systematycznej pracy. Bardzo często mu-

szę ją stopować, bo uważa, że więcej znaczy 

lepiej – podkreśla pan Witold.

 

POWYŻEJ:
Malwina i Witold 
Kopron tworzą  
zgrany i skuteczny 
rodzinny team

OBOK:
Niespełna 23-letnia 

sportsmenka ma już  
w swoim dorobku 

m.in. brązowy medal 
mistrzostw świata 
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W ŚRODOWISKU BIEGACZY JEST GWIAZDĄ. 55-LETNIA IZABELA ZATORSKA  
TO NAJLEPSZA BIEGACZKA GÓRSKA W HISTORII POLSKIEJ LEKKOATLETYKI I JEDNA 
Z NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE, A JEJ TROFEÓW NIE SPOSÓB ZLICZYĆ. WE WRZEŚNIU 
2016 ROKU SPEKTAKULARNYM BIEGIEM NA ELBRUS ZAKOŃCZYŁA BOGATĄ 
W SUKCESY WYCZYNOWĄ KARIERĘ. OD TEGO CZASU WALKA O MIEJSCA  
ZESZŁA NA DALSZY PLAN, TERAZ PANI IZA BIEGA DLA PRZYJEMNOŚCI

Z CYROGRAFEM 
NA BIEGI W GÓRACH

Izabela Zatorska, 
specjalistka w biegach 

górskich, podkreśla, 
że do gór trzeba czuć 

respekt

ROZMAWIAŁ: ARTUR GAC

FOTO: ARCHIWUM PRYWATNE IZABELI ZATORSKIEJ

SYLWETKI

ARTUR GAC: Od razu ustalmy frapującą 

wielu kibiców kwestię. Dlaczego Pani, tak 

utytułowana zawodniczka, której medale 

i puchary dosłownie pęcznieją w kilku po-

mieszczeniach domu we Wrocance koło  

Krosna, nigdy nie wystartowała w igrzy-

skach olimpijskich? 

IZABELA ZATORSKA: To było moim ma-

rzeniem, zresztą tak jak każdego sportowca. 

Z tym że moje sportowe losy potoczyły się 

nieco dziwnie. W pewnym okresie bardzo 

dobrze radziłam sobie głównie na dystansie 

10 tys. m (rekord 32.19,65), a później równie 

dobrze biegałam półmaraton (1:11,53  

w 2000 roku) i maraton. Gdy wskaźnik IAAF 

wynosił 2:34,00, wystartowałam w mara-

tonie w Berlinie, gdzie zajęłam 6. miejsce 

z czasem 2:33,46, wypełniając w ten sposób 

minimum olimpijskie na Seul. 

A zatem już była Pani w ogródku, już witała 

się z gąską…

Ale wtedy zaszłam w ciążę i oczywiście  

wybrałam urodzenie dziecka. Z kolei  

później wszystko zaczęło się zmieniać. 

To dlatego, że Pani, używając terminologii 

korporacyjnej, zaczęła się przebranżawiać? 

Owszem, posmakowałam biegów górskich, 

które stały się dla mnie priorytetem, a ja by-

łam w Polsce ich prekursorką. Wówczas za-

częłam odsuwać od siebie maratony, bo bie-

ganie po asfalcie przestało mi się podobać. 

Ja, kobieta wychowana w Piwnicznej koło 

Nowego Sącza, poczułam, że to jest właśnie 

ta aktywność, którą pokochałam. 

Z czasem okazało się, że dokonała Pani 

świetnego wyboru.

Znalazłam dyscyplinę, w której zaczęłam 

osiągać największe sukcesy. Byłam niepo-

konana przez kilka lat. Cztery razy zdobyłam 

Puchar Świata, zostałam wicemistrzynią 

świata i trzykrotnie brązową medalistką 

mistrzostw globu. Byłam też dwa razy mi-

strzynią Europy. 

Kiedy otworzyła Pani górski rozdział  

w karierze? 

Pierwszy taki bieg zaliczyłam w 1996 roku 

na mistrzostwach świata w Telfes, w Austrii. 

Debiut pamiętam doskonale, bo z braku do-

świadczenia popełniłam fatalne w skutkach 



błędy, mimo że byłam najlepsza w stawce. 

Na 800 m przed metą straciłam pierwsze 

miejsce, po chwili drugie, a na ostatnich  

150 m spadłam na czwarte. Była to dla mnie 

straszna nauczka i lekcja, bo wiedziałam,  

że przegrałam przez własną głupotę. 

Rok później urodziła Pani córkę, by w kolej-

nym roku znów wyjechać na mistrzostwa 

Europy do Bad Kleinkirchheim w Austrii.

Wtedy już nie popełniłam tych błędów,  

od startu do mety biegłam bardzo spokojnie, 

nie wyrywałam się do przodu, pozosta-

wałam w grupie, a prowadziła Francuzka 

Isabelle Guillot. W pewnej chwili wpadłyśmy 

w teren leśny i tam przedarłam się na pro-

wadzenie, więc pierwsza z lasu wybiegła też 

Izabela, ale już… Zatorska. W takich okolicz-

nościach odniosłam pierwsze zwycięstwo 

w górach.

Czego nauczyła Panią rywalizacja  

w biegach górskich?

Przede wszystkim dwóch kwestii: trzeba 

szanować przeciwniczki, nawet jeśli są 

słabsze, a ponadto należy mieć respekt do 

samych gór, w których nie ma miejsca na 

odnowienie sił. Nawet w maratonie kryzys 

można pokonać, przechodząc na chwilę 

w trucht i potem bieg wznawiając. W gó-

rach, jeśli dopadnie cię niemoc, to koniec! 

Prawdziwą katorgę przeszłam w 2004 roku, 

wdrapując się na Kinabalu. 

Ów bieg anglosaski, na najwyższy szczyt 

Borneo, był najtrudniejszą próbą w Pani 

karierze?

Zdecydowanie tak. Start był w dżungli, przy 

temperaturze dochodzącej do 40 stopni 

Celsjusza i wilgotności powietrza równej 

niemal 100 proc. Z kolei po wbiegnięciu  

na szczyt na wysokości 4100 m termome-

try wskazywały… minus 4 stopnie. O skali 

trudności niech świadczy fakt, że przed 

startem podpisywało się cyrograf,  

iż startujemy na własną odpowiedzialność. 

Tych zawodów już nie ma w kalendarzu, bo 

zginęły tam trzy osoby. Koniec końców za-

jęłam trzecie miejsce, ale balansowałam na 

granicy życia i śmierci, zaliczając upadek  

na skałę, po którym mocno krwawiłam.  

Jednak to, co stało się później, cały trud  

mi zrekompensowało. 

OBOK:
Biegiem na Elbrus 

Izabela Zatorska 
zakończyła swoją 

wyczynową karierę

OBOK:
Zanim wybrała dla siebie 

biegi górskie, Izabela 
Zatorska startowała  

w biegach na 10 tys. m, 
 półmaratonach  

i maratonach

PONIŻEJ:
Trudno zliczyć 
wszystkie medale  
i puchary Pani Izabeli...
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To znaczy…?

Biegnąc, starałam się tamować krew dłonią, 

którą następnie wycierałam twarz, bo pot za-

lewał mi oczy. Gdy wbiegłam w szpaler, gdzie 

tubylcy uderzali w bębny, nagle zapanowała 

cisza. Za metą upadłam, trafiłam do ambu-

latorium, gdzie leżałam do następnego dnia. 

Rano przyszedł organizator i przyniósł mi 

gazetę. A tam zwyciężczyni, Czeszka  

Anna Pichrtova, widniała na maleńkim zdję-

ciu, z kolei moja zakrwawiona twarz wypeł-

niała całą stronę. Nagle zdębiałam: „może  

to jednak ja wygrałam?” – pomyślałam. 

I co się okazało?

Organizator opowiedział mi, że zszokowani 

tubylcy wykrzykiwali pod moim adresem 

słowo „ganbatte”, które w dosłownym tłu-

maczeniu oznacza „daj z siebie wszystko”. 

To określenie mówi, że trzeba przezwyciężyć 

swoje słabości, a ja, wyglądająca jak potwór, 

byłam dla nich uosobieniem bohaterki. 

Mimo braku zwycięstwa, najbardziej  

docenili właśnie mój wysiłek. 

Bieganie, obecnie typowo amatorskie,  

ciągle sprawia Pani radość?

Zdecydowanie tak. Zresztą zauważam,  

że ludzie doceniają, iż po zakończeniu  

kariery wyczynowej nadal jestem aktywna.  

Medali i pucharów nikt mi nie zabierze,  

a dziś wcale nie wstydzę się przegrywać. 
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24 LUTEGO 2006 ROKU, PRAGELATO. JUSTYNA KOWALCZYK W BIEGU  
MASOWYM NA 30 KM ZDOBYWA BRĄZOWY MEDAL ZIMOWYCH IGRZYSK 
OLIMPIJSKICH. TO HISTORYCZNY DZIEŃ DLA SZKOŁY MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO IMIENIA STANISŁAWA MARUSARZA W ZAKOPANEM.  
PIERWSZY MEDAL WYWALCZONY NA ZIMOWYCH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH 
PRZEZ ABSOLWENTA (A ŚCIŚLEJ – ABSOLWENTKĘ) TEJ PLACÓWKI

40 LAT DLA SPORTU

TEKST: TADEUSZ KWAŚNIAK

FOTO: MICHAŁ OSTASZEWSKI/SMS ZAKOPANE, WŁODZIMIERZ KLENIEWSKI/PFOl

JUSTYNA KOWALCZYK kończyła szkołę 

cztery lata wcześniej. Do „szkolnej” kolekcji 

medalowej dorzuciła potem jeszcze dwa 

medale złote (2010, 2014), srebrny i jeszcze 

jeden brązowy (2010). Dwoma tytułami 

mistrza olimpijskiego sławił w Soczi zako-

piańską szkołę Kamil Stoch. W Vancouver 

i w Soczi medale olimpijskie zdobywali 

także łyżwiarze szybcy: Natalia Czerwonka, 

Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska  

oraz Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański. 

W sumie 14 medali. 

Z OKAZJI JUBILEUSZU 40-LECIA istnienia 

Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 

w Zakopanem każdy z medalistów pozo-

stawił ślad swojej dłoni w Galerii Mistrzów. 

Każdemu z uczestników Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich, którzy są absolwentami szko-

ły, dedykowane jest jedno z nowo posadzo-

nych drzewek, tworzących w przyszłości 

przyszkolną Aleję Olimpijczyków. Kamil 

Stoch przy okazji żartował: – Wybrałem tym 

razem klon, bo przecież dąb zasadziłem już 

na rynku w Proszowicach. 

JUBILEUSZ 40-LECIA PRZYPADA  

DOKŁADNIE 23 PAŹDZIERNIKA.  

Ale 82-letni dziś dr Stefan Rogalski wspo-

mina rok 1975, kiedy to kurator oświaty 

i wychowania ówczesnego województwa 

nowosądeckiego nadał status szkoły 

sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Za-

kopanem (profil narciarstwa alpejskiego 

i łyżwiarstwa szybkiego), zaś w Szkole  

Podstawowej nr 7 na Cyrhli utworzono 

klasy sportowe specjalizujące się w narciar-

stwie klasycznym. Obie placówki zostały 

objęte wspólną nazwą Szkoła Mistrzostwa 

Z KART HISTORII

W roku 2002 
szkoła  

w Zakopanem 
przyjęła imię 
Stanisława 
Marusarza

Radio Kraków



Sportowego. Wśród pierwszych trenerów 

byli m.in. olimpijczycy Weronika Budny  

i Kazimierz Zelek. W 1978 roku do szkół 

podstawowych dołączyło II Liceum Ogól-

nokształcące w Zakopanem i w tym sa-

mym roku zapadła decyzja o ustanowieniu 

Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. 

W HISTORII SZKOŁY NIE BRAKOWAŁO 

ZAKRĘTÓW, chwil niepewności, momentów 

wręcz dramatycznych. Do tych ostatnich za-

liczyć trzeba pożar, który wybuchł w szkole 

5 sierpnia 1983 roku. Ogień strawił budynek, 

ale szkoła pracowała nadal. Wydawało się, 

że przetrwała moment najtrudniejszy. Jed-

nak kolejny wstrząs przyszedł 9 lat później. 

W 15. roku funkcjonowania szkoły – kurator 

oświaty i wychowania postanowił SMS 

zlikwidować. Model szkolenia oparty na 

wzorcach pochodzących z bloku krajów 

demokracji ludowej był dla nowych władz 

nie do przyjęcia. Nastąpił 8-letni okres, 

w którym szkolenie sportowe w Zakopanem 

prowadzone było w kilku mocno rozpro-

szonych placówkach. Dopiero w 1999 roku 

Starostwo Powiatowe powołało na nowo 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, a rok 

później Rada Powiatu Tatrzańskiego ustano-

wiła Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. 

W jego skład weszły: Gimnazjum, Liceum 

i Zespół Szkół Zawodowych. W 2002 roku 

szkoła przyjęła imię Stanisława Marusarza. 

Od 2006 roku zaczęła pracę we własnym 

budynku. 

KILKA TYGODNI PÓŹNIEJ MEDAL JU-

STYNY KOWALCZYK zdobyty podczas 

zimowych igrzysk olimpijskich zdawał się 

potwierdzać sens uporu i słuszność podej-

mowanych działań. Tylko że poczucie szczę-

ścia i satysfakcji, niejednokrotnie w sporcie 

bywa zdradliwą pułapką. W 2013 roku znów 

losy szkoły zawisły nad przepaścią. Tym 

razem koszty utrzymania placówki były po-

wodem dyskusji o jej likwidacji. Jednak wte-

dy byli już nie tylko nauczyciele i trenerzy, 

którzy podjęli walkę. Byli także absolwenci, 

których prawdziwe mistrzostwo, potwierdzo-

ne wieloma medalami i tytułami, sami posta-

nowili położyć na wadze jako argument za 

trwaniem Szkoły. Justyna Kowalczyk, Kamil 

Stoch, Jagna Marczułajtis, Luiza Złotkowska,  

Natalia Czerwonka, Konrad Niedźwiedzki, 

Wśród 
absolwentów 
zakopiańskiej 

szkoły są 
m.in.: Justyna 

Kowalczyk  
i Kamil Stoch 
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OBOK:
Uroczyste przecięcie 

wstęgi – szkolny 
kompleks sportowy 

otwarty!

OBOK:
Kamil Stoch  

zostawia po sobie 
pamiątkę w postaci 

odcisku dłoni

PONIŻEJ:
Dyrektorzy  
SMS Zakopane:   
dr Stefan Rogalski 
(pierwszy)  
i Barbara Sobańska 
(obecna)
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Z KART HISTORII

Jan Szymański – wszyscy oni podpisali się 

pod skierowaną do premiera petycją o po-

moc w ratowaniu ich szkoły. 

1 WRZEŚNIA 2014 ROKU ROZPOCZĄŁ SIĘ 

NAJNOWSZY ROZDZIAŁ w historii zako-

piańskiej placówki. Tego dnia szkoła została 

przekazana do prowadzenia Samorządowi 

Województwa Małopolskiego. Rok później 

rozpoczęła się wymarzona inwestycja – bu-

dowa nowoczesnej hali sportowej i nowej 

części dydaktycznej. Zaplanowana na 4 lata 

– zakończona została po dwóch latach.  

1 września 2017 roku oddano do użytku  

przyszłych mistrzów kompleks sportowy,  

na który składają się nie tylko hala sportowa 

o powierzchni blisko 1500 mkw., ale także 

dwie mniejsze sale treningowe, trzy sale wy-

posażone w specjalistyczny sprzęt do trenin-

gu dyscyplin zimowych, pomieszczenia do 

JAK CENIĄ SOBIE TO, CO ZAWDZIĘCZAJĄ 

ZAKOPIAŃSKIEJ SZKOLE jej absolwen-

ci, najlepiej,  choć żartem, podsumowała 

w czasie uroczystości jubileuszowej Natalia 

Czerwonka: – Nam pozostaje już teraz tylko 

rodzić dzieci i przysyłać je do pani dyrektor. 

Wtedy na pewno będzie można być spokoj-

nym o przyszłość polskiego sportu.  

Przy okazji warto dodać, że absolwenci 

szkoły nie unikają zawierania między sobą 

związków... małżeńskich. Przykłady? Proszę 

bardzo: Ewa Bilan-Stoch i Kamil Stoch, Karo-

lina Riemen-Żerebecka i Tomasz Żerebecki, 

Dominika i Grzegorz Sobczykowie, Alicja 

i Łukasz Szczurkowie. 

W CIĄGU 40 LAT FUNKCJONOWANIA 

ZAKOPIAŃSKIEJ JUBILATKI – jej wycho-

wankowie, oprócz wspomnianych 14 medali 

olimpijskich, zdobyli także aż 167 medali 

mistrzostw świata seniorów i juniorów, mło-

dzieżowych mistrzostw świata, uniwersjad 

i akademickich mistrzostw świata oraz mi-

strzostw Europy seniorów i juniorów. 

kompleksowej odnowy biologicznej i hydro-

terapii oraz gabinet lekarski. Czy to szczyt 

marzeń? Barbara Sobańska, związana ze 

szkołą od 39 lat, a dziś jej dyrektor, zaprze-

cza. – W życiu zawsze trzeba mieć marzenia 

– podkreśla. – Nie można osiąść na laurach. 

Ten nowy obiekt stanowi dla nas olbrzymie 

wyzwanie. W ślad za nim rosną oczekiwania 

kolejnych sukcesów. Otrzymaliśmy znako-

mitą bazę do treningu wszechstronnego, 

ukierunkowanego. Jednak zimą, w okresie 

startowym bazujemy na obiektach, których 

nie jesteśmy właścicielami. I marzymy o tym, 

by w Zakopanem poprawił się w sposób 

znaczący stan bazy sportowej. Trasy biego-

we, skocznie narciarskie, stadion biathlo-

nowy – to wszystko wymaga modernizacji, 

a więc nakładów. W dzisiejszym stanie  

są to co najwyżej półśrodki. Tor łyżwiarski 

wprawdzie mamy, ale ciągle marzymy o jego 

przykryciu dachem. Na tym etapie wyszko-

lenia młodzieży musimy mieć obiekty już  

na najwyższym, światowym poziomie  

– konkluduje Sobańska. POWYŻEJ:
Swoje drzewko 
zasadziła m.in. 
Katarzyna Woźniak...

OBOK:
...a Kamil Stoch  

z uśmiechem pozował 
przy „swoim” klonie

W ciągu 40 lat funkcjonowania 
zakopiańskiej jubilatki  

jej wychowankowie zdobyli  
14 medali olimpijskich
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DZIELĄ ICH 34 CENTYMETRY WZROSTU I 45 KILOGRAMÓW WAGI, ŁĄCZY OGROMNA SIŁA. POLSKIMI BOHATERAMI  
IGRZYSK XXX OLIMPIADY W LONDYNIE ZOSTALI KULOMIOT TOMASZ MAJEWSKI I SZTANGISTA ADRIAN ZIELIŃSKI.  
MIMO ŻE W ICH DYSCYPLINACH PRZERZUCA SIĘ W CIĄGU ROKU KILOMETROWE DYSTANSE I DŹWIGA TONY ŻELAZA,  
O ICH WIELKICH ZWYCIĘSTWACH DECYDOWAŁY 3 CENTYMETRY...

SIŁACZE

TEKST: MICHAŁ POLAKOWSKI

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI/PKOl, TOMASZ PIECHAL/PKOl

w Atlancie. Już pierwszego dnia srebro 

w strzelectwie wywalczyła Sylwia Bogacka. 

Później jednak zaczęły wracać wspomnie-

nia z Pekinu, bo – podobnie jak w Chinach 

– przez cały tydzień panowała medalowa 

posucha. Na szczęście tak samo jak wów-

czas, gdy już medale się pojawiły, to jeden 

po drugim. Długie oczekiwanie osłodził kibi-

com piątek, 3 sierpnia, który przyniósł aż trzy 

W ROKU 2012 LONDYN gościł igrzyska 

olimpijskie już po raz trzeci. Dwie poprzed-

nie imprezy organizowane przez brytyjską 

stolicę zapisały się w dziejach polskiego 

sportu dzięki historycznym wydarzeniom. 

W 1908 roku pochodzący z rodziny Polo-

nusów z Chicago George Gajdzik zdobył 

pierwszy „polski” medal olimpijski (brąz 

w skokach z trampoliny), a w 1948 Aleksy 

Antkiewicz sięgnął po taki sam laur w bok-

serskiej wadze muszej, co było pierwszym 

po II wojnie światowej sukcesem Polski na 

igrzyskach. Również tym razem w naszej re-

prezentacji znaleźli się sportowcy potrafiący 

pisać historię.

IGRZYSKA XXX OLIMPIADY zaczęły się  

dla nas niemal tak wspaniale jak te  

Z KART HISTORII

Tomasz Majewski  
jako trzeci w historii 
kulomiot został 
zwycięzcą podczas 
dwóch igrzysk z rzędu



krążki. Po południu brąz wywalczyły wio-

ślarki Magdalena Fularczyk i Julia Michalska, 

a wieczorem sprawy w swoje ręce wzięli  

złoci – jak miało się okazać – siłacze:  

Tomasz Majewski i Adrian Zieliński.

KULOMIOCI RYWALIZOWALI w pierwszym 

lekkoatletycznym finale tych igrzysk. Ma-

jewski podszedł do zawodów z właściwym 

sobie spokojem, mimo że od zwycięstwa 

w Pekinie nie wygrał żadnych zawodów 

rangi mistrzowskiej. Zdobywał srebrne i brą-

zowe medale, ale rok przed igrzyskami na 

światowym czempionacie w Daegu, mimo 

bardzo dobrej formy, kompletnie pogubił się 

w finale i zajął dopiero 9. miejsce. Zwyciężył 

wówczas Niemiec David Storl i to w nim wie-

lu upatrywało nowego mistrza olimpijskie-

go, tym bardziej że miesiąc wcześniej wy-

grał również mistrzostwa Europy, w których 

Majewski nie startował. Rzeczywiście, fa-

woryt rozpoczął londyński konkurs bardzo 

mocno – od pchnięć na 21,84 i 21,86 m. Stary 

mistrz − startujący w swojej słynnej szczę-

śliwej bandanie − rozkręcał się natomiast 

z próby na próbę. W pierwszej 21,19 m, w dru-

giej 21,72 m, a w trzeciej już o centymetr le-

piej od Storla – 21,87 m! Do wąskiego finału 

wszedł więc jako lider i z psychologiczną 

przewagą. To Niemiec musiał się poprawić, 

a Polak mógł odpowiedzieć, znając już jego 

rezultat. Pozostali zawodnicy uzyskiwali wy-

niki o ponad pół metra gorsze i jasne było, 

że pozostaje im tylko walka o brąz.  

Ten ostatecznie wywalczył Amerykanin  

Reese Hoffa (21,23).

RYWALIZACJA O ZŁOTO nie była jednak 

tak pasjonująca, na jaką się zapowiadała  

– nieoczekiwanie Storl nie był w stanie się 

pozbierać i spalił wszystkie trzy kolejne 

próby. Majewski tymczasem w ostatnim 

podejściu, gdy wiedział już, że zwyciężył, 

jeszcze się poprawił – pchnął na 21,89 m! 

Choć różnica między obydwoma zawodni-

kami wyniosła zaledwie 3 cm, wyższość Po-

laka nie mogła podlegać dyskusji – uzyskał 

przecież dwa najlepsze wyniki konkursu. 

Nic więc dziwnego, że pierwszy z gratula-

cjami pospieszył właśnie Niemiec. A było 

czego gratulować! Polak został dopiero trze-

cim w historii kulomiotem, który wygrał na 

dwóch kolejnych igrzyskach, a pierwszym 
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OBOK:
Tomasz Majewski, 

David Storl (z lewej)  
i Reese Hoffa  

– medaliści  
z Londynu

Dwukrotny mistrz olimpijski  
Tomasz Majewski jest wiceprezesem  
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki   
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Z KART HISTORII

od ponad pół wieku (poprzednio dokonali 

tego Amerykanie Ralph Rose w 1904 i 1908 

roku oraz Parry O’Brien w 1952 i 1956 roku). 

Uzyskał też najlepszy wynik olimpijskiego 

finału od 1988 roku, kiedy Ulf Timmermann 

ustanowił rekord olimpijski (22,47), pobity 

dopiero w 2016 roku w Rio przez Ryana 

Crousera (22,52). Co ciekawe, 31-letni Polak 

został najstarszym złotym kulomiotem od 

1972 roku, gdy w Monachium zwyciężył 

o rok starszy Władysław Komar. 

Do wszystkich sukcesów Tomasza  

Majewskiego doprowadził trener Henryk 

Olszewski. W 2016 roku, kiedy po igrzy-

skach w Rio (6. miejsce), mistrz zakończył 

długą i bogatą karierę, obaj zaangażowali 

się w pracę w Polskim Związku Lekkiej Atle-

tyki – pierwszy jako wiceprezes, drugi jako 

prezes. Majewski przewodniczy ponadto 

Warszawsko-Mazowieckiemu Związkowi 

Lekkiej Atletyki.

SZTANGISTA ADRIAN ZIELIŃSKI zapo-

wiadał, że do Londynu jedzie po medal i był 

bardzo pewny siebie – odrzucił nawet propo-

zycję kontraktu sponsorskiego, przekonany,  

że po igrzyskach jego nazwisko warte 

będzie o wiele więcej. Nic dziwnego, w ka-

tegorii 85 kg zdobył w dwóch poprzednich 

sezonach złoty (2010) i brązowy medal 

mistrzostw świata (2011) i należało umieścić 

go w pierwszym szeregu kandydatów do 

podium. Fachowcy nie widzieli w nim jednak 

głównego pretendenta do złota – za takich 

uchodzili Irańczycy Kianoush Rostami i Soh-

rab Moradi, osiągający ponoć na treningach 

blisko 400 kg w dwuboju, oraz mistrz z Pe-

kinu, Chińczyk Lu Yong. W sporcie nie ma 

jednak gwarancji, a jedynie ciężka praca daje 

nadzieję na sukces. Po rwaniu w polskiej 

ekipie nadzieje powoli zaczynały zamieniać 

się w radość – Zieliński był trzeci (174 kg),  

za Yongiem (178) i Rosjaninem Aptim Au-

chadowem (175), a przed Rostamim (171). 

Sam zawodnik musiał jednak pozostać 

maksymalnie skoncentrowany – niejeden 

po świetnej postawie w pierwszym boju 

kompletnie psuł swój występ w podrzucie. 

Błyskawicznie przekonał się o tym lideru-

jący Yong, który spalił wszystkie trzy próby 

i odpadł z rywalizacji. Również pierwsza 

próba Zielińskiego była nieudana, ale w dru-

giej podniósł 206 kg. Przebili go jednak 

Auchadow (210) i Rostami (209), Polak – my-

śląc o zwycięstwie – musiał więc atakować 

rekord życiowy. Na gryfie 211 kg i... udało się! 

Rywale w ostatnich próbach nie zdołali już 

poprawić swoich wyników, a to oznaczało, 

że w dwuboju Zieliński i Auchadow uzyskali 

po 385 kg. Złotym medalistą został pierwszy 

z nich, dzięki niższej o 130 g masie ciała. 

Niewysoki Polak oszalał z radości, a sukces 

zadedykował swojemu trenerowi Ireneuszo-

wi Chełmowskiemu, zmarłemu nagle rok 

wcześniej. Sukces niemały, gdyż było  

to pierwsze olimpijskie złoto polskich  

ciężarów aż od 40 lat, kiedy w kategorii  

52 kg triumfował Zygmunt Smalcerz.

Niestety, cztery lata później życie dopisało 

zaskakujące postscriptum do tej historii. 

Podczas Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio 

de Janeiro przygotowujący się do obrony 

złotego medalu Adrian Zieliński został wy-

kluczony z reprezentacji i wydalony z wioski 

olimpijskiej z powodu wykrycia w jego or-

ganizmie (w próbce badanej jeszcze w kraju 

przez polską Komisję do Zwalczania Do-

pingu w Sporcie) środków dopingujących. 

Ten sam los spotkał dwa dni wcześniej jego 

brata Tomasza, który z kolei w lutym 2017 

roku uzyskał brązowy medal igrzysk w Lon-

dynie w kategorii 94 kg! Choć na pomoście 

zajął dopiero 9. miejsce, w ciągu kolejnych 

lat zdyskwalifikowano w sumie aż sześciu 

spośród wyprzedzających go rywali, w tym 

całą pierwszą czwórkę, na czele ze zwycięz-

cą, Kazachem Ilją Iljinem.

OBOK:
Adrian Zieliński  
był w Londynie  
jednym z faworytów,  
co potwierdził, 
zdobywając złoto

PONIŻEJ:
Adrian Zieliński  
na podium – to było 
pierwsze od 40 lat 
olimpijskie złoto 
polskiego sztangisty



W PIERWSZYM TEGOROCZNYM NUMERZE 

„Magazynu Olimpijskiego” sygnalizowa-

liśmy, że weryfikacji ulegną także wyniki 

tej samej kategorii wagowej z Igrzysk 

XXIX Olimpiady w Pekinie. Po tym, jak stoso-

wanie dopingu udowodniono ówczesnemu 

zwycięzcy... Iljinowi, złoty medal miał przy-

paść drugiemu w klasyfikacji Szymonowi 

Kołeckiemu. Wciąż nie było jednak urzędo-

wego potwierdzenia MKOl. W lipcu odpo-

wiedni dokument dotarł wreszcie do PKOl, 

możemy więc oficjalnie zaliczyć Szymona 

Kołeckiego w poczet polskich mistrzów 

olimpijskich. Niewiele zabrakło, by znalazł 

się w nim już przed 9 laty. W ostatniej próbie 

podczas pekińskich zawodów był bardzo bli-

sko zaliczenia 228 kg w podrzucie, co dałoby 

mu 407 kg w dwuboju i zwycięstwo. Osta-

tecznie jednak to podejście spalił, uzyskał 

w sumie 403 kg i przegrał z Iljinem (406 kg). 

Zdobyte wówczas srebro było dla podopiecz-

nego trenera Zygmunta Smalcerza (mistrza 

z IO w Monachium) wielkim zwycięstwem, 

przede wszystkim nad własnymi słabościa-

mi. – Sześć tygodni temu byłem na zerowym 

poziomie. Zastanawiałem się, czy w ogóle tu 

przyjadę – mówił po zawodach. Do igrzysk 

przygotowywał się bardzo krótko z powodu 

kontuzji i operacji lewego kolana. Na doda-

tek trzy lata wcześniej przeszedł poważną 

operację kręgosłupa, po której żadnemu 

sztangiście na tak wysokim poziomie nie 

udało się odbudować. On powrócił jednak, 

i to na sam szczyt – o czym wtedy jeszcze nie 

wiedział, z powodu oszustwa Iljina. Choć  

Mazurka Dąbrowskiego za Wielkim Murem 

nie było mu dane usłyszeć, po blisko deka-

dzie może poczuć zasłużoną satysfakcję. 

MKOl oficjalnie potwierdził,  
że na igrzyskach w Pekinie 

Ilja Iljin stosował doping.   
Po zweryfikowaniu 

wyników złotym medalistą 
został Szymon Kołecki

Mamy wspólny cel
Deloitte Sports Business Group
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SUMMARY

THE SPORTING CALENDAR OF THE SUMMER JUST PASSED WAS MORE THAN USUALLY PACKED WITH  
AN AMAZING VARIETY OF WORLD CLASS SPORTS EVENTS. THE MAJOR ONES WERE THE EUROPEAN  
AND WORLD CHAMPIONSHIPS IN SEVERAL DISCIPLINES, THE WORLD GAMES (I.E. THE NON-OLYMPIC  
SPORTS GAMES) IN WROCŁAW, AND THE SUMMER UNIVERSIADE IN TAIPEI. YOU CAN READ ABOUT  
VIRTUALLY ALL THESE EVENTS IN THIS EDITION OF “MAGAZYN OLIMPIJSKI”

IT HAS BEEN AN EVENTFUL SUMMER

TEXT BY: MATEUSZ WILANOWICZ

PHOTO:  SZYMON SIKORA/PKOL, PAP/EPA, PAWEŁ SKRABA, PAK WON-IL/PYEONGCHANG 2018

TRANSLATION: STEPHEN CANTY
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Barcelona 1992 was a one of the most 
successful sports event in history  

of Polish Olympics – 10 medals  
(3 gold, 6 silver and 10 bronze)

There was hardly a dry eye among those 

who had competed, despite the passing of 

25 years. The athletes remembered their stay 

and the atmosphere surrounding the event, 

and recalled the most interesting things that 

went on behind the scenes. There was no 

shortage of anecdotes. Getting together like 

this after so many years was unanimously 

held to be necessary and worthwhile.

THE PROCESS OF SELECTING THE HOST 

CITY for the 2024 Summer Olympics, which 

took from the beginning of 2015 to mid-

September 2017, is another topic to which 

we have devoted a fair amount of column 

space. Only two candidates had made it to 

the last round – Los Angeles, CA, USA, and 

Paris, France. This particular “competition” 

was meant to have been decided at the IOC 

Session in Lima on Sept. 13, but a tentative 

compromise arrangement had already been 

reached in mid-July, and it only had to be 

formally confirmed. For the first time ever, 

the IOC decided to name the host cities for 

Andrzej Szalewicz, the then President of the 

Polish Olympic Committee, and Tadeusz 

Wróblewski, the head of the Polish Olympic 

Mission in Barcelona. The short film shown 

in the introduction (there were also pupils 

from two Warsaw sports schools and a 

group of journalists present) recalled the 

most enjoyable moments – from a Polish 

perspective – of the Barcelona Olympics. 

OUR “COVER STORY” is the 25th 

anniversary of the Barcelona Olympics.

The white-and-reds put in a stunning 

performance in the Catalonian capital in 

1992, winning 19 medals (3 gold, 6 silver, 

and 10 bronze). Most of the medalists at 

those games, along with their trainers and 

coaches, met up at the Olympic Center in 

Warsaw on Sept. 22. Special guests included 



The Winter Olympics  
in Pyeongchang begin  
in just over 100 days.

Will we take advantage  
of this opportunity?

two consecutive Games. It determined that 

the world’s premiere sporting event would 

be held in Paris in 2024 and in Los Angeles 

four years later. It is worth noting that the 

IOC deemed both cities to have almost 

the entire sports infrastructure (stadiums, 

halls, courts, tracks etc.) necessary to hold 

the Olympics already in place. Designating 

these cities as the hosts conformed to the 

rules laid down in “Agenda 2020”, which 

provide that organizing the Games must not 

incur exorbitant costs by requiring excessive 

expenditure on sports, hotel or transport 

infrastructure. Here we might add that the 

cost of the Games, both in 2024 and 2028, 

has been estimated at approx. 6-7 bln USD. 

The IOC has announced that the host 

cities have been given 1.7 and 1.8 bln USD 

respectively.

HAVING TALKED ABOUT THE GAMES 

7 and 11 years from now, it might be worth 

mentioning that we have just over 100 days to 

the 2018 Winter Olympics in PyeongChang. 

While the situation on the Korean peninsula 

is certainly worrying – and not just for sport – 

the hosts promise that the Games will meet 

the highest international standards and that 

competitors, spectators and guests can all 

rest assured of maximum security. The IOC 

Coordination Commission, which made 

its ninth visit to PyeongChang at the end 

of August, was satisfied with the progress 

of the organizational work, the state of the 

sports venues, and the test runs that had 

been carried out. The only thing that gave 

slight cause for concern were the fairly 

weak advance ticket sales for opening day. 
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in Beijing) and weightlifter Adrian Zieliński. 

Now that the 2008 Beijing weightlifting 

results have been verified by the international 

sporting authorities, and several competitors 

stripped of their medals (for doping), we can 

report that the former silver medalist, Szymon 

Kołecki, has now been awarded the gold, and 

the former fourth-place getter, Marcin Dołęga, 

the bronze. The pair have only been awarded 

the medals due to them after 9 years. 

However, despite not receiving them at the 

Olympics, but at an IOC board meeting, they 

were both visibly moved at the ceremony.

WE ADDITIONALLY PRESENT the profiles of 

several outstanding competitors – Rittmeister 

Henryk Leliwa-Roycewicz (an equestrian 

and one of the heroes of the 1939 Defensive 

War), mountain runner Izabela Zatorska, 

and the rising (and in what style!) hammer 

throw star, Malwina Kopron. There is also an 

article of tennis player Łukasz Kubot, who 

won the Wimbledon men’s doubles title with 

Marcelo Melo from Brazil, and another on our 

intrepid yachtswomen Agnieszka Skrzypulec 

and Irmina Mrózek Gliszczynska – world 

champions in the 470 class. 

According to information in September, just 

under a quarter had been sold. Coming as it 

did barely 100 days before an event of this 

magnitude, this was the worst result in years. 

However, everyone was optimistic that the 

situation would soon improve, although they 

were mindful that the threat to the Games 

(and world peace) from North Korea had had 

a negative impact on interest in the Games on 

the part of spectators from abroad.

WE HAVE MADE IT TO LONDON 2012 in 

our series of presenting Polish Olympic 

championships from consecutive Games. 

The white-and-reds came home with only 

two gold medals, and they were won by two 

extraordinarily strong men – shot-putter 

Tomasz Majewski (a repeat of his 2008 win 
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N
agromadzenie rozmaitych 

wydarzeń bieżących i ogra-

niczona pojemność na-

szego pisma nie pozwoliły 

zamieścić w poprzednim 

wydaniu „Magazynu…” informacji nt. Cen-

tralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka. 

Ich gospodarzem były w tym roku (po 22-let-

niej przerwie): Zespół Szkół w Parkowie 

(Wielkopolska) i działający przy nim klub 

olimpijczyka. Na uroczystości przybyła licz-

na grupa olimpijczyków i paraolimpijczyków, 

PODCZAS OBRADUJĄCEGO W KOŃCU 

MAJA W BRISBANE Zjazdu Polonii australij-

skiej delegaci (reprezentujący 17 polonijnych 

organizacji), wybrali Radę Naczelną i jej 

Prezydium. Na jego czele stanęła pani Mał-

gorzata Kwiatkowska – aktywna działaczka 

polonijna i sportowa z Sydney. Była wielo-

krotna reprezentantka Polski w koszykówce, 

wraz z mężem Bolesławem – przed laty rów-

nież czołowym koszykarzem AZS Warszawa 

i ŁKS, olimpijczykiem z Meksyku, od wielu lat 

utrzymuje stały kontakt z PKOl (w br. gościła 

w Polsce podczas Polonijnych Igrzysk Spor-

towych w Toruniu). Wielką pomoc reprezenta-

cji Polski państwo Kwiatkowscy okazali  

przed igrzyskami olimpijskimi w Sydney  

w roku 2000 i w ich trakcie. Nowej pani 

prezes serdecznie gratulujemy! 

1 CZERWCA na obiektach Gimnazjum nr 2 

w Działdowie odbył się już IV Mini Piknik 

Olimpijski. Wielki wkład w jego organizację 

mieli uczniowie i ich opiekun – Zdzisław 

Ziółkowski. Imprezę odwiedzili medaliści 

olimpijscy: Marian Sypniewski, Kazimierz 

Czarnecki i Władysław Zieliński oraz cztero-

krotna uczestniczka igrzysk – Anna Jesień. 

Nie obyło się bez olimpijskiego ceremoniału 

i wręczenia medali „Za zasługi dla polskiego 

PONIŻEJ:
IV Mini Piknik 
Olimpijski  
w Działdowie 
organizatorzy  
i uczestnicy zgodnie 
uznali za udany!

OBOK:
Pani Małgorzata 

Kwiatkowska – nowa 
prezes Rady Naczelnej 

Polonii Australijskiej         

ZEBRAŁ: MATEUSZ WILANOWICZ

FOTO: ZS PARKOWO, BOGUMIŁA FILIP, ZDZISŁAW ZIÓŁKOWSKI, TOMASZ PIECHAL/PKOl, SZYMON SIKORA/PKOl, FUNDACJA M. TAKASAKI

którzy z zainteresowaniem śledzili bogaty 

program wydarzenia, starannie przygoto-

wany przez gospodarzy. Znalazły się w nim 

m.in.: konkurs wiedzy olimpijskiej, turnieje 

w grach zespołowych i tenisie stołowym, 

pokazy ratownictwa wodnego. Nie zabrakło 

odwiedzin sportowców w kilku szkołach 

w Rogoźnie i okolicy. 

Główne uroczystości na boisku szkolnym 

w Parkowie rozpoczęła odegrana przez 

uczniów scenka przypominająca rodowód 

igrzysk olimpijskich. Obserwowali ją m.in. 

specjalnie przybyli na miejsce zacni goście 

– wielkopolscy posłowie, przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium 

Oświaty, lokalnych władz samorządowych. 

Kierownictwo PKOl reprezentowali: prezes 

Andrzej Kraśnicki i sekretarz generalny 

Adam Krzesiński, którzy szczególnie za-

służonym w promowaniu idei olimpijskiej 

osobom (wśród nich dyrektor Zespołu Szkół 

Marii Cisowskiej i prezesowi klubu olimpij-

czyka Krzysztofowi Działo) wręczyli medale 

„Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskie-

go”. Były, a jakże, elementy ceremoniału olim-

pijskiego – zapalenie znicza, wciągnięcie na 

maszty flag: państwowej i PKOl, odczytanie 

Apelu Olimpijskiego. A ponadto, masowy 

bieg integracyjny, towarzyszący mu festyn 

sportowy i wypuszczenie w niebo 500… balo-

nów w kolorach olimpijskich kół. 

ruchu olimpijskiego”. Były popisy zapa-

śników Sokoła Lubawa oraz rywalizacja 

młodzieży m.in. w piłce nożnej, koszykówce, 

streetballu, siatkówce plażowej, strzelaniu 

z łuku, tenisie ziemnym i stołowym, sza-

chach, unihokeju, na kolarskim torze prze-

szkód, w wyścigach kapsli, przeciąganiu liny, 

pokazach tanecznych i zumbie. Można było 

również nauczyć się udzielania pierwszej 

pomocy. 



     

W RAMACH CZERWCOWYCH OBCHODÓW 

Dni Patrona Szkoły – Bronisława Malinow-

skiego, w Jędrzejowie na Opolszczyźnie odbył 

się XXIII Bieg Olimpijski im. Zdzisława Zielon-

ki. Ukończyło go 623 uczestników – to przed-

szkolaki, dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 

Gośćmi imprezy byli – obok przedstawicieli 

miejscowych i regionalnych władz – dolnoślą-

scy olimpijczycy: Halina Aszkiełowicz-Wojno, 

Ryszard Podlas, Wojciech Bartnik, Paweł Rań-

da i Jan Cych. W rozmowach po biegu wyrażali 

o imprezie pochlebne opinie. Ich szczególny 

zachwyt wzbudził olimpijski ceremoniał 

i występy artystyczne. Jak stwierdził Wojciech 

Bartnik: – Na chwilę powróciły wspomnienia.  

Cała impreza, jak to zwykle bywa, była moż-

liwa dzięki zaangażowaniu społeczności 

szkolnej PZS w Jędrzejowie oraz pomocy 

lokalnych sponsorów. 

POD KONIEC SIERPNIA Polski Komitet 

Olimpijski gościł Benedykta Krysika – wy-

bitnego trenera siatkówki, selekcjonera 

reprezentacji Polski seniorek (1965–1970), 

współtwórcę ich medali – srebrnego z mi-

strzostw Europy w Izmirze (1967) i brązowe-

go na igrzyskach olimpijskich w Meksyku 

(1968). Mieszkający od ponad 30 lat w Szwe-

cji szkoleniowiec do kraju został zaproszony 

z rodziną przez PZPS z okazji rozgrywanych 

G
OSZCZĄCY W NASZYM 

KRAJU z okazji X Igrzysk 

Światowych The World Ga-

mes we Wrocławiu prezydent 

Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego dr Thomas Bach 19 lipca od-

wiedził siedzibę PKOl w Warszawie. Gościowi, 

z którym spotkali się: prezes PKOl Andrzej 

Kraśnicki, wiceprezes, członkini MKOl Irena 

Szewińska i sekretarz generalny Adam Krze-

siński, towarzyszyli: Mark Adams – dyrektor 

ds. komunikacji MKOl, a także Joanna Zipser-

-Graves – szefowa Programów Zarządzania 

Narodowych Komitetów Olimpijskich Soli-

darności Olimpijskiej MKOl, Marina Baramia POWYŻEJ:
Występy artystyczne 
uczniów z Jędrzejowa 
bardzo podobały 
się przybyłym na 
Dni Patrona Szkoły  
dolnośląskim 
olimpijczykom

PONIŻEJ:
Sekretarz generalny 
PKOl Adam Krzesiński 
wręcza Benedyktowi 
Krysikowi złoty 
medal „Za zasługi 
dla polskiego ruchu 
olimpijskiego”
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u nas mistrzostw Europy siatkarzy. W czasie 

spotkania w Centrum Olimpijskim, w którym 

wziął udział m.in. doc. dr Kajetan Hądzelek 

z Komitetu Pierre’a de Coubertina w Polsce 

(taką nową nazwę nosi od niedawna dotych-

czasowa Fundacja „Centrum Edukacji Olim-

pijskiej”) sekretarz generalny PKOl Adam 

Krzesiński wręczył gościowi złoty  

medal „Za zasługi dla polskiego ruchu  

olimpijskiego”. 

– szef Protokołu MKOl oraz Greg Martin  

– oficjalny fotograf MKOl. Thomas Bach  

wpisał się do księgi pamiątkowej PKOl, zwie-

dził Muzeum Sportu i Turystyki, a następnie 

spotkał się z przedstawicielami Polskiej 

Rodziny Olimpijskiej: członkami Prezydium 

i Zarządu PKOl, sponsorami PKOl, parlamen-

tarzystami i przedstawicielami polskiego 

sportu. Szczególnie ucieszyła go rozmowa 

z reprezentantami najbliższej mu dyscypliny 

– szermierki (Thomas Bach to drużynowy 

mistrz olimpijski z Montrealu we florecie). 

Podczas pobytu w naszej stolicy sternik świa-

towego olimpizmu został również przyjęty 

przez prezydenta RP – Andrzeja Dudę. 
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W
 pierwszych dniach 

września siedzibę PKOl 

odwiedził senator Par-

lamentu Japońskiego 

Hirofumi Nakasone. 

Jest on także prezesem Związku Lekkiej 

Atletyki Prefektury Gunma, wiceprezesem 

Japońskiego Związku Lekkiej Atletyki  

oraz doradcą w Komitecie Organizacyjnym 

Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020. Se-

natorowi towarzyszył ambasador Japonii 

w Polsce Shigeo Matsutomi. Gości przyjęła 

wiceprezes PKOl, członkini MKOl Irena 

Szewińska. W spotkaniu, w którym uczest-

niczyła także dyrektor ds. olimpijskich PKOl 

Marzenna Koszewska, rozmawiano głównie 

na temat przygotowań do igrzysk w Tokio. 

Poruszono m.in. kwestię możliwości zor-

ganizowania w prefekturze Gunma, przede 

wszystkim w mieście Takasaki (z którym 

W POŁOWIE WRZEŚNIA PREZES  

ANDRZEJ KRAŚNICKI i sekretarz generalny 

PKOl Adam Krzesiński spotkali się z dele-

gacją Komitetu ds. Edukacji, Nauki, Kultury 

i Zdrowia Publicznego Ogólnochińskiego 

Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 

Chińskiej Republiki Ludowej. W spotkaniu 

uczestniczyli m.in.: ambasador ChRL  

w Polsce Xu Jian, przewodniczący komitetu 

Hon Liu Binjie, oraz Hon Pang Lijuan, Hon 

Xu Jiang, Chen Guangjun, Zhang Chuan-

sheng, Zhang Dejun, a także posłowie  

na Sejm RP – Jacek Falfus i Grzegorz Janik.

Podczas spotkania Andrzej Kraśnicki przed-

stawił historię i działalność PKOl, akcentując 

zwłaszcza pracę skupionych wokół Komite-

tu wolontariuszy – także zaangażowanych 

w aktywność struktur terenowych. Podkre-

ślił też dobre relacje PKOl z Chińskim Komi-

tetem Olimpijskim. 

W DNIU INAUGURACJI NOWEGO ROKU 

AKADEMICKIEGO w stołecznej AWF J. Pił-

sudskiego (25 września br.) na dziedzińcu 

uczelni upamiętniono zmarłego w styczniu 

br. znakomitego przed laty szermierza, 

dwukrotnego medalistę olimpijskiego, 

a potem wieloletniego prezesa Towarzy-

stwa Olimpijczyków Polskich i wicepre- 

zesa PKOl – mec. Ryszarda Parulskiego.  

Tablica z nazwiskiem 
Ryszarda Parulskiego 

symbolicznie zamknęła 
zainicjowany przez  
niego „Złoty Krąg  

Gloria Optimis” 

PKOl już nawiązał współpracę) bezpośred-

nio przed tą imprezą zgrupowań treningo-

wych dla polskich sportowców. 

To z jego inicjatywy na terenie bielańskiej 

akademii specjalnymi pamiątkowymi pły-

tami na „Złotym Kręgu Gloria Optimis”  

od roku 2005 uhonorowano 125 wybitnych 

postaci polskiego sportu – zawodników, 

trenerów, pracowników nauki, ludzi kultury 

i dziennikarzy. Tablica z nazwiskiem  

Ryszarda Parulskiego „Złoty Krąg”  

symbolicznie zamknęła. 
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NORDIC WALKING zorganizowano we 

wrześniu w Racocie (Wielkopolska). Na im- 

prezę zjechali uczestnicy z różnych stron 

Polski. Sporo było biegaczy indywidualnych 

i grup zorganizowanych. Znicz olimpijski od 

pochodni podarowanej przez Grecki Komitet 

Olimpijski, zapalił olimpijczyk z Monachium 

– lekkoatleta Tadeusz Kulczycki, a oficjalną 

formułę otwierającą Bieg wygłosił Marian 

Sypniewski z PKOl. Biegano (prawie 1500 

osób) na dystansie 5 km, ale klasyfikacji 

nie prowadzono – liczył się sam udział. 

Podobnie zresztą było w przypadku spa-

ceru nordic walking. Dla wszystkich, którzy 

dotarli do mety, były pamiątkowe dyplomy 

i upominki. 

GOSZCZĄCY W TOKIO PREZES PKOl 

ANDRZEJ KRAŚNICKI, jego japoński odpo-

wiednik Tsunekazu Takeda i burmistrz miasta 

Takasaki Kenji Tomioka podpisali 5 paździer-

nika umowę o współpracy. Dotyczy ona m.in. 

26 
września Zarząd 

PKOl podjął kilka 

istotnych decyzji, 

m.in. na funkcję 

szefowej Misji Olim-

pijskiej na przyszłoroczne III Młodzieżowe 

Igrzyska Olimpijskie w Buenos Aires powołał 

Ewelinę Wawrynkiewicz z Działu Olimpij-

skiego PKOl. W związku z decyzjami trzech 

polskich związków sportowych o wymianie 

ich przedstawicieli w Zarządzie – jego skład 

opuścili: Zenon Dagiel (łyżwiarstwo figurowe), 

Wojciech Pisarski (jeździectwo) i Grzegorz 

Brudziński (zapasy). Zastąpili ich odpowied-

nio: Marek Kaliszek, Jan Sołtysiak i Ryszard 

Niedźwiedzki. Zarząd zatwierdził ponadto 

składy osobowe komisji problemowych PKOl. 

Na ich czele jako przewodniczący stanęli: 

Halina Zdebska-Biziewska (Klub Fair Play), 

Wojciech Długosz (Komisja Budżetu i Finan-

sów), Jerzy Wenderlich (Kultury i Edukacji 

Olimpijskiej), Hubert Krysztofiak (Medyczna), 

Piotr Kamiński (Projektów Rozwojowych), 

Stanisław Dziekoński (Nauki, Innowacji 

i Środowiska), Irena Szewińska (Sportu Ko-

biet), Jerzy Skucha (Sportowa), Zenon Dagiel 

(Sportu Młodzieżowego), Andrzej Majkowski 
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(Współpracy Międzynarodowej), Janusz 

Kochan (Współpracy Terytorialnej), Tadeusz 

Tomaszewski (Współpracy z Olimpijczykami), 

Witold Rybczyński (Współpracy z Polonią), 

Adam Korol (Zawodnicza), Andrzej Szalewicz 

(Klub Kolekcjonera) oraz Kajetan Hądzelek 

(Kapituła Odznaczeń). 

Ponadto podjęto decyzję o powołaniu kolej-

nych trzech komisji i powołano ich przewod-

niczących. To komisje: Sportu Wiejskiego 

(Krzysztof Piasek), Infrastruktury Sportowej 

(Dawid Chwałka) i Współpracy z Mediami 

(Włodzimierz Szaranowicz). Składy wszyst-

kich komisji problemowych opublikujemy 

w następnym wydaniu „Magazynu...”. Po-

siedzeniu Zarządu towarzyszyła ceremonia 

wręczenia przez członkinię MKOl, wiceprezes 

PKOl Irenę Szewińską w towarzystwie preze-

sa PKOl Andrzeja Kraśnickiego i sekretarza 

generalnego Adama Krzesińskiego „zale-

głych” medali olimpijskich z igrzysk w Pekinie 

(2008). Po dokonanej przez IWF i MKOl 

weryfikacji wyników (na podstawie ponownie 

przeprowadzonych badań antydopingowych 

ówczesnych medalistów) – złoty medal (kat. 

94 kg) przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskie-

go wręczono Szymonowi Kołeckiemu, zaś 

brązowy (105 kg) – Marcinowi Dołędze.  

umożliwienia polskim związkom sportowym 

zorganizowania w okresie poprzedzającym 

igrzyska olimpijskie w Tokio (2020) zgrupo-

wań treningowo-aklimatyzacyjnych. Miasto 

Takasaki (położone ok. 100 km na północ od 

stolicy) dysponuje bardzo dobrymi warunka-

mi w zakresie infrastruktury sportowej i za-

kwaterowania. Kontakt z PKOl jego władze 

utrzymują już od roku 2015.

W uroczystości, zorganizowanej w nowocze-

snej hali sportowej „Kishi Memorial Gymna-

sium” w Tokio, wzięli udział m.in.: przedsta-

wiciele komitetu organizacyjnego igrzysk 

w roku 2020 i Rady Miasta Takasaki,  radca 

Ambasady RP Piotr Szostak i wiceprzewod-

nicząca Rady PKOl, prezes LuxMed – Anna 

Rulkiewicz. 
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DEDYKOWANE 
ROTMISTRZOWI
SPORTOWCY W POWSTANIU  WARSZAWSKIM 
 Zbigniew Chmielewski 
Wyd. Stowarzyszenie Dziennikarskie „Media”, 
Towarzystwo Olimpijczyków Polskich
Warszawa 2017 

 Rotmistrzowi Henrykowi Leliwie-Roy-

cewiczowi – olimpijczykowi i żołnierzowi 

jest dedykowana ta książka. „Jest to pierwsza 

próba historycznego udokumentowania 

związków środowisk sportowych z Wojskiem 

Polskim, a potem z Armią Krajową – od 

wojny polsko-bolszewickiej, Legionów Pił-

sudskiego, Błękitnej Armii gen. Hallera, przez 

tytułowe Powstanie Warszawskie aż po lata 

powojenne po roku 1945, obejmujące okres 

podziemia niepodległościowego” – piszą wy-

dawcy, kierujący książkę (jako pomoc edu-

kacyjną) do polskiej młodzieży. Niezwykle 

pouczająca, a przez to cenna to publikacja. 

WYBRAŁ: MATEUSZ WILANOWICZ

KALEJDOSKOP

WIERSZE ZEBRANE
Barbara Grocholska-Kurkowiak 
Wyd. Estrella z inicjatywy Fundacji Centrum 
Edukacji Olimpijskiej PKOl
Warszawa 2017

 „Nie jestem poetką jeżdżącą na nar-

tach – tylko instruktorem, zawodniczką pi-

szącą wiersze. Dlatego inicjatywa PKOl – wy- 

dania tego tomiku wierszy – jest dla mnie jak 

udział w kolejnych zimowych igrzyskach 

olimpijskich” – pisze we wstępie 

autorka (rocznik 1927), uczestniczka 

Powstania Warszawskiego, olimpijka 

w narciarstwie alpejskim z Oslo (1952) 

i Cortina d’Ampezzo (1956) – wyróżniona 

wieloma odznaczeniami – bojowymi, pań-

stwowymi i sportowymi oraz Wawrzynem 

Olimpijskim PKOl (2000) – jej sylwetkę 

przedstawiliśmy w „Magazynie Olimpijskim” 

nr 3/2015. W twórczości Pani Barbary  

nie brakuje akcentów sportowych  

NIE JESTEM POETKĄ…

– np. w wierszach: „Mistrzowie”, „Trenerka”, 

„Szkoła narciarska”, „Dziewczyna i młot  

w Eurosport” albo „Kort”. 

ŁÓDZCY  
HEROSI SPORTU
OLIMPIJCZYCY ŁODZI I REGIONU.  
PARYŻ 1924 – RIO 2016
Marek Kondraciuk i Marek Łopiński 
Wyd. Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi
Łódź 2017

 To kolejny regionalny leksykon olim-

pijczyków – tym razem urodzonych w Łodzi, 

reprezentujących miejscowe kluby lub w inny 

sposób z tym miastem i regionem związa-

nych. A region to przecież także: Opoczno, 

Bełchatów, Drzewica, Piotrków Trybunalski 

czy Tomaszów Mazowiecki. Zawodnicy  

i szkoleniowcy, ale także sędziowie, lekarze 

czy towarzyszący na igrzyskach sportowcom 

dziennikarze. W tym gronie największe grupy 

stanowią przedstawiciele lekkoatletyki i ko-

larstwa, ale również niemało jest reprezentan-

tów sportów zimowych (hokej, łyżwiarstwo 

szybkie i figurowe). Przy każdej postaci krót-

ka biografia i fotografia. Książkę uzupełnia 

zarys historii nowożytnego ruchu olimpijskie-

go i ilustrowana „minikronika” Regionalnej 

Rady Olimpijskiej. Centrum Olimpijskie PKOl
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