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Trofeum Fair Play

Trofeum honoruje szczególny czyn czystej gry, którego dokonał zawodnik lub zawod-

niczka, zespół sportowy, trener czy działacz w roku 2015. Czynem tym pomógł in-

nym, poświęcając nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku 

dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej humanistycznej postawy wo-

bec drugiego człowieka bądź zespołu.

Kajetan Kajetanowicz
Jarek Baran
zawodnicy – sporty samochodowe 

Podczas rajdu Czech „Barum Rally Zlin 2015” – 7. rundy Rajdowych Mistrzostw Europy 

FIA 2015, załoga zespołu LOTOS Rally Team w składzie Kajetan Kajetanowicz i Jarek 

Baran poświęciła cenne punkty, sukces w rajdzie oraz szansę na zwycięstwo i tytuł 

mistrza Europy na rzecz troski o zdrowie i życie członków innej załogi.

Dyplom w kategorii „Czyn czystej gry” 

Dawid Woźniak (15 lat)
zawodnik biathlonu – MKS Karkonosze Jelenia Góra

Podczas zawodów Pucharu Polski w biathlonie letnim 

w Dusznikach-Zdroju poświęcił szansę zajęcia I miejsca, 

usiłując pomóc koledze, który zasłabł podczas biegu. Osta-

tecznie Dawid zajął miejsce 9. – do zwycięstwa zabrakło mu 

3 minut.

Wyróżnienia w kategorii „Kariera sportowa 
i godne życie po jej zakończeniu”

Dla zawodnika lub zawodniczki, którzy wyróżnili się postawą fair play w sporcie 

i godnym życiem po zakończeniu kariery sportowej (osobistym, zawodowym, 

w działaniach na rzecz młodzieży uprawiającej sport itp.).

Lech Koziejowski
szermierka

Trzykrotny olimpijczyk: Monachium 1972 (złoty medal 

w drużynie), Moskwa 1980 (brązowy medal w drużynie), 

Montreal 1976. Wicemistrz świata juniorów (Genewa 1969), 

mistrz Polski we florecie (1980), 9-krotny drużynowy mistrz 

Polski we florecie, 4-krotny medalista mistrzostw świata. 

Absolwent warszawskiej AWF. Nauczyciel wychowania fi-

zycznego w Szkole im. J. Piłsudskiego we Włochach i tre-

ner szermierki w klubie sportowym d’Artagnan, działającym 

przy Szkole Podstawowej nr 340 w Warszawie. Odznaczony 

m.in. Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Złotym 

Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP.



Zygfryd Kuchta
piłka ręczna 

Dwukrotny olimpijczyk: Monachium 1972, Montreal 1976 

– brązowy medal olimpijski. W latach 1968–1976 rozegrał 

w barwach narodowych 133 spotkania, zdobył 149 bra-

mek. Wielokrotnie pełnił funkcję kapitana zespołu. Ab-

solwent Technikum Przetwórstwa Papierniczego w Łodzi 

i warszawskiej AWF (1968). Trener kadry narodowej szczy-

piornistów 1981–1984 (brązowy medal Mistrzostw Świa-

ta w Dortmundzie 1982 zdobyty pod jego trenerskim kie-

rownictwem) oraz Anilany Łódź (1979–1984, 1988–1989, 

mistrz Polski 1983) i austriackiego ASCO Linz (1989–1992). 

W latach 1984–1988 pracował z zespołami klubowymi i re-

prezentacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Selekcjoner reprezentacji kobiecej 

(2003–2006). Nauczyciel akademicki: st. wykładowca na Wydziale Nauk o Wychowa-

niu Uniwersytetu Łódzkiego. Lektor – wykładowca Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej 

(EHF), wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Zasłużony Mistrz Sportu (1973), od-

znaczony m.in. Brązowym Medalem za Wybitne Osiągniecia Sportowe (1976) i Zło-

tym Krzyżem Zasługi. 

prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk
koszykówka

Olimpijczyk – Rzym 1960. 112-krotny reprezentant Pol-

ski (1953–1961), zdobywca 671 pkt dla barw narodowych, 

4-krotny uczestnik mistrzostw Europy. Mistrz Polski (1958)

w zespole Lecha Poznań i wicemistrz kraju (1970) w drużynie 

Wybrzeża Gdańsk. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu 

Poznańskiego. Naukowiec, naczelny dyrektor Instytutu Mor-

skiego w Gdańsku (1982–1988), wykładowca w Światowym 

Instytucie Morskim (będącym agendą ONZ) w Malmö oraz 

w Międzynarodowym Instytucie Prawa Morskiego (gdzie 

pracował do 1991 r.). Autor trzytomowego podręcznika pra-

wa morskiego, profesor prawa na Uniwersytecie Gdańskim, 

ceniony wykładowca Fundacji Kształcenia Menedżerów, popularyzator prawa w tele-

wizji gdańskiej. Prezydent Gdańska (1977–1981). Poseł na Sejm IV kadencji. Od roku 

2004 pełni funkcję rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiat-

kowskiego w Gdyni. Członek honorowy Polskiego Związku Koszykówki. Zasłużony 

Mistrz Sportu, m.in. kawaler Medalu Kalos Kagathos (1994), odznaczony nagrodą im. 

Janusza Kusocińskiego (1980) i – jako jedyny Polak – statuetką dyskobola im. dr. Han-

sa-Heinricha Sieverta 1984, przyznawaną przez Światowe Zrzeszenie Olimpijczyków.

Tomasz Grzegorz Wójtowicz
piłka siatkowa 

Dwukrotny olimpijczyk: Montreal 1976 (złoty medal),  Mo-

skwa 1980. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli „zło-

tej ery” polskiej siatkówki, złoty medalista mistrzostw świata 

1974, nominowany do grona 8 najlepszych siatkarzy świata 

i amerykańskiej Galerii Sławy. W narodowych barwach roze-

grał 325 spotkań (1973–1984). Absolwent Liceum Ogólno-

kształcącego dla Pracujących w Świdniku. Po IO w Moskwie 

wyjechał do Włoch, gdzie przez 8 lat występował w zespo-

łach w Modenie, Parmie, Ferrarzei Citta di Castello. Po po-

wrocie (1990) został przedsiębiorcą w rodzinnym Lublinie. 

Na przełomie wieków w 2002 roku został nominowany do 

nagrody dla siatkarza stulecia w wielkim plebiscycie organizowanym przez FIVB i do 

amerykańskiej siatkarskiej Hall of Fame (Galeria Sławy) mieszczącej się w Holyoke 

w stanie Massachusetts. Zasłużony Mistrz Sportu, odznaczony m.in. 2-krotnie zło-

tym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Siatkarz roku w klasyfikacji „PS” 1975 

i 1983. Współpracuje z telewizją Polsat jako komentator meczów siatkówki.



Wyróżnienia w kategorii „Promocja fair play”

Dla osób, stowarzyszeń lub instytucji promujących ideę fair play oraz szczególnie 

 aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania.

dr hab. prof. AWF Andrzej Dąbrowski 
Andrzej Dąbrowski jest związany z AWF Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie od 1968 roku. Prodziekan ds. studenckich na 

Wydziale Wychowania Fizycznego (1982–1983), pro dziekan 

ds. Kierunku Turystyka i Rekreacja (1997–1999), prorektor ds. 

Dydaktyki i Sportu AWF Warszawa (1999–2002), dziekan Wy-

działu Wychowania Fizycznego w Szkole Wyższej im. Pawła 

Włodkowica w Płocku, kierownik Zakładu Teorii i Metody-

ki AWF Warszawa (1999–2009). Wiceprzewodniczący Klubu 

Fair Play PKOl (1996–1999), następnie członek tego Klubu. 

Obecnie profesor w AWF Warszawa – Filia w Białej Podla-

skiej. Autor licznych publikacji i promotor wielu prac dyplo-

mowych, magisterskich i doktorskich związanych z proble-

matyką fair play.

Ludwik Miętta-Mikołajewicz
koszykówka

Legenda „wiślackiego” sportu. Znakomity trener, organizator 

sportu, dyrektor i wieloletni prezes TS Wisła Kraków. Funk-

cję trenera kadry narodowej pełnił przez prawie ćwierć wie-

ku. Z drużyną narodową 11-krotnie uczestniczył w mistrzo-

stwach Europy 2-krotnie zdobywając z nią srebrne medale. 

Członek Światowej Rady Trenerów Koszykówki FIBA oraz 

komisji FIBA ds. koszykówki żeńskiej. Władze FIBA dwukrot-

nie powierzyły mu prowadzenie reprezentacji Europy. Od 

zawodniczek zawsze wymagał współzawodnictwa zgodne-

go z zasadami fair play. Promocja wartości fair play towa-

rzyszyła mu podczas całej kariery zawodowej, a zasadę fair 

play stosował również w kontaktach z przedstawicielami urzędów i instytucji współ-

pracujących z TS Wisła. Odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Pol-

ski Związek Koszykówki przyznał mu tytuł Członka Honorowego, a TS Wisła – Prezesa 

Honorowego Klubu.

Bożentyna Pałka-Koruba
Była wojewoda świętokrzyska. W 2009 ustanowiła corocz-

ną wojewódzką nagrodę fair play „Laur Świętokrzyski”, przy-

znawaną na zasadach zbliżonych do obowiązujących przy 

konkursie fair play PKOl. Poprzez Świętokrzyski Urząd Woje-

wódzki w Kielcach fundowała nagrody sportowe i fair play 

w corocznych turniejach tenisowych dla licealistów regio-

nu. Przez 8 lat była organizatorem Biegu Niepodległości, fi-

nansowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. 

Renata Susałko
Dziennikarka sportowa, absolwentka Szkoły Głównej Plano-

wania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie oraz studiów 

dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim. Z Polskim 

Radiem związana od 1977 r. Początkowo dziennikarka Re-

dakcji Morskiej Programu dla Zagranicy, od 1983 roku w Re-

dakcji Sportowej Polskiego Radia. Jako radiowa reporterka 

uczestniczyła w dziennikarskiej obsłudze kilku igrzysk olim-

pijskich i paraolimpijskich. Od lat aktywna w Polskim Stowa-

rzyszeniu Sportu Kobiet oraz w strukturach Polskiego Ko-

mitetu Olimpijskiego (Komisja Sportu Kobiet oraz Klub Fair 

Play – nieprzerwanie od 1996 roku). Miała znaczący udział 

w zdobyciu przez jej macierzystą Redakcję Sportową Programu I Polskiego Radia 

w 1995 roku wyróżnienia Klubu Fair Play PKOl za promocję wartości czystej gry. Pro-

blematyką fair play zajmuje się od ponad 20 lat, bezustannie promując jej wartości 

na antenie Polskiego Radia i w życiu prywatnym, m.in. poprzez prezentację sylwetek 

i pozytywnych zachowań ludzi sportu nagradzanych corocznie w Konkursach Fair 

Play PKOl. Obecnie będąc na emeryturze – kontynuuje zarówno współpracę ze swoją 

redakcją, jak i aktywność na forum PKOl oraz działalność w zakresie promocji fair play.



Plebiscyty „Sztandaru Młodych” 

o tytuł „Dżentelmena Sportu” 

i konkursy Fair Play PKOl

1963–2015 

Inicjatorami nagród fair play byli w 1963 r. red. Tadeusz Olszański, ówczesny kierownik 

działu sportowego w redakcji „Sztandaru Młodych”, oraz Tadeusz Konwicki, Jan Strze-

lecki i Andrzej Ziemilski. Po dyskusji pt. Bij mistrza „Sztandar Młodych” wspólnie z Klu-

bem Dziennikarzy Sportowych SDP przeprowadził pierwszy Plebiscyt na „Dżentelme-

na Sportu”. Został nim wybitny pięściarz Zbigniew Pietrzykowski. 

W listopadzie 1977 r. Polski Komitet Olimpijski powołał Komisję Fair Play, która posta-

nowiła corocznie przyznawać nagrody sportowcom, działaczom, kibicom sportowym 

bądź instytucjom za postawę i promocję fair play. W tej sytuacji na sugestię Ryszarda 

Łukasiewicza – redaktora naczelnego „Sztandaru Młodych” połączono siły i zaczęto 

organizować wspólne plebiscyty PKOl i „SM” z czasem przekształcone w Konkursy 

Fair Play (współpraca ze „SM” ustała z chwilą rozwiązana tej redakcji w 1997 r.). Tytuły 

„Dżentelmena Sportu” przyznawano do 1978 r., następnie „Dżentelmena” do 1983 r. 

W 1984 r. tytuły zastąpione zostały Nagrodami Fair Play, w 1993 r. Głównymi Nagroda-

mi Fair Play, w 2000 r. Głównymi Trofeami Fair Play, a od 2009 r. Trofeami Fair Play. Od 

2001 r. Trofeum Fair Play stanowi statuetka projektu Krystiana Jarnuszkiewicza, wyko-

nana w oparciu o znaczek Klubu Fair Play PKOl zaprojektowany przez firmę Publicis 

FCB Poland. Wręcza się ją również jako Honorowe Trofeum Fair Play PKOl osobom wy-

bitnie zasłużonym dla ruchu olimpijskiego i promocji zasad fair play. Pierwsze Hono-

rowe Trofeum Fair Play PKOl przyznano w 1988 r. Januszowi Piewcewiczowi – wielo-

letniemu Sekretarzowi Międzynarodowego Komitetu Fair Play.




