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wstęp

Bliskie związki sportu (zwłaszcza olimpijskiego) z kulturą i sztuką są w polskim ruchu olimpijskim powszech-
nie znane i - ku wspólnej satysfakcji obu tych sfer naszego życia – kontynuowane. Od lat przysparza to nam 
uzasadnionej dumy i szacunku ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, wielu komitetów na-
rodowych i polskiego społeczeństwa. Przypominam osiągnięcia polskich twórców w olimpijskich konkursach 
sztuki, nie sprowadzające się przecież jedynie do ośmiu medali, lecz obejmujące również wiele, często nie-
słusznie zapomnianych, wyróżnień. Godzi się także przypomnieć, że nawet po wyłączeniu konkursów sztuki 
z oficjalnego programu igrzysk (po roku 1948) – Polski Komitet Olimpijski kontynuował zainicjowane w 1928 
roku (a więc – 85(!) lat temu) honorowanie twórców na szczeblu krajowym. 

Ciągłość i rozwinięcie tych tradycji stanowi przyznawanie od roku 1969, zawsze po kolejnych igrzyskach let-
nich, „Wawrzynów Olimpijskich”. Nagrodzono nimi dotychczas wielu wybitnych twórców z dziedzin: literatury, 
malarstwa i grafiki, rzeźby, medalierstwa, muzyki, architektury i budownictwa, fotografii, twórczości filmowej  
i dziennikarskiej. „Wawrzyny” stały się wielce prestiżowym, cenionym wyróżnieniem w świecie kultury i sztuki. 

Jestem przekonany, że w podobny sposób zostaną przyjęte dzieła nagrodzone „Wawrzynami Olimpijskimi 
2012” oraz ich Twórcy. Jury, które publicznie przedstawia dziś swój werdykt, stało przed trudnym zadaniem – 
otrzymało bowiem do oceny dużą liczbę prac, zgłoszonych przez różne instytucje i organizacje, zarówno spor-
towe jak i artystyczne. Cieszy wysoki poziom tej rywalizacji, a jurorzy wskazali te dzieła, które ich zdaniem 
prezentują wartości najwyższe. Do tego werdyktu Polski Komitet Olimpijski ma pełne zaufanie.

Serdecznie gratulując Laureatom, pragnę gorąco podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, walczą-
cym zgodnie z olimpijskimi zasadami „czystej gry – fair play” i coubertinowską maksymą, w myśl której „waż-
ne jest zwycięstwo, ale równie istotny jest sam udział w rywalizacji”. W imieniu Zarządu Polskiego Komitetu  
Olimpijskiego i własnym życzę autorom dalszych sukcesów twórczych. Jury dziękuję za czas poświęcony na 
ocenę prac konkursowych i wydanie sprawiedliwego werdyktu.

Prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Andrzej Kraśnicki

Warszawa, 25 czerwca 2013 r. 
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Przewodniczący:

Andrzej Kraśnicki - prezes PKOl 

Członkowie :

Iwona Grys – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Kajetan Hądzelek – przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOL

Jacek Lenart – wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich

Anita B. Kaweńska – Stowarzyszenie Filmowców Polskich 

Bogdan Kulczyński – Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji 

Józef Lipiec – przewodniczący Polskiej Akademii Olimpijskiej

Jacek Maślankiewicz – prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

Edyta Mydłowska-Krawcewicz – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ryszard Parulski – wiceprezes PKOl 

Janusz Pastwa – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

Jolanta Rycerska – prezes Związku Polskich Artystów Fotografików 

Mariusz Ścisło – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich 

Jakub Wacławek – prezes ARE STIASNY/WACŁAWEK Sp.z o.o.

Marek Wawrzkiewicz – prezes Związku Literatów Polskich 

Kama Zboralska – wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl
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RKW RHodE KELLERMAnn WAW-
RoWsKi GMBH + Co to firma z dłu-
goletnim doświadczeniem. Założona 
w 1971 roku jest dzisiaj jednym z bar-
dziej znanych i utytułowanych biur 
architektonicznych w Niemczech. Sie-
dziby projektanta znajdują się dziś  
w Düsseldorfie, Lipsku, Monachium, 
Warszawie i Moskwie. PGE ARE-
NA Gdańsk – największy bursztyn na  
Pomorzu, najpiękniejszy stadion  
w Polsce. Stadion, którego nawiązująca 
do statków i bursztynu, sylwetka na sta-
łe wpisała się w krajobraz Gdańska, jest 
teraz jednocześnie okrętem flagowym 
swojego projektanta. Wyjątkowa samo-
nośna konstrukcja, siła stali połączona  
z pięknem bursztynowych odcieni lekkie-
go poliwęglanu, pokazuje klasę prawdzi-
wego wizjonera w architekturze, którym 
w przypadku PGE ARENY był jeden z czo-
łowych partnerów RKW – prof. Wojtek  
Grabianowski. Projektantem odpowie-

dzialnym za realizację Projektu PGE ARE-
NA Gdańsk był Lukas Hampl.

PGE ARENA Gdańsk to nie tylko sta-
dion piłkarski, ale multifunkcjonalny  
i nowoczesny obiekt sportowy, pełnią-
cy rolę centrum biznesu, rozrywki i re-
kreacji. Został zaprojektowany tak, by 
móc gościć wielkie imprezy masowe na 
40-45 tys. widzów, począwszy od me-
czów piłkarskich poprzez inne widowi-
ska sportowe, kulturalne, a kończąc na 
wielkich koncertach, kongresach i sym-
pozjach. 

Jednocześnie stadion posiada rozwi-
niętą infrastrukturę użytkową: muzeum 
Lechii, sklep z pamiątkami dla fanów, 
pub sportowy T29Bar. Ponadto z po-
czątkiem roku 2014 na stadionie po-
wstanie Centrum Rekreacyjno - Sporto-
we, gdzie znajdą się takie atrakcje jak 
elektryczne gokarty, laserowy paint-
ball, squash, bowling,  gry zręcznościo-
wo-umysłowe itp. 

Autorzy projektu pGe ArenA GdAńsk 
spółkA rkW rhode kellermAnn 
WAWroWsky GmBh + Co & kG düsseldorf
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Ważnym elementem PGE Arena 
Gdańsk jest także profesjonalny tor 
wrotkarski o długości 1715 m z elek-
tronicznym pomiarem czasu. Tor jest 
wyłożony profesjonalną nawierzchnią,  
a dzięki połączeniu z siecią trójmiejskich  
ścieżek rowerowych sprawia, że na PGE 
ARENĘ Gdańsk można swobodnie doje-

chać również rowerem lub na rolkach  
i wrotkach.

Infrastruktura stadionu może być 
rozwijana na przylegającym do niego 
terenie, na którym planuje się budowę 
kompleksu budynków z przeznacze-
niem na cele hotelowe, rekreacyjne, 
handlowe, sportowe lub biurowe.
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M A R E K  o R ł o W s K i ,  M A R E K  
sZyMAńsKi ukończyli studia archi-
tektoniczne na Politechnice Szczeciń-
skiej, odpowiednio w roku 1984 i 1980. 
Doświadczenie zawodowe zdobywali  
w firmach: Miastoprojekt, CTWPO  
„Promor ”, Pracowni Projektowo  
– Badawczej Politechniki Szczecińskiej, 
Pracowni Projektowej „PLIK”, Biurze 
Projektowym Jürgen Buchin Kassel.  
W latach 1993 – 2000 pracowali jako 
asystenci na Wydziale Architektury Po-
litechniki Szczecińskiej w Zakładzie Pro-
jektowania Zespołów Mieszkaniowych. 
Od 1994 roku prowadzą własną pracow-
nię Orłowski, Szymański Sp. j., zatrud-
niającą średnio 8-10 osób i współpracu-
jącą z grupą projektantów branżowych.

orłoWski, szymAński - ArChitekCi sp.j.
za projekt Basenu olimpijskiego 
„floAtinG ArenA” w szczecinie
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BAsEn oLiMPiJsKi 
„FLoATinG AREnA” sZCZECin

Kryty 50 – metrowy basen z trybunami 
i funkcjami towarzyszącymi – rozbudo-
wa budynku Domu Sportu w Szczecinie 
wraz z zagospodarowaniem terenu przy  
ul. Wąskiej i Niedziałkowskiego. 

Realizacja projektu – lata 2008 – 2010.
Obiekt jest pokłosiem konkursu zor-

ganizowanego w 2007 roku przez  
Miasto Szczecin, w którym Biuro Orłowski,  
Szymański Architekci otrzymało I Nagrodę. 
Obiekt otrzymał nagrodę II stopnia w kon-

kursie Budowa Roku 2011, organizowanym 
przez Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego.

„Floating Arena” spełnia standardy 
międzynarodowe, o czym świadczyć mogą 
zorganizowane tam w 2011 roku mistrzo-
stwa Europy w pływaniu. 

Generalny wykonawca – Eiffage  
Budownictwo Mitex S.A.

Inwestor – gmina Miasto Szczecin
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AnnA PLuTECKA-MEsJAsZ – reży-
ser, producent, reporter. Absolwentka  
Filmoznawstwa na Wydziale Filologicznym  
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Autorka reportaży i felietonów do progra-
mów reporterskich TVN. Współautorka se-
rialu dokumentalnego „Adopcje”. Reżyser  
i producent wykonawczy w serialach  
„W 11. Wydział Śledczy” oraz „Detektywi”.

Debiut reżyserski Anny Pluteckiej 
-Mesjasz - film „Nad życie” jest oparty na 
faktach o Agacie Mróz, odnoszącej sukce-
sy siatkarce, która w 2008 roku przegra-
ła walkę z rakiem. Miała wówczas 26 lat. 
„Zależało mi na tym by pokazać emocje 
towarzyszące trudnym wyborom Agaty  
Mróz, jej niepohamowany apetyt na życie 
i rzadko spotykaną konsekwencję w wal-
ce o własne marzenia” – Anna Plutecka 
-Mesjasz. Talent sportowy Agaty Mróz ob-
jawił się, gdy była jeszcze w podstawów-
ce. Jej kariera rozwijała się błyskawicznie. 
Była wieloletnią reprezentantką Polski  
w siatkówce. Mimo, że choroba dała o sobie 
znać już w 2000 roku, nie przeszkodziła jej  
w osiąganiu kolejnych sukcesów. Repre-
zentantka Polski, była zdobywczynią zło-
tych medali na mistrzostwach Europy  
w piłce siatkowej w 2003 i 2005 roku.  
W 2007 roku Agata poślubiła Jacka  
Olszewskiego. W 2008 urodziła się im córka 
Liliana.

AnnA pluteCkA-mesjAsz 
za reżyserię filmu „nAd żyCie”
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Premiera filmu odbyła się 10 maja 2012.             
Scenariusz : PATRYCJA NOWAK,  
                       MICHAŁ ZASOWSKI 
Zdjęcia: ROBERT HALASTRA 
Montaż: ARTUR ROSEK 
Scenografia: GRZEGORZ SKAWIńSKI 
Kostiumy: AGATA CULAK 
Charakteryzacja: MONIKA CHOJNACKA 
Muzyka: MATEUSZ POSPIESZALSKI 
Dźwięk: TOMASZ SIKORA 
Kierownik produkcji: ARTUR KALETA 
Producenci: KRYSTYNA LASOń,  
                       MACIEJ ZNAJDEK-ZNANIEWSKI 
Produkcja: TVN 
Obsada:  
OLGA BOŁąDź 
MICHAŁ ŻEBROWSKI 
HANNA KONAROWSKA 
MAREK KASPRZYK 
ANDRZEJ MASTALERZ 
DANUTA STENKA 
MARIA GŁADKOWSKA 
PRZEMYSŁAW CYPRYAńSKI
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tomAsz GudzoWAty 
za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie fotografii sportowej

ToMAsZ GudZoWATy, jeden z naj-
bardziej znanych na świecie polskich fo-
tografów. Jest laureatem prestiżowych 
konkursów fotograficznych, w tym dzie-
więciokrotnie World Press Photo, oraz 
członkiem Związku Polskich Artystów  
Fotografików, Klubu Dziennikarzy  
Sportowych i Światowego Stowarzyszenia 
Prasy Sportowej (AIPS).

Z wykształcenia jest prawnikiem, ab-
solwentem Uniwersytetu Warszawskiego, 
jednak jego życiową pasją i zawodem sta-
ło się fotografowanie. Karierę na tym polu 
rozpoczął od razu w wielkim stylu, zdoby-
wając w 1999 roku pierwszą nagrodę za 
zdjęcie przyrodnicze w konkursie World 
Press Photo, uważanym za najważniejsze 
światowe wydarzenie w branży fotogra-
fii prasowej. Od tamtego czasu do dzisiaj 
na liście jego osiągnięć pojawiło się osiem 
kolejnych nagród WPP, a ponadto szereg 
trofeów w tak znaczących konkursach 
fotograficznych, jak Pictures of the Year 

International, Best of Photojournalism 
– organizowanym przez amerykańskie 
Narodowe Stowarzyszenie Fotografów 
Prasowych – czy wreszcie krajowe Grand 
Press Photo, gdzie zdarzało mu się zgar-
niać całą pulę dostępnych nagród w kate-
gorii sportowej – nieprzypadkowo właśnie  
w tej, ponieważ fotografia sportowa jest 
od lat jego specjalnością.

Tomasz Gudzowaty wypracował rozpo-
znawalny, efektowny styl czarno-białego 
fotoeseju, który jest jego ulubioną formą 
wypowiedzi. Podejmowane przezeń te-
maty sportowe składają się na obszerny, 
wieloletni projekt zatytułowany „Beyond  
the Body”, prezentowany dotychczas  
w formie wystaw w Polsce i za granicą, m.in.  
w Sztokholmie, Pradze, Budapeszcie,  
Arles, Lille, a ostatnio w pekińskiej galerii 
fotografii Three Shadows. Artysta zwra-
ca się głównie ku sportom etnicznym  
i tradycyjnym, ale także nowym, należą-
cym do współczesnej kultury wielkomiej-
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skiej. „Dziesiątki miejsc rozrzuconych po 
całej planecie, lata pracy... Wszystko pod-
porządkowane jednej opowieści – mówił 
w wywiadzie dla „Polityki” w 2011 roku. 
Moim celem jest stworzenie osobistej 
wersji »antropologii sportu« - a nie po 
prostu kolekcji zdjęć połączonych jednym 
ogólnym tematem.”

Jedną z części projektu jest cykl portre-
tów mistrzów olimpijskich z lat pięćdziesią-
tych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XX wieku, w tym takich gwiazd polskiego 
i światowego sportu, jak Elżbieta Duń-
ska-Krzesińska, Irena Szewińska, Jan Ko-
walczyk, Jan Szczepański, Józef Zapędzki, 
Zygmunt Smalcerz, Józef Grudzień, Larysa 
Łatynina, Aleksander Miedwied i wielu 
innych. Po zakończeniu projektu „Beyond 
the Body” artysta planuje wydanie albu-
mu. Patronat nad realizacją sprawują Polski  
i Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Prace Gudzowatego doczekały się 
licznych publikacji w kraju i za granicą. 
Zamieściły je m.in.„Max”, „L’Equipe”,  
„Guardian”, „Newsweek”, „Forbes”, 
„Time”, „National Geographic Polska”, 
„Sportsweek”. Jest on także autorem kilku 
książek fotograficznych, z których najnow-
szą, zatytułowaną „Keiko”, wydała w 2012 
roku jedna z czołowych oficyn artystycz-

nych – niemieckie wydawnictwo Hatje 
Cantz.

Tomasz Gudzowaty konsekwentnie uni-
ka komentarzy na temat własnej twórczo-
ści, zdarzyło mu się jednak wypowiedzieć 
w jednym z wywiadów coś w rodzaju arty-
stycznego credo: „Czas ma wyjątkowo wy-
soką i wymierną wartość, ale czy napraw-
dę dlatego, że ucieka tak szybko? Jak coś 
ulotnego może mieć wartość? Myślę, że 
wartość ma czas przeżyty. Fotografia po-
zwala go zatrzymać i przeżywać wielokrot-
nie. Chyba dlatego tak lubię swój zawód.”
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LITERATURA NAUKOWA

WoJCiECH LiPońsKi – profesor fi-
lologii angielskiej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza oraz historii spor-
tu i olimpizmu AWF w Poznaniu. Wy-
kładowca wielu uczelni zagranicznych  
i  Międzynarodowej  Akademii  
Olimpijskiej. Od 2001 „supervising pro-
fessor” seminariów doktorskich MAOl. 
W młodości uprawiał lekkoatletykę, 
2-krotny rekordzista Polski w sztafe-
cie 4x400m, olimpijczyk z Tokio 1964, 
członek Komisji Ewaluacji Kulturowej 
Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 
Seulu (1988), wiceprezes Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego (1990-1993). 
Polski członek Międzynarodowego  
Komitetu Pierre de Coubertin oraz wie-
lu towarzystw naukowych, w tym British 
Society of Sports History. Autor 20 ksią-
żek oraz wielu rozpraw naukowych, m.in. 
„Zapomniani piewcy sportu” (wyróżnie-
nie „Wawrzynem Olimpijskim”, 1970), 
„Ucieczka ze stadionu” (1972), „Sport,  

literatura, sztuka” (1974), „Jak biegać 
po zdrowie” (1985) „Humanistyczna  
Encyklopedia Sportu” (1987), „Dzieje 
sportu polskiego” (1998), „Olimpizm 
dla każdego” (2000), „Encyklopedia  
sportów świata” (2001, wersja dla  
UNESCO w jęz. ang. – 2003, w jęz. fran-
cuskim – 2005; obecnie tłumaczona 
na język arabski, ukaże się w 2014), 
„Dzieje kultury brytyjskiej” (2003),  
„Rochwist i palant” (2004). Redaktor 
naczelny i współautor z 12 uczonymi 
europejskimi tomu „Sports Language 
and Linguistics” pod auspicjami UNESCO  
w ramach „Roku Języka jako Światowe-
go Dziedzictwa Kultury” (2008/2009). 
Trzykrotny laureat nagrody ministe-
rialnej: Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu: w 1995 za książkę „Narodziny 
cywilizacji Wysp Brytyjskich”; w 2004 
za rewitalizację sportów staropol-
skich oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w 2006 za książkę „Dzieje  
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WojCieCh lipoński 
za książkę „historiA sportu nA 
tle rozWoju kultury fizyCznej”



kultury brytyjskiej”. Otrzymał w 1988 zło-
ty medal „Sport-Science-Culture” nada-
wany przez Internationale Olympiade  
Verainigung. W 2004 r. został wyróż-
niony Złotym „Wawrzynem Olimpij-
skim” za „sztukę pisania o sporcie”, 
o r a z  n a g r o d ą  S t o w a r z y s z e n i a  
Bibliotekarzy Polskich za najlepszą 
książkę akademicką w Polsce (za II wyd. 
„Dziejów kultury brytyjskiej”). 

„Historia sportu” obejmuje dzieje 
sportu, turystyki i rekreacji od starożyt-
ności przez średniowiecze, epokę odro-
dzenia, oświecenia, wiek XIX do współ-
czesnych wydarzeń sportowych w XX i 
pierwszej dekadzie XXI w. W tym dziele 
autor włączył dzieje sportu w długą i bo-
gatą historię kultury i potraktował histo-
rię sportu na tle dziejów szeroko rozumia-
nej kultury fizycznej i dziejów cywilizacji  
w jej najgłębszym sensie. Książka zawie-
ra wiele faktów pomijanych dotychczas 
tak w polskiej a także światowej litera-

turze przedmiotu. Książkę urozmaicają 
interesujące ilustracje, tabele i zestawie-
nia wyników sportowych, olimpijskich 
konkursów sztuki i bogata międzynaro-
dowa bibliografia. Jest pierwszą książ-
ką Autora opublikowaną równocześnie  
w wersji elektronicznej i dostępną  
w internecie.
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mAriA rotkieWiCz za całokształt dorobku 
w zakresie literatury naukowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem książki „ŚWiAtło olimpii”

MARiA RoTKiEWiCZ –  dr nauk wycho-
wania fizycznego w AWF w Warszawie, 
autorka kilkudziesięciu prac z hi-
storii kultury fizycznej i olimpizmu, 
opublikowanych w dziełach zbioro-
wych, w czasopismach sportowych  
i w encyklopediach krajowych i zagra-
nicznych. Należy do pionierek badań 
kultury fizycznej, sportu, olimpizmu, 
rekreacji i turystyki kobiet w XIX i XX 
w., biografistyki pionierek wychowa-
nia fizycznego i sportu w Polsce; histo-
rii kongresów, zjazdów i wystaw peda-
gogicznych, lekarskich, higienicznych 
 i sportowych w Europie i w Polsce; lek-
koatletyki, pięcioboju nowoczesnego  
i wielu dyscyplin sportowych. Jej bada-
nia nad ruchem olimpijskim odsłoniły 
korzenie ceremoniału i symboliki sta-
rożytnych i nowożytnych igrzysk olim-
pijskich, genezy i powstania polskich 
związków sportowych oraz Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego.

Jest autorką m.in. monografii  
„Zawodnicy  AZS-AWF Warszawa  
w igrzyskach olimpijskich”, „Symbole  
i maskotki olimpijskie” oraz scenariu-
sza wystawy „Sport kobiet w Polsce  
1880-1980” w Muzeum Sportu  
i Turystyki. Swoje bogate zbiory ar-
chiwalne, biblioteczne, liczne opra-
cowania i setki biogramów przekazała 
do MSiT. Uczestniczka wielu krajo-
wych i międzynarodowych kongre-
sów, członkini  Międzynarodowego 
Towarzystwa Historii Wychowania 
Fizycznego (HISPA) i Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Wychowania 
Fizycznego i  Sportu Dz iewcząt  
i Kobiet (AIPESGW). Działa w PTNKF, 
Polskiej Akademii Olimpijskiej i Sto-
warzyszeniu Sportu Kobiet, wyróżnio-
na dyplomem Fair Play i złotym me-
dalem za zasługi dla Polskiego Ruchu  
Olimpijskiego.

LITERATURA NAUKOWA
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Książka „Światło Olimpii”, której ty-
tuł został zaczerpnięty z ody greckiego 
poety Takisa Doxasa, przypomina an-
tyczne źródła, bogatą tradycję olimpi-
zmu i jego symboliki, korzenie i gene-
zę polskiego ruchu olimpijskiego oraz 
sylwetki pierwszych polskich złotych 

medalistów olimpijskich. Rozdział  
o  historii sztafet z pochodnią olim-
pijską łączy przeszłość ze współcze-
snością igrzysk olimpijskich. Książka 
ukazuje walory i doniosłą rolę eduka-
cyjną ruchu olimpijskiego, jako wiel-
kiego zjawiska społecznego. 



sZtuki piękne – grafika

WAldemAr ŚWierzy 
za całokształt twórczości w dziedzinie 
plakatu sportowego

WA L d E M A R  Ś W i E R Z y  –  ab-
solwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie (1947-52), Wydział 
Grafiki w Katowicach. Od 1965 
roku kierował Pracownią Plakatu  
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu. W 1970 
roku prowadził cykl wykładów dla 
grafików w Hawanie, w latach 1979-
80 na Uniwersytecie w Meksyku,  
w 1985 roku wykładał w Hochschule 
der Kunste w Berlinie Zachodnim  
i Kassel. W 1979 roku został przewod-
niczącym Międzynarodowego Bienna-
le Plakatu w Warszawie. W 1994 roku 
objął Pracownię Plakatu w warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Plaka-
cista, grafik, ilustrator książek. Pro-
jektował okładki do płyt, kalendarze  
i znaczki pocztowe. Przygotowywał 
też oprawy graficzne dla polskich 
pawilonów na Międzynarodowych  
Targach m.in. w Nowym Jorku, Lipsku,  

Wiedniu, Casablance i w Poznaniu.  
Laureat wielu prestiżowych nagród  
m.in. :  Grand Pr ix  im.  Toulouse 
-Lautrec (1959), First Prize „Prix X  
Biennale  d i  Sao Paulo”  (1970) ,  
I miejsce na Biennale Plakatu w Lahti 
(1979), I miejsce w The Annual Film 
Poster Competition of „Hollywood  
Reporter” w Los Angeles (1975, 1985). 
Brał udział w licznych wystawach 
m.in. Documenta Kassel  (1966) ,  
X Biennale  d i  Sao Paulo (1971) ,  
Laht i ,  Ta idemuseo (1989) ,  Tokyo, 
Museum of  Contemporary  Art ,  
Teheran (2001). Jego prace znajdują 
się w wielu prestiżowych muzeach 
m.in. w zbiorach Stedelijk Museum 
w Amsterdamie,  Kunstbib lothek  
w Berlinie, Ermitażu w Leningradzie, 
I n s t i t u t e  o f  C o n t e m p o ra r y  A r t  
w Londynie, Muzeum Narodowym  
w Poznaniu,  Muzeum Plakatu  
w Wilanowie. Od 1965 r. profesor 
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Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu  
i od 1994 profesor Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Członek prestiżo-
wej Alliance Graphigue Internationale.  
Doktor honoris causa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie (1997).

Waldemar Świerzy, współtwórca 
Polskiej Szkoły Plakatu, jest jednym 
z najwybitniejszych polskich plakaci-
stów. Tytan pracy, autor ponad 1500 
plakatów filmowych, teatralnych, mu-
zycznych, społecznych i sportowych. 
Niektóre z nich są zaliczane do kla-
syki światowego plakatu. Za plakaty 
sportowe był wielokrotnie wyróż-
niany; w 1963 roku za plakat XIII ME  
w koszykówce i w 2000 roku I nagro-
dą za Polski Plakat Olimpijski. Jest 
także laureatem pierwszych nagród 
w prestiżowym Konkursie Plakatów 
Filmowych tygodnika «Hollywood 
Reporter» w Los Angeles („Ziemia 
obiecana”, 1975 r. i „Psy wojny”, 
1985). Projektuje też okładki płyt.  
Już w połowie lat 50. w jego sztu-
ce zaczęły dominować kompozycje 
malarskie, którym pozostał na za-
wsze wierny. I choć korzystał z wie-

lu technik (gwasz, akwarela, kredka, 
ołówek) i różnych stylistyk, obecne  
w nich elementy malarstwa stały się 
charakterystyczne dla jego niezwykle 
oryginalnej twórczości. Stworzył wła-
sny, rozpoznawalny język artystyczny.  
Od 1970 roku, kiedy powstał jego 
słynny plakat cyrkowy z czerwoną 
twarzą klowna w niebieskim meloni-
ku – jego twórczość na wiele lat zdo-
minował portret. Uwiecznił ponad 
250 malarzy, rzeźbiarzy, kompozyto-
rów, muzyków, filmowców. Cykl wiel-
kich ludzi jazzu: Duke’a Ellingtona,  
Louisa Armstronga przyniosły mu 
międzynarodowy rozgłos. Jego pla-
kat przedstawiający Jimmiego Hen-
drixa stał się plakatem kultowym. 
Swoich bohaterów przedstawia za 
pomocą kilku charakterystycznych 
rysów, metaforą opisuje ich profe-
sje.

W następnej dekadzie pojawiła 
się aktualna do dzisiaj ekspresyjna 
stylistyka z charakterystycznymi ze-
stawieniami mocnych kolorów. Jego 
postacie budowane są licznymi pla-
mami, kleksami, kropkami itd. 

17



Jest także autorem „Pocztu królów 
polskich”, współczesnych wizerunków 
władców, kojarzonych przede wszyst-
kim z obrazami Jana Matejki. „Poczet” 
według Waldemara Świerzego ma 
przybliżyć sylwetki królów, poka-
zać ich w wymiarze ludzkim, także  
z wszystkimi ich ułomnościami i sła-
bościami. 
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sZtuki piękne – rZeźba

BRonisłAW CHRoMy – wybitny ar-
tysta rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, laureat wielu 
prestiżowych nagród. Twórca uniwer-
salny, tworzy monumentalne pomni-
ki i duże rzeźby plenerowe (m.in. te, 
które wrosły w krakowski krajobraz 
– „Smok wawelski znad Wisły”, „Sowy 
z Plantów”, „Pies Dżoka”) oraz niewiel-
kie statuetki i medale (m.in. statuetka 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych, medal na Bielską  
Jesień). Podejmuje też tematy: histo-
ryczne („Pieta Oświęcimska”), anima-
listyczne, kosmologiczne („Kopernik, 
konstelacje i układy gwiezdne”) oraz 
tematy sportowe. Jest autorem wyjąt-
kowych obrazów i rzeźb m.in. „Kolarze”,  
w których oddaje to, co w sporcie istotne 
– rywalizację, zmaganie z samym sobą, 
pokonywanie własnych ograniczeń.

Prof. Bronisław Chromy urodził się  
w 1925 r. w Leńczach k/Lanckorony.

Absolwent krakowskiej ASP, uczeń 
Xawerego Dunikowskiego. Dyplom 
otrzymał w 1956 roku. Od 1975 roku 
pedagog w macierzystej uczelni (docent 
i wieloletni prorektor). Członek Narodo-
wej Rady Kultury (1983-90), Ogólnopol-
skiego Komitetu Grunwaldzkiego (1986-
89) oraz Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa (1988-90). Brał udział  
w licznych wystawach krajowych i za-
granicznych. Laureat wielu nagród m.in.  
Nagrody miasta Krakowa (1973), zdobyw-
ca Grand Prix za medal ku czci Dantego  
w Rawennie (1973), Nagrody Prezesa  
Rady Ministrów I stopnia (1979). 
Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim  
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej  
i innymi odznaczeniami. Laureat Złotego 
MedaluZasłużony kulturze „Gloria Artis” 
(2009). 

BronisłAW Chromy 
za całokształt twórczości w dziedzinie rzeźby
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Prace B. Chromego zasilają zbiory  
m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie,  
Krakowie, Poznaniu oraz muzea w Paryżu,  
Kopenhadze, Moskwie, Rawennie, Bochum.  
Ponadto są w kolekcjach prywatnych w kra-
ju i zagranicą, m.in. w Austrii, Japonii, USA  
i Kanadzie. 
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BulAndA, muChA – ArChitekCi sp. z o.o., 
za projekt budynku klubowego WArszAWskieGo 
toWArzystWA sportoWeGo deski

AndRZEJ BuLAndA, absolwent wy-
działów Architektury i Inżynierii Lądowej 
Politechniki Warszawskiej (1984) oraz 
architektury na University of Detroit 
(1983). Doświadczenia projektowe zdo-
bywał m.in. w Berlinie Zachodnim (Ferri 
Otto/Rolf Gutbort, 1979-81), w Bostonie 
(Benjamin Nutter Architects, 1986-87), 
w Nowym Jorku i Grenoble (Groupe 6, 
1989-90).

WłodZiMiERZ MuCHA, studiował 
na Wydziale Budownictwa Lądowego  
A ka d e m i i  Ro l n i c zo - Te c h n i c z n e j  
w Olsztynie (1976) oraz Wydziale  
I n ż y n i e r i i  L ą d o w e j  Po l i t e c h n i k i  
Warszawskiej (1977). Od 1978 roku stu-
dia na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej – dyplom w 1983. Prakty-
kę zawodową rozpoczął w ESPEA, pra-
cowni architektów Jerzego Szczepanika 
-Dzikowskiego i Olgierda Jagiełły. W la-
tach 1989-90 prowadził samodzielną 
działalność architektoniczną.

W 1991 roku Andrzej Bulanda  
i Włodzimierz Mucha założyli autorską 
pracownię BIM Architekci w Warszawie,  
w której obecnie zatrudniają 12 osób.

Autorzy wielu nagradzanych prac 
konkursowych i realizacji, w tym BRE 
Banku w Bydgoszczy, Starej Papierni  
w Konstancinie, zespołu Cameratta, 
osiedla Eko-Park w Warszawie, rozbudo-
wy Biblioteki Publicznej w Warszawie, 
budynku Prudential w Warszawie i wielu 
innych.

Autorzy licznych artykułów i publikacji 
w prasie fachowej, m.in. „Architektura 
-murator”, „A&B”, „ARCH”.



fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
Kr

yń
sk

i
23

Autorzy projektu – architekci: Andrzej 
Bulanda, Włodzimierz Mucha, Jacek 
Chyrosz. Współpraca autorska – archi-
tekci: Iga Konowalska, Dorota Sekulska, 
Piotr Steckiewicz, Tomasz Szediw,  
Tomasz Urbański.

Konstrukcja – Biuro Projektów  
Konstrukcji Budowlanych Kapela Pa-
chowski Sp. z o.o. Piotr Pachowski, 
Piotr Kapela, Radosław Osiadacz, Ewa R 
elidzyńska. Inwestor – Warszawskie To-
warzystwo Sportowe DeSki. Wykonawca 
– Biuro Budowlane ROR Sp. z o.o. Reali-
zacja: 2009 – 2010.

Budynek jest rozbudową starego, 
„kultowego” budynku utrzymanego 
jednocześnie w estetyce boathouse’u  
i górskiego schroniska. Stary i nowy bu-

dynek połączono tarasem stanowiącym 
obecnie widownię. Powstały w pierw-
szym etapie budynek administracyjny  
z zapleczem i kortami do squash’a w ca-
łości wykończony jest ryflowanymi de-
skami z naturalnego drewna. To samo 
drewno użyte zostało na tarasach oraz  
w poszczególnych detalach architek-
tonicznych. Jednym z ciekawszych ele-
mentów budynku jest ażurowa ściana 
na górnym tarasie, zbudowana z desek 
ustawionych na sztorc. Oddziela taras 
od ulicy dając jednocześnie wgląd do 
wnętrza kompleksu. Część paneli budu-
jących ścianę jest obrotowa, co pozwa-
la na stworzenie pełnego dostępu do 
budynku bezpośrednio z poziomu ulicy  
Zaruskiego. W strefie głównego wejścia 
do budynku powstał duży taras z rosną-
cym pośrodku drzewem, tworząc „ser-
ce” zespołu budynków, które ostatecz-
nie domknięte zostanie przez budynek 
hali tenisowej mającej powstać w dru-
gim etapie.
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sTudio ARCHiTEKToniCZnE sP. Z o.o. 
– autorskie studio projektowe - po-
wstało w 1988 w czasie przemian 
ustrojowych w Polsce. Do tej pory jego 
założyciel arch. Wojciech Obtułowicz  
(ur. 1934 r., zm. 2011 r.) pracował  
w Miastoprojekcie. Od zawsze miał gło-
wę pełną pomysłów, jego praca dyplo-
mowa wieżowca i dziś z powodzeniem 
wpisałaby się w miejską przestrzeń.  
W 1983 r. otrzymał nadawany przez  
Ministra Kultury i Sztuki Status Twórcy  
a później – nagrodę Ministra Budownictwa  
za swoje osiągnięcia. Gdy wielcy tam-
tych czasów projektowali wielką płytę , 
on proponował konstrukcje betonowe 
pokazujące jego ideę twórczą nawiązu-
jącą do modernizmu we współczesnej 
wersji o zharmonizowanej bryle z deta-
lami powietrznymi, które tak podkreśla-
ją jego styl. Uważał, że każdy budynek 
ma mieć swój charakter, traktował je 
jak megarzeźby mające z każdej strony 

przykuwać uwagę odbiorcy. Stanowią 
one element miasta pozostający na 
trwałe w jego krajobrazie. Był wielolet-
nim prezesem Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich O/Kraków, redaktorem 
książek „Moderniści Krakowscy” oraz 
„Moderniści 2000”. Doprowadził do 
utworzenia samodzielnego stanowiska 
Architekta Miasta Krakowa. W 1998 r. 
otrzymał Honorową nagrodę SARP za 
całokształt twórczości. W biurze arch.  
W. Obtułowicza powstały takie obiek-
ty jak dom mieszkalny w ówczesnym  
Berlinie Zachodnim na Światowej Wy-
stawie Budownictwa IBA 1993, budynek 
mieszkalny przy ul. Legionów Piłsudskiego  
w Krakowie, za co otrzymał nagrodę 
Grand Pr ix  I  Międzynarodowego  
Biennale Architektury w Krakowie,  
Zespół Obiektów Administracyjno– 
Handlowych firmy Azbud (2000),  
Pawilon Polski na Światowej Wystawie  
Hannover Expo (2000), Sąd Okręgowy  

studio ArChitektoniCzne WojCieCh 
oBtułoWiCz i pArtnerzy sp. z o.o. za projekt 
młodzieżowego Centrum sportu i edukacji w nowej hucie
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w Krakowie (2001), Karmelitański  
Instytut Duchowości (2001), Hotel  
Raddison SAS w Krakowie (2002),  
Muzeum Powstania Warszawskiego 
(2004), Stadion Miejski Wisły Kraków im. 
H.Reymana (1996-2012), Młodzieżowe  
Centrum Sportu i Edukacji „Com-Com  
Zone” w Krakowie (2012), Sąd Apelacyjny 
i Okręgowy w Łodzi (2012), Muzeum  
Ordynariatu Wojska Polskiego w Katedrze 
Polowej w Warszawie (2012). 



fILM

ZBiGniEW RyTEL, historyk, dzienni-
karz, reżyser, autor kilkudziesięciu filmów 
dokumentalnych i reportaży, które zdoby-
wały nagrody i wyróżnienia na festiwalach 
filmowych na całym świecie

W latach 1993-1995 i 2006 – do dziś 
pracownik TVP; autor setek materiałów 
reporterskich, prezenter programów pu-
blicystycznych; szef działu programowania 
komercyjnej stacji TV; producer assistant 
w CNN w Atlancie (program CNN World 
Report); autor materiałów reporter-
skich przygotowanych dla CNN; Teaching  
Assistant (1997) w Mass Communications 
College, Texas Tech University, USA; kon-
sultant i współpracownik wielu renomo-
wanych firm (n.p. Ernst & Young, Ander-
sen); absolwent Texas Tech University, USA 
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 
stypendysta Kongresu Stanów Zjednoczo-
nych; autor prac naukowych dotyczących 
mediów publikowanych w USA (The Social 
Science Journal); przede wszystkim, spor-

towiec – przez wiele lat reprezentant Polski 
w lekkoatletyce, wielokrotny medalista im-
prez polskich i międzynarodowych w biegu 
na 400 metrów.

„dZiECi MniEJsZEGo KsięCiA”, 2011 
„Można powiedzieć, że zawodnicy 

olimpiad specjalnych są po dobrej stronie 
mocy. W ich świecie nie obowiązuje wy-
rachowanie, koniunkturalizm i rozumowe 
dzielenie włosa na czworo. Obowiązuje za 
to szczerość emocji, prawdziwość uczuć  
i spontaniczna radość ze spotkania z drugim 
człowiekiem. Jak Mały Książę bohaterowie 
filmu zmuszają do postawienia pytania: co 
czyni nas ludźmi?” – napisał Zbigniew Rytel.

zBiGnieW rytel 
za reżyserię i scenariusze filmów 
o tematyce sportowej
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„KRZysZToF 
WiłKoMiRsKi 
- nAJWAżniEJsZA 
WALKA”, 2008 

Film przedstawia 
heroiczną, zwycięską 
na szczęście, walkę 
wybitnego polskie-
go judoki, olimpij-
czyka Krzysztofa  
W i ł ko m i rs k i e g o  

o życie swojego nowonarodzonego 
dziecka. Dotyka tym samym idei sportu, 
który kształtuje zarówno siłę fizyczną jak  
i duchowe wnętrze człowieka. Autor, opisu-
jąc przewodnią ideę swojego filmu, powie-
dział: „Na przykładzie Krzysztofa Wiłkomir-
skiego dostajemy w 30-minutowej pigułce 
cały sens sportu, niezależnie, czy mamy na 
myśli sport w jego starożytnym wydaniu, 
czy w całkiem współczesnej wersji. W oso-
bie Krzysztofa Wiłkomirskiego wszystkie te 
rozróżnienia przestają mieć znaczenie, po-
zostaje czysta wartość sportu i czysty duch 
olimpijski unoszący się nad szpitalnym łóż-
kiem z małym chłopcem podłączonym do 
respiratora”.

„PKOl – 90 LAT nA oLiMPiJsKiM
sZLAKu”, 2009 

Film zrealizowany w 2009 roku z oka-
zji dziewięćdziesiątej rocznicy powstania  
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak 
napisał jeden z recenzentów: „Film jest 
syntetyczną historią polskiego ruchu 
olimpijskiego od momentu powołania  
Polskiego Komitetu Olimpijskiego do igrzysk  
w Pekinie. W impresyjnej formie przynosi 
olbrzymi ładunek wzruszenia związanego  
z polskimi sukcesami olimpijskimi, wybit-
nymi postaciami sportu i – szerzej – rodziny 
olimpijskiej. Autorowi udało się w 30-minu-
towym filmie połączyć w niezwykły sposób 
fakty historyczne z emocjami, jakie towa-
rzyszą każdej sportowej walce oraz poka-
zać rolę sportu olimpijskiego w budowaniu 
patriotyzmu i świadomości państwowej.  
A wszystko na tle wydarzeń kilku epok 
rozwoju Polski i związanych z nimi zmian 
politycznych  
i społecznych”
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Uśmiechnięty młody człowiek, w go-
glach i skórzanych rękawicach, siedzi 
wyprostowany na motocyklu i patrzy w 
obiektyw. Jakby za chwilę miał wystarto-
wać do cross-country. Na zdjęciu Tomasz 
Prażmowski, fotografik – hobbysta, któ-
ry zawodową karierę i przygodę związał 
ze sportem. Zanim zaczął fotografować 
najlepszych i najciekawsze momenty 
sportowych zmagań, utrwalał widoczki, 
obrazki z wycieczek, wyjazdów za mia-
sto. Jak wspomina, nie rozstawał się  
z kamerą. Fotografowanie stało się jego 
hobby. Traf chciał, że przypadkowo po-
znany Zbigniew Dłubak (malarz i foto-
graf, współzałożyciel i pierwszy prezes 
Związku Polskich Artystów Fotografików) 
zainteresował się dorobkiem młodego 
człowieka, doradził, poradził, zachęcił.  
A czasy były trudne, o pracę niełatwo, tym 
bardziej, że świadectwo urodzenia nie po-
magało. Ktoś mu poradził, żeby spróbował 
szczęścia w prasie sportowej. Na początku, 

lat 50-tych, Tomasz Prażmowski z drżeniem 
serca i plikiem najciekawszych, jak mu się 
wydawało, zdjęć stanął u drzwi tygodnika 
„Sportowiec” przy ul. Mokotowskiej. Ty-
godnik cieszył się opinią najciekawszego  
w krajach b. bloku wschodniego ilustrowa-
nego pisma o tematyce sportowej.

Zdjęcia obejrzeli, pokiwali głowami  
i skierowali go do laboratorium. Nie musiał 
wprawdzie biegać po piwo dla starszych 
kolegów, ale przez rok w laboratorium sam 
pracował nad swoimi materiałami. Nie ża-
łował tego, poznawał tajemnice zawodu, 
spotykał wspaniałych ludzi, doskonałych 
fotoreporterów, np. Józefa Krzywdzińskie-
go i Szczęsnego Rostkowskiego, prekur-
sorów nowoczesnej fotografii sportowej 
w Polsce. A już wtedy było tradycją, że 
liczący się fotoreporterzy sami pracowali  
w ciemni.

W 1956 r. Tomasz Prażmowski został 
fotoreporterem w „Sportowcu”. Był tam 
prawie 20 lat. Fotografował zmagania 

fOTOgRAfIA

tomAsz prAżmoWski 
za osiągnięcia w dziedzinie 
fotografii sportowej
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lekkoatletów, koszykarzy i siatkarzy, cię-
żarowców, szermierzy. Spotkać go moż-
na było na najważniejszych arenach  
i zawodach w kraju. Pierwszy jego wyjazd 
zagraniczny, w 1974 r. na mistrzostwa 
świata w piłce nożnej w RFN, gdzie Pol-
ska zdobyła III miejsce, zafundował mu 
już tygodnik „Piłka Nożna”, do którego 
przeniósł się na początku lat 70-tych. Ale 
to już nowy rozdział w życiu fotoreportera 
Tomasza Prażmowskiego, jego nowa pasja 

- piłka nożna 
w obiektywie 
aparatu.

Emerytura 
nie pokryła 
kurzem jego 
ulubionych 
a p a r a t ó w. 
Zaczął foto-
grafować za-
bytki sakral-
ne i świeckie, 

zapomniane cmentarze, dzieła sztuki.  
I gdyby go zapytać, co w tym wszystkim 
było najważniejsze i zarazem najtrudniej-
sze: utrwalić moment nadzwyczajnego 
wysiłku zawodnika, grymas bólu na twa-
rzy i krzyk po wypchnięciu kuli, radość pił-
karza po zdobytym golu, czy marmurowe 
figury świętych – nie wie. Fotografował 
i potem przyglądał się zdjęciom. Mówi  
o tym bez emocji; to był jego zawód.
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dARiusZ słAPEK – dr hab., dyrektor 
Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, honorowy prezes Stowa-
rzyszenia na Rzecz Popularyzacji Antyku 
„Hellas et Roma”, członek PTH, autor wie-
lu monografii i rozpraw nt. starożytności, 
m.in. „Rzymian historie sekretne” (1993), 
„Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie 
późnej republiki rzymskiej” (1995).

Książka „Sport i widowiska w świecie 
antycznym” wydana w 2010 r. składa się  
z dwóch części: „Wprowadzenie czyli o po-
trzebie studiów nad helleńskimi igrzyskami i 
rzymskimi widowiskami” (s.9-86), omawia-
jące badania nad sportem antycznym, oraz 
„Sport i widowiska w świecie antycznym. 
Kalendarium, czyli nie tylko o tym kiedy. 
Kompendium” (s.87-799), zawierające opis 
najważniejszych wydarzeń od II tysiąclecia 
p.n.e. do VII w. n.e. z pogłębionym komen-
tarzem wydarzeń sportowych i widowisk, 
a także wybranymi pojęciami z zakresu 
kultury, sztuki i literatury Grecji i Rzymu. 

Kompendium, będące zasadniczą częścią 
pracy, obejmuje 350 haseł napisanych  
w formie małych esejów. Każde hasło koń-
czy bibliografia i zestawienia antycznych 
źródeł. Książka została przyjęta z zaintereso-
waniem wielu środowisk naukowych. Na-
grodzono ją w portalu historia.org.pl jako 
najlepszą książkę historyczną roku 2011.

LITERATURA NAUKOWA

dAriusz słApek 
za książkę „sport i WidoWiskA 
W ŚWieCie AntyCznym”
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POEZJA

krzysztof zuChorA 
za tomik poezji „z WiAtrem W serCu”

KRZysZToF ZuCHoRA – poeta, eseista,  
pedagog, doc. dr w AWF w Warszawie,  
prodziekan dwóch kadencji, kierownik 
Zakładu Teorii Wychowania Fizycznego, 
działacz olimpijski, b. przewodniczący 
Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej 
i członek Prezydium PKOl, wiceprze-
wodniczący Polskiej Akademii Olimpij-
skiej, od wielu lat kieruje konkursem na 
opowiadania olimpijskie im. Jana Pa-
randowskiego, redaktor naczelny cza-
sopism: „Kultura Fizyczna” (od 1973), 
„Magazyn Olimpijski” (2001-2005), 
zastępca red. nacz. kwartalnika „Quo  
Vadis?” (od 2004). Członek Komitetu  
Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji 
Społecznej PAN (2009 – 2012). Twórca 
testu sprawności fizycznej nazwanego  
Testem Zuchory. Nagrodzony w roku 
2009 Medalem Pierre’a de Coubertin 
przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Autor książek naukowych i poetyckich,  
m.in. „Wychowanie fizyczne naszych  

dni” (1974), „Wychowanie w kulturze 
fizycznej” (1980), „Edukacja olimpijska  
ku wspólnym wartościom” (2006),  
„Nauczyciel i wartości” (2009). Z książek 
poetyckich m.in.: „Jasnowłosej” (1968), 
„Chwila bez godziny” (1972), „Cicho, 
ciszej” (1980), „W słonecznej koronie  
stadionu” (1995, 1997), „W cieniu  
światła” (1999), „Wiersze ostatnie” 
(1999), „Bezdomny wiersz” (2000),  
„W cieniu światła” (2005 wydanie pol-
sko-angielskie), „Sonet z jabłkiem” 
(2005 wydanie polsko-niemieckie), „Noc  
bliżej światła” (2010), tomik nominowany  
w  ko n ku rs i e  „ E u ro p e j s k i  Po e ta  
Wolności”), „Koncert” (2011). Dwukrot-
ny laureat „Wawrzynu Olimpijskiego” 
(1966 – Złoty Wawrzyn za „Dalekie i bliskie  
krajobrazy sportu”, 2005 – Srebrny 
Wawrzyn za tom wierszy „W zatoce  
serca w języku polskim i greckim”).
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Książka „Z wiatrem w sercu na XXX Olim-
piadę” opublikowana w Wydawnictwie  
„Anagram” w 2012 r., zawiera 68 wierszy,  

w których poeta składa hołd olimpijczy-
kom, głosi pochwałę olimpizmu i piękna 
sportu. 

stadion został zrobiony na miarę człowieka
granice wyznaczają rozpięte ramiona
między ziemią a niebem ostateczna meta
jeden aktor-widz jeden - obrotowa scena

(...)

długo trwały ćwiczenia do krótkiego biegu
czas w gałęziach oliwnych do wieńca dojrzewał
jak zwycięska sztafeta (szybciej od rekordu)
z wiatrem w sercu biegniemy poprzez pokolenia

Z wiersza dedykowanego złotej sztafecie 
kobiet 4x100 m w Tokio
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stefAn szCzepłek 
za całokształt twórczości 
w zakresie publicystyki sportowej

sTEFAn sZCZEPłEK - Kazimierz Deyna 
uczył go jak strzelać rzuty wolne. Kazimierz 
Górski darzył go sympatią. Jednak widoczny 
gołym okiem brak talentu sprawił, że Ste-
fan Szczepłek nie został piłkarzem i od 40 
lat wyznaje miłość futbolowi jako dzienni-
karz. Terminował w „Sztandarze Młodych”, 
usiłował się rozwijać w „Piłce Nożnej”, nie 
zrobił kariery w Telewizji Polskiej, więc prze-
rzucił się z piłki na problemy komunikacyj-
no - kanalizacyjne w dziale miejskim „Życia  
Warszawy”. Infrastruktura miasta się od 
tego nie poprawiła i Szczepłek wrócił na 
boisko. Od czternastu lat gra w drużynie 
„Rzeczpospolitej”, głównie na pozycji „żon-
glera z Falenicy”. Pisze ciągle o tym samym. 
O „rogalach” Deyny, zapachu szatni Brazylii 
z roku 1958, trawie na starym Wembley, 
skórzanych piłkach - węgierkach, koszul-
kach piłkarskich z bawełny... Ktoś, nie wia-
domo dlaczego, to czyta więc do tysięcy 
tekstów prasowych Stefan Szczepłek dodał 
swoje książki. One się nawet całkiem nie-

źle sprzedają, zadając kłam opinii, wyrażo-
nej pół wieku temu przez babcię laureata: 
Wnusiu, ucz się, bo piłka ci chleba nie da. 

Stefan Szczepłek – dziennikarz i komen-
tator sportowy, pracował w „Sztandarze 
Młodych”, tygodniku „Piłka Nożna”, w re-
dakcji sportowej TVP oraz w „Życiu Warsza-
wy”. Obecnie jest dziennikarzem w redakcji 
sportowej „Rzeczypospolitej”. Autor wielu 
książek o historii piłki nożnej. 
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sZtuki piękne – Malarstwo

BoGusłAW LusTyK – absolwent  
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Dyplom z wyróżnieniem w 1965 r. u prof.  
Józefa Mroszczaka (plakat) i u prof. Jerzego 
Tchórzewskiego (malarstwo). Uprawia 
malarstwo, grafikę, formy przestrzenne  
i rzeźbę ceramiczną. Otrzymał 25 na-
gród za twórczość w dziedzinie plakatu 
i malarstwa, w tym 8 w konkursach or-
ganizowanych przez PKOl. Prezentował 
swoje prace na ok. 40 wystawach indywi-
dualnych i ok. 70 wystawach zbiorowych  
w Europie i USA. Twórczość B. Lustyka była 

prezentowana na Igrzyskach Olimpijskich  
w Barcelonie, Atlancie i Londynie. Pod-
czas Igrzysk Olimpijskich w Londynie roz-
począł realizację unikatowego projektu 
„Malowana Kronika Olimpiady”.

… moja sztuka bierze się z zadziwienia  
różnorodnością inspiracji, bogactwem  
bodźców i skojarzeń, jest dzieckiem 
nieokreśloności, nie ma odniesień  
do realnych zdarzeń, choć się z nich rodzi …

– napisał Bogusław Lustyk

BoGusłAW lustyk 
za cykl obrazów „istotA sportu”
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PioTR GAWRon, absolwent Liceum 
Technik Plastycznych w Zakopanem 
(uczeń Władysława Hasiora i Antoniego 
Rząsy) i Wydziału Rzeźby warszawskiej 
ASP w pracowniach Zofii Demkowskiej  
i Tadeusza Łodziany. Od ponad 40 lat jest 
pedagogiem na Wydziale Rzeźby. „Rzeź-
bienie to mój zawód, a pasja to pedago-
gika” – zwykł mówić. W 1994 roku uzy-
skał tytuł naukowy profesora. Jego prace 
mają charakter pogodnej satyry. Wyróż-
niają się precyzją wykonawstwa, pełną 
ekspresji dynamiczną formą oraz rozbu-
dowaną niemal literacką fabułą. Twierdzi, 
że „ nie ma formy bez anegdoty i anegdo-
ty bez fabuły”. Dla wzmocnienia wyrazu 
niekiedy polichromuje brązy. Fascynuje 
go przestrzeń. Technika odlewu na wosk 
tracony pozwala na eksperymenty, spra-
wiając iż niektóre realizacje bardziej ko-
jarzą  się z rysunkiem w przestrzeni, niż  
z zamkniętą bryłą. Obecnie wrócił do 
rzeźbiarstwa w drewnie.

Uczestnicząc w licznych wystawach 
w kraju i za granicą, otrzymał sze-
reg nagród: V Festiwal Sztuk Pięknych  
/Warszawa 1973/ - Złoty Medal, IV Biennale 
„Sport w Sztuce” /Barcelona/- II nagroda,  
I Salon Zimowy /Warszawa 1982/ - Złoty 
Medal, I Triennale Rzeźby Portretowej  
/Sopot 1986/ - Srebrny Medal, VI Bien-
nale Małych Form /Poznań 1986/ - Złoty  
Medal, I Międzynarodowe Biennale  
Medalierstwa Unikatowego /Warszaw 
1988/ - I nagroda, VII Biennale Małych 
Form /Poznań 1989/ - Grand Prix.

Prace Piotra Gawrona można oglądać 
w muzeach w Warszawie, Moskwie, we 
Wrocławiu, Chorzowie, w Białej Podlaskiej 
i w Legnicy, gdziewchodzą w skład stałej 
ekspozycji.

piotr GAWron 
za całokształt twórczości 
w dziedzinie rzeźby



„Życie człowieka jest splotem przeróż-
nych zdarzeń – mówi prof. P. Gawron. Ni-
gdy nie myślałem, że zostanę rzeźbiarzem. 
Sądzę, że przodkowie moi ze sztuką nie 
mieli nic wspólnego. Wyjątkiem jest mój 
dziadek Jan, który w swojej kuźni tworzył 
również ozdobne kraty, a w wolnych chwi-
lach żelazne zabawki dla wnuków. Artystę 
we mnie widziała może moja Pani w szkole, 
która mówiła, że <<bardzo ładnie rysuję>>  

ale w mojej klasie ładnie rysowało dużo 
dzieci. Totalną zmianę przyniósł dzień, 
gdy przypadkowo trafiłem na zajęcia kół-
ka plastycznego, gdzie nagle mój <<czar-
ny Śląsk>> zamienił się w kolorowy świat. 
Konsekwencją tego pamiętnego dnia 
była nauka w Liceum Sztuk Plastycznych  
w Zakopanem.” Studia w warszawskiej ASP 
ukończył w 1972 roku z wyróżnieniem.

36

„W
io

śla
rz

e”
 (f

ot
. A

nn
a 

m
ło

to
w

sk
a)



Z 
cy

kl
u 

„R
ze

źb
y 

ba
la

ns
uj

ąc
e”

 (f
ot

. B
ar

te
k 

Kę
dz

io
ra

)
37

jerzy „jotkA” kędziorA 
za rzeźBy BAlAnsująCe

JERZy „JoTKA” KędZioRA, dyplo-
mant PWSSP (obecnie Akademia Sztuk 
Pięknych) w Gdańsku u prof. F. Duszeńki 
i A. Smolany na Wydziale Rzeźby (1972). 
Twórca m.in. rzeźb balansujących oraz 
wróżebnych. Pomysłodawca i realizator 
pocztu polskich postaci legendarnych 
„Portretu Polaka czasów transformacji”  
(w licznych cyklach rzeźbiarskich). Reali-
zator kilku pomników, stałych założeń pla-
styki przestrzennej i rzeźb plenerowych 
w Polsce, Niemczech, Austrii, Francji,  
Holandii, Belgii i Czechach. Uczestnik po-
nad 400 ekspozycji zbiorowych i wydarzeń 
artystycznych w Europie, obu Amerykach  
i Azji. Pomysłodawca i organizator licznych 
przedsięwzięć kulturotwórczych. Współ-
założyciel grupy „cz-Art”. Wielokrotny 
stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.  
Posiada prace w zbiorach muzealnych  
i prywatnych w wielu krajach Europy,  
w USA, Iraku, Emiratach Arabskich 
i Argentynie. Zwycięzca konkursów sztuki 

i laureat ponad 50 nagród artystycznych 
i uznaniowych.

Rzeźby balansujące to ewenement  
w skali światowej, ceniony za walory ar-
tystyczno - konstrukcyjne, nacechowane 
humanizmem i świeżymi aspektami kul-
turowymi. Dzieła te, podobnie jak sport 
na najwyższym poziomie, przez swą kla-
rowność i najwyższy stopień profesjo-
nalizmu, wywołują niebywałe emocje 
zarówno wśród koneserów, jak i w sze-
rokich kręgach odbiorców.

sZtuki piękne – rZeźba
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brąZowy wawrZyn
OLIMPIJSKI 2012
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ryszArd Wryk 
za książkę „poCzątki ruChu 
olimpijskieGo W polsCe”

 RYSZARD WRYK – dr hab. w Instytucie 
Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, redaktor i wydawca. Zaj-
muje się najnowszą historią Polski, biogra-
fistyką oraz dziejami sportu akademickiego  
i ruchu olimpijskiego w Polsce. Jest auto-
rem wielu książek i rozpraw naukowych 
m.in. „Akademicki Związek Sportowy 1908-
1983”. „Wspomnienia i pamiętniki” (1985), 
„Akademicki Związek Sportowy 1908-1939„ 
(1990), „Straty osobowe Akademickie-
go Związku Sportowego w latach II wojny  
światowej 1939-1945” (1991), „Sport 
olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy 
olimpijczyków” (2006), „Zarys działalno-
ści Akademickiego Związku Sportowego  
w Poznaniu 1919-1949” (2007), „Sport aka-
demicki w relacjach i wspomnieniach” (2009), 
„90 lat Akademickiego Związku Sportowego 
w Poznaniu” (2009). 

Książka „Początki ruchu olimpijskiego  
w Polsce” wydana przez Wydawnictwo  
„Nauka i Innowacje” w Poznaniu w 2012 r.,  

składa się z dwóch części. W pierwszej, opar-
tej na bogatej i dostępnej autorowi podstawie 
źródłowej oraz licznych opracowaniach, które 
omawia we wstępie i odwołuje się do nich  
w przypisach, przedstawia genezę, narodziny  
i pierwsze lata działalności Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego. Druga część książki zawiera 
teksty źródłowe – 63 dokumenty ukazujące 
początki polskiego ruchu olimpijskiego. 

Publikacja Ryszarda Wryka ukazuje waż-
ną rolę Polskiego Komitetu Olimpijskiego  
w tworzeniu ogólnopolskiej organizacji 
ruchu sportowego oraz unifikacji sportu  
w okresie odbudowy państwa polskiego. 
Autor podkreśla, że za sprawą twórców 
ruchu olimpijskiego czynniki państwowe 

– sejm i rząd uznały istotne 
znaczenie sportu w pro-
mocji Polski Odrodzonej na 
arenie międzynarodowej,  
a zwłaszcza w międzynaro-
dowym ruchu olimpijskim. 
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TAdEusZ oLsZAńsKi – dziennikarz, 
publicysta, pisarz, tłumacz. Kierownik działu 
sportowego w „Sztandarze Młodych” (1961-
1971), potem w „Sportowcu” i „Dookoła 
Świata”, w redakcji olimpijskiej KAW, współ-
pracownik wielu pism i redakcji TVP, od 
wielu lat w tygodniku „Polityka”, zdobywca  
„Złotego Pióra” SDP. 

Autor kilkunastu książek, mi.in. „Magia  
sport” (1972), „Wyżej nad poprzeczkę„ 
(1976), „Wszystko za medal” (1980), nagro-
dzona Srebrnym „Wawrzynem Olimpijskim”, 
„Osobista historia olimpiad” (2000), Złotym 
„Wawrzynem Olimpijskim”, „Czysta gra” (z J. 
Lisem), wyróżniona przez Międzynarodowy 
Komitet Fair Play (1988), „Wiek igrzysk i Od 
Aten do Sydney” (z J. Lisem 1996, 2000). 

Tłumacz literatury węgierskiej (ok. 40 
przekładów), inicjator dorocznej nagro-
dy „Dżentelmen Sportu” (1963), która za-
początkowała promocję zasad Fair Play  
w Polsce, działacz sportowy PZP, WOPR  
i olimpijski, 1974-1981 przewodniczący  

Klubu Olimpijczyka PKOl.
„Rachunek za igrzyska. Czyli co się sta-

ło ze sportem?” jest efektem wielolet-
nich przemyśleń i troski T. Olszańskiego  
o teraźniejszość i przyszłość sportu. Wier-
ność ukochanej idei i podziw dla piękna spor-
tu pozwoliły mu postawić odważne pytania 
dotyczące zagrożeń istotnej dla miliardów 
ludzi na świecie dziedziny życia społecznego. 
W tej książce mieszczą się nie tylko historycz-
ne zasługi, ale i odpowiedzialność za wyna-
turzenia obecnego czasu, przede wszystkim 
zaś za brak mobilizacji sanacyjnej w sprawie 
przyszłości sportu. Zebrane doświadczenia 

autora i wieloletnie za-
angażowanie w ruch 
olimpijski stanowią le-
gitymację do stawiania 
w tej książce trudnych 
pytań, ostro formuło-
wanych hipotez i śmia-
łych konkluzji. 
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tAdeusz olszAński 
za książkę „rAChunek zA iGrzyskA. 
Czyli Co się stAło ze sportem?”
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Andrzej person 
za książkę „sport rządzi ŚWiAtem”

AndRZEJ PERson, dziennikarz spor-
towy z ponad 30-letnim doświadczeniem 
w różnych redakcjach, od „Razem”, przez 
„Sportowca”, aż po felietony w „Przeglądzie  
Sportowym”, „Gazecie Wyborczej” i rela-
cje z 15 igrzysk olimpijskich, kilkudziesięciu 
mistrzostw świata i Europy. Komentator 
sportowy w Eurosporcie, Polsacie, TVP, 
Canal +, Sportklubie. Attaché prasowy 
na 4 igrzyskach olimpijskich oraz Attaché  
Olimpijski w Londynie w 2012r.

Przez 8 lat, jako prezes Polskiego Związku 
Golfa, zachęcał Polaków do gry w golfa. Se-
nator VI, VII i VIII kadencji. Przewodniczący 
senackiej komisji zajmującej się sprawami 
Polonii i Polaków zagranicą.

W książce „Sport rządzi światem” felie-
tony i reportaże dotyczą 15 igrzysk olimpij-
skich od Melbourne do Aten oraz 4 innych 
wielkich imprez międzynarodowych, zakoń-
czone rozmową ze Stefanem Kisielewskim.  
Teksty cechuje znajomość problematyki 
olimpijskiej, celność spostrzeżeń, świet-

ny język, dobre posługiwanie się cytatami  
z publikowanych prac i artykułów.

Książka jest doskonale ilustrowana, wy-
pełniona podobiznami wybitnych polskich 
olimpijczyków. Pełna anegdot, cennych 
uwag, skłania do refleksji nad miejscem  
i rolą sportu we współczesnym świecie. Sta-
nowi przykład bardzo dobrej publicystyki 
dotyczącej przede wszystkim problematyki 
olimpijskiej. Ukazuje związki sportu i ruchu 
olimpijskiego z polityką i w ten sposób do-
prowadza nas do tytułu, że sport nie tylko 
pełni ważne funkcje w życiu społecznym, 
ale również „rządzi światem”.
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ZłoTE WAWRZyny oLiMPiJsKiE 2012

AUTORZY PROJEKTU PGE ARENA GdAńsk spółkA rkW rhode kellermAnn WAWroWsky GmBh + Co & kG 
düsseldorf

ORŁOWSKI, SZYMAńSKI - ARCHITEKCI SP.J. za projekt Basenu olimpijskiego „floAtinG ArenA” w szczecinie

ANNA PLUTECKA-MESJASZ za reżyserię filmu „nAd żyCie”

TOMASZ GUDZOWATY za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii sportowej

WOJCIECH LIPOńSKI za książkę „historiA sportu nA tle rozWoju kultury fizyCznej”

MARIA ROTKIEWICZ za całokształt dorobku w zakresie literatury naukowej  
ze szczególnym uwzględnieniem książki „ŚWiAtło olimpii”

WALDEMAR ŚWIERZY za całokształt twórczości w dziedzinie plakatu sportowego

BRONISŁAW CHROMY za całokształt twórczości w dziedzinie rzeźby

sREBRnE WAWRZyny oLiMPiJsKiE 2012

BULANDA, MUCHA – ARCHITEKCI SP. Z O.O., za projekt budynku klubowego  
WArszAWskieGo toWArzystWA sportoWeGo deski

STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH OBTUŁOWICZ I PARTNERZY SP. Z O.O.  
za młodzieżoWe Centrum sportu i edukACji w nowej hucie

ZBIGNIEW RYTEL za reżyserię i scenariusze filmów o tematyce sportowej

TOMASZ PRAŻMOWSKI za całokształt osiągnięć w dziedzinie fotografii

DARIUSZ SŁAPEK za książkę „sport i WidoWiskA W ŚWieCie AntyCznym”

KRZYSZTOF ZUCHORA za tomik poezji „z WiAtrem W serCu”

STEFAN SZCZEPŁEK za całokształt twórczości w zakresie publicystyki sportowej

BOGUSŁAW LUSTYK za cykl obrazów „istotA sportu”

PIOTR GAWRON za całokształt twórczości w dziedzinie rzeźby

JERZY „JOTKA” KĘDZIORA za rzeźby balansujące

BRĄZoWE WAWRZyny oLiMPiJsKiE 2012

RYSZARD WRYK za książkę „poCzAtki ruChu olimpijskieGo W polsCe”

TADEUSZ OLSZAńSKI za książkę „rAChunek zA iGrzyskA. Czyli Co się stAło ze sportem?”

ANDRZEJ PERSON za książkę „sport rządzi ŚWiAtem”
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Wawrzyn Olimpijski jest specjalną nagrodą Polskiego Komitetu Olimpijskiego  
– ustanowioną w 1967 roku. Po raz pierwszy „Wawrzyny” przyznane zostały  
w roku 1969 i uświetniły Jubileusz 50–lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 
odbywającą się wówczas w Warszawie 68. Sesję Międzynarodowego Komitetu  
Olimpijskiego .

„Wawrzyn” przyznawany jest w olimpijskim cyklu czteroletnim w różnych dzie-
dzinach twórczości. Wśród laureatów znajdują się przedstawiciele sztuk plastycz-
nych, literaci, filmowcy, fotograficy, architekci, którzy otrzymują medal „Wawrzyn 
Olimpijski” za dzieło lub całokształt twórczości .

Odbyło się dotąd 12 edycji Wawrzynu Olimpijskiego, w tym edycja specjalna 
– Wawrzyn Stulecia, zorganizowana w 1994 roku w stuletnią rocznicę I Kongresu 
Olimpijskiego.

Dotychczas Polski Komitet Olimpijski nagrodził Wawrzynami Olimpijskimi 91 lau-
reatów i przyznał 52 wyróżnienia (niektórzy twórcy byli nagradzani kilkakrotnie).

Pielęgnowanie przez Polski Komitet Olimpijski tradycji łączenia sztuki ze spor-
tem podkreśla znaczenie kultury i sztuki w szerzeniu idei olimpijskiej. Pozwala rów-
nież na twórczą inspirację sportem, który jest jednym z najbardziej dynamicznych  
i emocjonujących zjawisk naszej cywilizacji.

i laureatów opracowali: Magdalena Rejf, Kajetan Hądzelek

Na podstawie materiałów wnioskodawców, członków Jury

Współpraca: Henryk Urbaś

Opracowania graficzne: Maciej Jędrzejec

WAWRZYN OLIMPIJSKI
medal zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza stanisława sikorę


