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Dyplom Fair Play PKOl 

 

Dyplom  honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, 

zespół sportowy, trener lub działacz w 2013 roku. Czynem tym pomógł innym, poświęcając 

nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych 

praw w sporcie oraz swojej szlachetnej postawy wobec drugiego człowieka bądź zespołu. 

ROBERT PASTERNAK  

Bilardzista – reprezentant klubu Idoslubu.pl 

Kielce. 7 kwietnia 2013 r., w  ramach trzeciej 

kolejki rozgrywek I ligi rozegrał partię 

bilarda z reprezentantem drużyny klubu Bila 

Tarnów Wojciechem Goskiem. Podczas tej 

partii,  przyznając się do popełnienia  błędu,  

oddał grę przeciwnikowi, który zdobywając 

punkt dla Bili Tarnów wygrał mecz. Po 

zakończeniu sezonu drużyna Idoslubu.pl 

Kielce wypadła z I ligi. 

  

 

Wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej  

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.). 

BARBARA GROCHOLSKA – KURKOWIAK 

 

 

Wybitna narciarka alpejska w latach 1948-1968. Zdobywczyni 25 

tytułów mistrzyni Polski i 6 tytułów wicemistrzowskich. Dwukrotna 

uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1952 i 1956 roku. 

Jako jedyna polska narciarka została wymieniona w „Encyklopedii 



Sportu” wydanej w Monaco w 1960 roku, gdzie wyróżniono ją za perfekcyjny styl jazdy  

w slalomie.  W okresie okupacji niemieckiej była żołnierzem ruchu oporu i brała udział w 

Powstaniu Warszawskim w 1944 roku jako sanitariuszka (ps. Kuczerawa). Po zakończeniu 

kariery sportowej poświęciła się pracy szkoleniowej, a wśród jej wychowanków znaleźli się 

czołowi polscy narciarze, w tym olimpijka Ewa Grabowska. W 1965 roku  za pracę „Slalom 

Gigant” uhonorowana I nagrodą w konkursie PKOl na wspomnienia olimpijskie,  

a w 2000 r. za tomik poezji „Pod otwartym niebem” nagrodzona brązowym Wawrzynem 

Olimpijskim. W 2009 roku uhonorowana medalem Kalos Kagathos. 

 

LUCJAN BRYCHCZY  

Od 60 lat związany ze stołecznym klubem sportowym „Legia” (piłka 

nożna). Członek olimpijskiej reprezentacji na IO w Rzymie 1960 roku. 

Od sezonu 1971/72 był (i jest nadal) szkoleniowcem „Legii”. Od 1999 

- członek Honorowy PZPN, a od lutego 2013 cieszy się godnością 

Honorowego Prezesa „Legii”. Wzór postawy fair play na boisku  

i poza nim, stawiany za przykład wychowawcy sportowców. 

Podpułkownik WP; za osiągnięcia w pracy szkoleniowej  

i wychowawczej w piłce nożnej odznaczony m.in. Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. ”Oj, strzelaj, prędzej, 

strzelaj…” – jego akcja w meczu Legia – Slovan Bratysława jest opisywana głosem radiowego 

reportera w najstarszej polskiej radiofonii, a nadawanej nadal audycji Programu I PR 

„Kronika sportowa”. 

 

Prof. dr  ZBIGNIEW CZAJKOWSKI 

 

Jeden z najsłynniejszych i najbardziej 

zasłużonych trenerów współczesnej szermierki 

na świecie – zawodnik, trener, wybitny 

teoretyk sportu, autor największej liczby 

książek o tematyce szermierczej w Polsce 

(ponad 30), także autor wielu fachowych 

artykułów. W 1934 roku wstąpił do 

lwowskiego Korpusu Kadetów,  a w okresie 

wojny przebywał w sowieckich więzieniach  

i w łagrze w Workucie. W 1941 r. został zwolniony i po przedostaniu się do Uzbekistanu, 

zaciągnął się do marynarki wojennej. W Plymouth zaokrętował się na niszczycielu ORP 

„Ślązak”, a w latach 1942-44 brał udział w walkach na kanale La Manche i na Morzu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korpus_kadet%C3%B3w_(Polska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Workuta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plymouth
http://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_%C5%9Al%C4%85zak_(1942)
http://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_%C5%9Al%C4%85zak_(1942)


Śródziemnym. W 1944 r., pływając na ORP „Błyskawica”, osłaniał oddziały, które lądowały  

w Normandii. 

W latach 1945-1948 studiował na Uniwersytecie w Edynburgu na Wydziale Lekarskim, a po 

powrocie do Polski ukończył Akademię Medyczną w Krakowie. W 1953 roku zrezygnował  

z kariery lekarza, został trenerem w gliwickim klubie „Budowlani” i całkowicie poświęcił się 

szermierce. Wielokrotnie reprezentował Polskę we florecie i szabli (zdobywając brązowy 

medal w szabli z drużyną na Mistrzostwach Świata w 1953 roku). Przez wiele lat był 

kierownikiem wyszkolenia i naczelnym trenerem PZS. Od 1980 r.  pracował w AWF w 

Katowicach. W czerwcu 2004 r.  otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa tej uczelni. Imię 

Zbigniewa Czajkowskiego nosi  sala szermiercza katowickiej AWF. Znajduje się tam również 

tablica pamiątkowa. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 

Medalem FIE, medalem Kalos Kagathos,  tytułem Honorowego Członka Polskiego Związku 

Szermierczego i wielu innych związków. Uhonorowany tablicą pamiątkową „Gloria Optimis” 

w Złotym Kręgu na warszawskiej AWF.  

 

WŁADYSŁAW ZIELIŃSKI 

Kajakarz, mistrz świata, medalista mistrzostw  Europy, olimpijczyk  

z Rzymu (1960), Tokio (1964), Meksyku (1968), brązowy medalista 

olimpijski z Rzymu (1960), aktywny działacz Polskiego Związku 

Kajakowego i Polskiego komitetu Olimpijskiego, jubiler. 

Reprezentant stołecznej Spójni. Wychowanek trenera Stanisława 

Zantary. Karierę sportową przerwał wypadek samochodowy w 1971 

roku. Zasłużony Mistrz Sportu odznaczony m.in. Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

 

Dr KAZIMIERZ ZIMNY 

Urodzony w 1935 roku. Lekkoatleta, olimpijczyk z Melbourne 

(1956) i Rzymu (1960), brązowy medalista olimpijski z Rzymu,  

4–krotny rekordzista kraju (3000, 5000, 10000m oraz   

w reprezentacyjnej sztafecie 4 x 1500m). 7-krotny mistrz Polski.  

Dr nauk wychowania fizycznego, trener, dyrektor COS w Cetniewie 

w latach 1998 - 2001, współzałożyciel TOP, działacz olimpijski, 

organizator „Maratonu Solidarności”. Zasłużony Mistrz Sportu 

(1962), odznaczony m.in. srebrnym Medalem za Wybitne 

Osiągnięcia Sportowe i Krzyżem Kawalerskim OOP. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1944
http://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_B%C5%82yskawica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Overlord
http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Overlord
http://pl.wikipedia.org/wiki/University_of_Edinburgh
http://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Medicum_Uniwersytetu_Jagiello%C5%84skiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/1953
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gliwice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Floret
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szabla
http://pl.wikipedia.org/wiki/1953


 

 

Wyróżnienia za promocję wartości fair play 

 

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

działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania. 

 

 

JANUSZ BUKOWSKI  

Prezes Stowarzyszenia „Dać siebie innym”. Honorowy krwiodawca 

krwi  a od 2008 roku organizator  akcji poboru krwi w swoim 

zakładzie pracy. Organizator zbiórek żywności i odzieży dla ludzi 

bezdomnych. Wolontariusz opiekujący się osobami 

niepełnosprawnymi podczas imprez odbywających się w Muzeum 

Powstania Warszawskiego i na Stadionie Narodowym. Laureat 

konkursu Maraton Inspiracji oraz Programu Lider-Animator. Od 26 

lat biegacz – sportowiec amator. Założyciel Stowarzyszenia „Dać 

siebie innym” (2011). Organizator  charytatywnych biegów 

Wybiegaj sprawność,  po których przy wsparciu sponsorów i darczyńców wręczone zostały 

dwa wózki inwalidzkie (2011), samochód  dla 100-tki dzieci Domowego Hospicjum 

Dziecięcego (2012),  dwa wózki inwalidzkie dla dwóch dziewczynek, oraz ufundowano 10 

turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci chorych z zespołem Smitha-Lemliego-Opitz (2013).  

 

Dr hab. ELIGIUSZ MADEJSKI  

Dr.  hab. nauk o kulturze fizycznej, pracownik Instytutu Nauk 

Społecznych krakowskiej AWF, rzeczoznawca ds. programów 

nauczania w MEN, członek Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów 

Życia. Autor wielu publikacji naukowych. Interesuje się kulturą 

Wschodu, szczególnie sportami walki. Pomysłodawca organizacji 

Gminnych Igrzysk Sportowych w gminie podkrakowskiej Kocmyrzów 

– Luborzyca. W czerwcu 2014 Luborzyca będzie gospodarzem 25. 

Gminnych Igrzysk Sportowych (25. rocznica Gminnych Igrzysk 

Sportowych). 

 



 

Dr KRZYSZTOF PIECH  

Dr nauk o wychowaniu fizycznym. Pracownik Wydziału WFiS AWF 

Warszawa w Białej Podlaskiej, aktualnie w Zakładzie Gier i Zabaw 

Ruchowych. Doctor Honoris Causa Łotewskiej Akademii Sportowo-

Pedagogicznej w Rydze; w 2011 roku powołany przez Łotewską 

Akademię WF jako międzynarodowy ekspert Łotewskiej Rady 

Naukowej, wykładowca na wielu zagranicznych uczelniach wyższych. 

Czynnie uprawia biegi długodystansowe, narciarstwo biegowe, nordic 

walking, posiada I klasę oraz złotą odznakę skoczka spadochronowego, 

autor ponad 100 prac naukowych, metodycznych, popularno-naukowych w tym związanych 

z zagadnieniami aktywności ruchowej w rodzinie i promocji wartości olimpizmu. Wybitny 

znawca, twórca i organizator Olimpiad Rodzinnych Przedszkolaków w Białej Podlaskiej. Z jego 

dorobku w zakresie organizacji Olimpiad Przedszkolaków, promujących wartości olimpizmu i 

fair play skorzystano  już w kilku krajach. Autor opracowania „Olimpiady Przedszkolaków z 

warsztatami dydaktycznymi dla nauczycielek przedszkoli, rodziców i dzieci”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 



PLEBISCYTY „SZTANDARU MŁODYCH” O TYTUŁ „DŻENTELMENA SPORTU”  

I KONKURSY FAIR PLAY PKOl  

1963 - 2013 

 

 

   Inicjatorem nagród fair play był w 1963 r. red. Tadeusz Olszański, ówczesny kierownik 

Redakcji „Sztandaru Młodych” oraz Tadeusz Konwicki, Jan Strzelecki i Andrzej Ziemilski. Po 

dyskusji pt. „Bij Mistrza”, „Sztandar Młodych” wspólnie z Klubem Dziennikarzy Sportowych 

SDP przeprowadził pierwszy Plebiscyt na „Dżentelmena Sportu”. Został nim wybitny pięściarz 

Zbigniew Pietrzykowski.  

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

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 „Sztandaru” w 1997 roku.) W latach 1998-2006 

współorganizatorem i patronem medialnym Konkursów Fair Play PKOl była „Rzeczpospolita” 

a w latach 2007-2008 patronem medialnym konkursu była Axel Springer Polska Sp. z o.o. 

wydawca „Dziennika Polska Europa Świat”.   

 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 Nagrodami 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, wykonana 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 wybitnie zasłużonym 

dla ruchu olimpijskiego i promocji zasad fair play. Pierwsze Honorowe Trofeum Fair Play PKOl 

przyznano w 1988 r. Januszowi Piewcewiczowi – wieloletniemu Sekretarzowi 

Międzynarodowego Komitetu Fair Play. 

 

 

 



 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


