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Skład Klubu Fair Play
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
W kadencji 2017-2021
Irena Szewińska

opiekun Klubu z ramienia Prezydium PKOI i członek honorowy do 29.06.2018

Halina Zdebska-Biziewska

przewodnicząca od 19.04.2013 do 17.03.2018

Hanna Wawrowska
Mieczysław Nowicki

przewodnicząca od 28.06.2018
wiceprzewodniczący

Członkowie:
		
1. Kajetan Hądzelek – członek honorowy 			
2. Tadeusz Olszański – członek honorowy
3. Anna Bodasińska				
4. Marcin Czechowski				
5. Anna Dąbrowska					
6. Jolanta Kowalska					
7. Zygfryd Kuchta					
8. Janusz Łojek						
9. Leszek Markuszewski
10. Antoni Piechniczek 				
11. Renata Susałko
12. Ryszard Żukowski do 10.10.2017			
Magdalena Rejf - sekretarz

O Nagrodzie
Polski Komitet Olimpijski oraz Klub Fair Play
PKOI co roku przyznaje Nagrodę Fair Play
sportowcom, trenerom, działaczom, kibicom
sportowym bądź instytucjom za promowanie
zasad uczciwego współzawodnictwa w sporcie,
popularyzację idei olimpijskiej oraz promowanie
humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka podczas rywalizacji sportowej.
Nagroda przyznawana była do tej pory
w trzech kategoriach: Trofeum Fair Play- za
czyn czystej gry, Wyróżnienie Fair Play - za
całokształt kariery sportowej i godne życie
po jej zakończeniu oraz Wyróżnienie Fair
Play im. prof. Zofii Żukowskiej -za promocję
wartości fair play. W tym roku po raz pierwszy,
na wniosek Klubu Fair Play, Nagroda zostanie
przyznana również w kategorii Wyróżnienie
Fair Play Dziennikarzy Sportowych.
Podczas gali PKOl wręcza też Honorową Statuetkę Fair Play osobom wybitnie zasłużonym dla ruchu olimpijskiego i promocji zasad
fair play. Do tej pory Laureatami byli miedzy innymi: Janusz Piewcewicz, Stefan Wołoszyn, Maria
Kwaśniewska-Maleszewska, Kazimierz Górski,
Carlos Goncalves, Zofia Żukowska, Tadeusz
Olszański, Kajetan Hądzelek oraz uhonorowana
pośmiertnie Halina Zdebska-Biziewska.
Historia Nagrody
Inicjatorami nagród Fair Play byli w 1963 r. redaktor Tadeusz Olszański, ówczesny kierownik

działu sportowego w redakcji „Sztandaru
Młodych”, Tadeusz Konwicki, Jan Strzelecki
i Andrzej Ziemilski. Po dyskusji na łamach
„Sztandaru Młodych”, wspólnie z Klubem
Dziennikarzy Sportowych SDP, przeprowadził on pierwszy plebiscyt na „Dżentelmena
Sportu”. Został nim wybitny pięściarz Zbigniew
Pietrzykowski. Pierwszą Laureatką Nagrody
w 1965 roku została Irena Szewińska, która przez
wiele lat towarzyszyła nam podczas wręczania
Nagród Fair Play PKOI.
W listopadzie 1977 r. Polski Komitet
Olimpijski powołał Komisję Fair Play, przekształconą potem w Klub Fair Play PKOI. Od
tamtego czasu łączono siły organizując wspólne
plebiscyty Polskiego Komitetu Olimpijskiego
i „Sztandaru Młodych”- z czasem przekształcone
w Konkursy Fair Play (współpraca ze „SM” ustała
z chwilą rozwiązania tej redakcji w 1997 roku.)
Przez kolejne lata zmieniała się
wielokrotnie nazwa nagrody - tytuł „Dżentelmena Sportu” przyznawano do 1978 r. a następnie „Dżentelmena” - do 1983 r.
Od 1984 r. przyznawane były Nagrody
Fair Play, w 1993 r. - Główne Nagrody Fair Play,
w 2000 r. - Główne Trofea Fair Play, a od 2009 r.
Trofea Fair Play. Jednak idea pozostała zawsze
ta sama: promowanie wartości fair play.
Listę wszystkich Laureatów poprzednich edycji Nagrody Fair Play można znaleźć na
stronie www.olimpijski.pl.
strona 6

Laureaci Nagrody
Fair Play PKOl za 2018 rok

KATEGORIA I – Trofeum Fair Play 2018 za „czyn czystej gry”
Zespół narodowej zimowej wyprawy na K2
KATEGORIA I – Dyplom okolicznościowy za „czyn czystej gry”
Marcin Kamiński
KATEGORIA II – Wyróżnienia Fair Play za „całokształt kariery sportowej i godne życie po jej
zakończeniu”
Henryk Rozmiarek
Andrzej Zabawa
Wojciech Zabłocki
KATEGORIA III – Wyróżnienia Fair Play im. prof. Zofii Żukowskiej za „promocję wartości
Fair Play”
Jarosław Andziak
Witold Bańka
Jakub Błaszczykowski
KATEGORIA IV – Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych
Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor, Piotr Tomala
HONOROWA STATUETKA FAIR PLAY
Włodzimierz Szaranowicz
WYRÓŻNIENIE PKOl
Tomasz Gollob
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KATEGORIA I – Trofeum Fair Play 2018 za ,,czyn czystej gry”
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

Zespół narodowej
zimowej wyprawy na K2
W SKŁADZIE: Krzysztof Wielicki (kierownik), Janusz Gołąb (kierownik sportowy), Maciej Bedrejczuk, Adam Bielecki, Jarosław Botor, Marek Chmielarski,
Rafał Fronia, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Piotr Snopczyński, Piotr Tomala,
Dariusz Załuski, Denis Urubko

ALPINIZM

25 stycznia Tomasz Mackiewicz w towarzystwie Francuzki Elisabeth Revol osiągnął
położony w zachodniej części Himalajów
szczyt Nanga Parbat (dziewiąty na świecie
pod względem wysokości). Dotarli tam północno-zachodnią stroną góry, co stanowiło
wyczyn pionierski. Po zdobyciu szczytu u polskiego himalaisty pojawiły się objawy choroby
wysokościowej. Wkrótce okazało się, że nie
będzie w stanie zejść z góry. Jego partnerka
pozostawiła więc go w lodowej szczelinie i usiłowała wezwać pomoc. Z tą niezwłocznie pośpieszyli uczestnicy polskiej wyprawy na K2.
Przerywając własną próbę, spod tego szczytu
śmigłowcem dotarli do Nanga Parbat. Adam
Bielecki i Denis Urubko podjęli próbę uratowania obojga. Jarosław Botor i Piotr Tomala ubezpieczali akcję kolegów z wyprawy. Francuzkę
udało się sprowadzić do bazy na wysokości
4.850 m n.p.m., jednak ogromne zmęczenie
ratowników i ekstremalnie pogarszające się

warunki pogodowe nie dały im szans na dotarcie do przebywającego na wysokości ok.
7.200 m n.p.m. Tomasza Mackiewicza.
Akcję ratowniczą w wykonaniu
Polaków w całym świecie oceniono jako
brawurową i przeprowadzoną perfekcyjnie. Ich wyczyn docenił m.in. Amerykański
Klub Alpinistyczny, przyznając Adamowi
Bieleckiemu, Denisowi Urubko, Jarosławowi
Botorowi i Piotrowi Tomali nagrodę imienia
Davida A. Sowlesa. To, ustanowione w roku
1981 wyróżnienie jest przyznawane himalaistom, którzy wykazali się bezinteresownością
i poświęcili własne cele i ambicje, by – mimo
ryzyka z jakim to się wiązało - pomóc innym.
Wspomniana czwórka to pierwsi Polacy uhonorowani w ten sposób.
„Przegląd Sportowy” czwórce himalaistów – ratowników przyznał statuetki za
„Wyczyn roku 2018”.
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KATEGORIA I – Dyplom okolicznościowy za ,,czyn czystej gry”
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

Marcin
Kamiński
ŻEGLARSTWO

Podczas rozgrywanych latem w Warnemünde
mistrzostw Europy katamaranów klasy A dostrzegł przewrócony , szybko dryfujący katamaran i znajdującego się w wodzie ok. 100 m
od niego sternika holenderskiego jachtu, który
jednak miał spore problemy z dopłynięciem do
swej łódki. W pobliżu nie było żadnej jednostki, która mogłaby mu pomóc. W tej sytuacji
Marcin, mimo iż zajmował wtedy dobre, 15.
miejsce w stawce, zrezygnował z walki o dobrą lokatę i pośpieszył rywalowi z pomocą.
Dopiero przy drugim podejściu udało mu się
podjąć Holendra, podpłynąć do dryfującej
jednostki i wspólnie postawić ją na wodzie.
Dzięki temu obaj żeglarze mogli kontynuować
wyścig. Kosztowało to Marcina utratę wysokiej pozycji (zajął odległe 64. miejsce), jednak
zyskał ogromne uznanie komisji regatowej

(przyznała mu zadośćuczynienie punktowe)
oraz szczerą wdzięczność rywala, który długo dziękował naszemu reprezentantowi za tę
bezinteresowną pomoc.
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KATEGORIA II – Wyróżnienia Fair Play za ,,całokształt kariery sportowej
i godne życie po jej zakończeniu”
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

Henryk
Rozmiarek
PIŁKA RĘCZNA

Jeden z najlepszych bramkarzy w historii
polskiej piłki ręcznej. To jedyny nasz szczypiornista, który uczestniczył w trzech igrzyskach olimpijskich (1972, 1976 – brązowy
medal, 1980). Członek Klubu Wybitnego
Reprezentanta ZPRP. W narodowej reprezentacji rozegrał blisko 200 spotkań, zawsze
będąc bardzo mocnym jej punktem. „Od zawsze” również związany z Poznaniem i miejscowymi klubami – Grunwaldem i Posnanią.
W latach 80. przez pewien czas występował
także w klubach niemieckich.
Po zakończeniu kariery zawodniczej oddał się pracy szkoleniowej – pracował w klubach polskich (m.in. w Stelmecie
Zielona Góra i Piotrcovii) i zagranicznych
(w Grecji i Kanadzie). Był wieloletnim asystentem i konsultantem trenerów polskich

kadr narodowych w różnych kategoriach wiekowych. Za osiągnięcia sportowe i działalność
trenerską wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Ostatnio, mimo kłopotów zdrowotnych,
Henryk Rozmiarek pozostaje aktywny – jako
wolontariusz prowadzi treningi bramkarek
w lokalnym klubie sportowym, jednocześnie
przekazując podopiecznym takie wartości jak:
fair play, przywiązanie do barw klubowych,
szacunek dla rywala itp.
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KATEGORIA II – Wyróżnienia Fair Play za ,,całokształt kariery sportowej
i godne życie po jej zakończeniu”
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

Andrzej
Zabawa
HOKEJ NA LODZIE

Wybitny hokeista, wielokrotny reprezentant
Polski, uczestnik trzech igrzysk olimpijskich
(1976, 1980 i 1984) i trzech turniejów mistrzostw świata. Lider w tabeli najlepszych
strzelców reprezentacji – zdobył dla niej
99 bramek.
Występował w barwach KTH w rodzinnej Krynicy, a potem – w Unii Oświęcim,
Baildonie Katowice i Zagłębiu Sosnowiec.
W tym ostatnim z Wiesławem Jobczykiem
stworzył najlepszy duet w historii naszego hokeja.
Przez pewien czas grał również
w klubach niemieckich, jednak oferty nadania
mu niemieckiego obywatelstwa skutecznie
odrzucał.
Po zakończeniu kariery zawodniczej
blisko współpracował z Polskim Związkiem

Hokeja na Lodzie (był kierownikiem kadr
narodowych – seniorskiej i juniorów) oraz
Szkołą Mistrzostwa Sportowego PZHL
w Katowicach. Obecnie jest kierownikiem
kadry młodzieżowej (U-23) PZHL i drużyny
katowickiej SMS PZHL.

strona 18

KATEGORIA II – Wyróżnienia Fair Play za ,,całokształt kariery sportowej
i godne życie po jej zakończeniu”
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

Wojciech
Zabłocki
SZERMIERKA

Jeden z najlepszych zawodników w historii
polskiej szermierki. Szablista, który czterokrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich (1952, 1956, 1960, 1964), zdobywając na nich dwa srebrne i brązowy medal.
9-krotnie stawał na podium szermierczych
mistrzostw świata (w tym 4 razy na jego
najwyższym stopniu). Reprezentował barwy: MKS Katowice, Budowlanych Kraków,
Krakowskiego Klubu Szermierczego i stołecznego Marymontu.
Intensywną karierę zawodniczą
umiejętnie łączył ze studiami – ukończył
Wydział Architektury Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Obecnie jest profesorem doktorem habilitowanym inżynierem, wykładowcą Politechniki Łódzkiej

oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
w Warszawie.
Jest autorem wielu projektów architektonicznych, w tym – obiektów sportowych. Są wśród nich: sala gier bielańskiej
AWF, hale sportowe w Zgorzelcu, Koninie,
Puławach, kryty tor kolarski w Pruszkowie
czy kompleks sportowy w syryjskim Aleppo.
Za osiągnięcia sportowe i pracę zawodową wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Jest autorem kilkunastu pozycji książkowych na temat szermierki i architektury
oraz wielu prac malarskich i rysunków. Jest
członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej
i przewodniczącym Rady Muzeum Sportu
i Turystyki w Warszawie.
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KATEGORIA III – Wyróżnienia Fair Play im. prof. Zofii Żukowskiej
za ,,promocję wartości Fair Play”
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

Jarosław
Andziak
KAJAKARSTWO

Wielokrotny medalista mistrzostw Polski
w różnych konkurencjach, a potem - szkoleniowiec w warszawskich klubach sportowych.
Spopularyzował w Polsce i rozwinął od podstaw kajak – polo.
Był prekursorem wyczynowego
uprawiania maratonu kajakowego jako konkurencji przygotowującej do startu w konkurencjach olimpijskich. Wieloletni pracownik
Polskiego Związku Kajakowego, m.in. na stanowisku kierownika wyszkolenia i dyrektora
sportowego. Aktywny promotor zasad fair
play. Jako trener kajakarstwa przekazywał
młodym adeptom tej dyscypliny nie tylko
wiedzę o sporcie, ale starał się kształtować
u nich postawy czystej gry. Organizował m.in.

liczne konkursy, spotkania i konferencje poświęcone tej problematyce. Jest autorem licznych związkowych opracowań nt. fair play.
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KATEGORIA III – Wyróżnienia Fair Play im. prof. Zofii Żukowskiej
za ,,promocję wartości Fair Play”
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

Witold
Bańka
LEKKOATLETYKA

Sprinter, specjalizujący się w biegu na 400 m
(rekord życiowy – 46,11 w 2007 r.), były zawodnik klubów: Budomark Mysłowice, GLKS
Świdnica, GKS Tychy i SPLA Tychy. Uczestnik
mistrzostw świata w Osace (2007) – w sztafecie 4x400 m, która na tej imprezie wywalczyła
brązowy medal .
Od listopada 2015 r. minister
sportu i turystyki, od maja 2017 – członek
Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji
Antydopingowej WADA; obecnie – jako kandydat Europy ubiega się o fotel przewodniczącego Agencji.
Był inicjatorem Ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie i utworzenia Polskiej
Agencji Antydopingowej POLADA.
Jako szef resortu sportu zainicjował
szereg istotnych programów zmierzających do

umasowienia sportu wśród dzieci i młodzieży,
dofinansowujących przygotowania wybitnie
uzdolnionych zawodników do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy
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KATEGORIA III – Wyróżnienia Fair Play im. prof. Zofii Żukowskiej
za ,,promocję wartości Fair Play”
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

Jakub
Błaszczykowski
PIŁKA NOŻNA

Wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej (rozegrał w kadrze narodowej ponad 100
spotkań), były kapitan drużyny. Zawsze był
wzorem sportowego zachowania na boisku
i poza nim.
Seniorską przygodę z futbolem rozpoczął w KS Częstochowa, ale potem trafił do
krakowskiej Wisły. Kiedy w roku 2007 rozstawał się z tym klubem, rozpoczynając trwającą
12 lat grę w renomowanych klubach niemieckich (Borussia Dortmund i VfL Wolfsburg)
i włoskiej Fiorentinie, zapowiedział, że właśnie
w Wiśle chciałby kiedyś zakończyć karierę.
Słowa dotrzymał, bowiem wrócił do Krakowa
i podpisał umowę ze znajdującym się w organizacyjnych i finansowych kłopotach klubem.
Udzielił mu pożyczki, a sam postanowił, że
jego miesięczne wynagrodzenie wyniesie 500

złotych, które zdecydował się przeznaczać na
zakup biletów na mecze Wisły dla podopiecznych domu dziecka.
Od lat angażuje się w rozmaite akcje
charytatywne, spośród których na szczególną
uwagę zasługuje powołana przez niego fundacja „Ludzki gest”, gromadząca środki na pomoc w nauce i sporcie szczególnie uzdolnionej
młodzieży.
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KATEGORIA IV – Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

Adam Bielecki, Denis
Urubko, Jarosław
Botor, Piotr Tomala
ALPINIZM

Kapituła, złożona z dziennikarzy – przedstawicieli czołowych polskich mediów, postanowiła tym wyróżnieniem uhonorować głównych bohaterów przeprowadzonej pod koniec
stycznia 2018 r. niezwykłej akcji ratowniczej
na Nanga Parbat (jej szczegóły opisano wyżej – w Kategorii I)- uznając, iż ich działania,
pełne solidarności z uwięzionymi na górze,
a jednocześnie niebezpieczne i wielce ryzykowne dla samych ratowników, zasługują na
najwyższe uznanie.

strona 28

Włodzimierz
Szaranowicz
HONOROWA STATUETKA FAIR PLAY
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

TVP SPORT

Kapituła Dziennikarzy Sportowych zaproponowała (a Prezydium Zarządu PKOl zatwierdziło)
uhonorowanie tego wieloletniego dziennikarza
Polskiego Radia a następnie Telewizji Polskiej.
Włodzimierz Szaranowicz to nie tylko
wybitny sprawozdawca i komentator sportowy, ale także dziennikarz, który podczas swojej
pracy antenowej zawsze dostrzegał w sporcie
znacznie więcej niż tylko „suchy” wynik. Starał
się zgłębić myśli i psychikę zawodnika, podkreślał znaczenie czystej gry. Tak czynił nie tylko
w programach sportowych, ale i w innych –
m.in. w dedykowanych dzieciom i młodzieży,
a nawet – rozrywkowych.
Z ukochanego, uprawianego przez ponad 40 lat, zawodu zrezygnował ze względów
zdrowotnych.
Sam twierdzi, iż ma już godnych następców, ale…
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Tomasz
Gollob
WYRÓŻNIENIE PKOl
laureaci poprzednich edycji na stronie www.olimpijski.pl

SPORT ŻUŻLOWY

Klub Fair Play wyraża w ten sposób swój szacunek i podziw dla ogromnej determinacji
Tomasza Golloba – przez wiele lat naszego
najlepszego żużlowca. W roku 2010 został indywidualnym mistrzem świata. W rywalizacji
o ten tytuł dwukrotnie zajmował jeszcze drugie, a czterokrotnie – trzecie miejsce.
Dwa lata temu podczas motocrossowego treningu w Chełmnie uległ wypadkowi,
w wyniku którego doznał poważnego urazu
kręgosłupa. Przeszedł skomplikowaną operację i różne zabiegi rehabilitacyjne (niebawem
czeka go kolejna próba usprawnienia), jednak
wciąż uparcie walczy o powrót do sportu – być
może w roli trenera lub działacza. Został dyrektorem Polonii Bydgoszcz oraz żużlowym
ekspertem Canal+.

strona 32

