
PISMO POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

MaGazyn  ISSN 1506-0233

M
a

G
a

z
y

n
 O

LIM
P

IJS
K

I

WyDaRzEnIa z KaRT hISTORII POczET MISTRzóW wokóŁ SPoRTU waRTo PRzeczyTać KaLEJDOSKOP

Najlepsi na świecie, czyli dlaczego Spodek odleciał...
zŁocI SIaTkaRze

MŚ 2014 w PolSce

95 LaT PKOl 
Jak to się 
zaczęło
Str. 32

 zaWSzE zE SPORTEM 
rozmowa z wojcIechem 
SzpIlem, prezeSem 
totalIzatora Sportowego
Str. 42

N
R

 3 (10
8

) w
R

z
e

S
Ie

ń
/P

a
ż

d
z

Ie
R

N
Ik

 2
0

14

NR 3 (108) wRzeSIeń/PaźdzIeRNIk 2014

NaNkIN 2014
medale 
młodzieżowych 
igrzysk
Str. 14



        magazyn olimpiJski    3

w Numerze

3 zaMIaST wSTęPU
triumf siatkarzy i inne sukcesy...

6 WyDaRzEnIa 
złoci siatkarze  

10 WyDaRzEnIa 
powiało wunderteamem?

14 WyDaRzEnIa 
z nankinu z tarczą

20 WyDaRzEnIa 
tour de majka

22 WyDaRzEnIa 
medal po 15 latach

23 WyDaRzEnIa 
trofea złowione w amsterdamie

24 WyDaRzEnIa 
w kobietach siła!

26 WyDaRzEnIa 
wykonali zadanie

27 WyDaRzEnIa 
kosz nadziei

28 WyDaRzEnIa 
sukces na finiszu

29 WyDaRzEnIa 
w srebrze i brązie

30 WyDaRzEnIa 
na macie, strzelnicy, w wodzie i na wodzie

32 z KaRT hISTORII 
mija 95 lat

34 z KaRT hISTORII 
pierwsze logo

38 POczET MISTRzóW 
precyzyjne triumfy

42 wokóŁ SPoRTU 
zawsze ze sportem

46 wokóŁ SPoRTU  
rio przyśpiesza

48 wokóŁ SPoRTU  
sportowa wieża Babel cz. 2

50 MaTeRIaŁ PRoMocyjNy  
europejski samochód roku

52 wokóŁ SPoRTU  
Udany piknik

54 wokóŁ SPoRTU  
w poszukiwaniu „nadziei” 

55 wokóŁ SPoRTU  
o radości biegania i nie tylko

MaGazyn OLIMPIJSKI 
wydawca: 
Polski komitet olimpijski
ul. wybrzeże gdyńskie 4, 01-531 warszawa
tel.: +48 22 560 37 00, faks: +48 22 560 37 35
e-mail:  redakcja@pkol.pl 

redagUJe: zespół

redaktor prowadzący: Henryk Urbaś

realizacJa wydawnicza:

direct Publishing Group Sa
ul. rzymska 22, 03-976 warszawa
tel./faks: +48 22 617 93 23
www.dp-group.com.pl

prezes zarządU: michał sztand
menedżer proJektU: katarzyna łada
redaktor wydania: adam piosik
dyrektor kreatywny: marcin górecki
dyrektor artystyczna: marta michałowska

aUtor zdJęcia na okładce: kuba atys dla pkn orlen

56 wokóŁ SPoRTU  
zsms z grantem

58 wokóŁ SPoRTU  
mistrzowie wiedzy olimpijskiej

60 wokóŁ SPoRTU 
po raz pierwszy poza stolicą

62 wokóŁ SPoRTU  
więcej niż hobby

64 wokóŁ SPoRTU 
z unijnym wsparciem

66 wokóŁ SPoRTU 
nie przekręcać nazwiska!

68 wokóŁ SPoRTU 
lUX med z olimpijczykami

70 wokóŁ SPoRTU 
Jak co roku nad Bałtykiem

71 wokóŁ SPoRTU 
warto przeczytać

72 KaLEJDOSKOP 
kalendarium

76 PożeGNaNIa 
żegnaj, dżentelmenie

78 PożeGNaNIa 
ten pierwszy

79 PożeGNaNIa 
korale pamięci

80 PożeGNaNIa 
janek

81 SUMMaRy 
summer of sport

82 fELIETOn 
wina Ikara

  SPIS TReŚcI

DRODzy 
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za nami lato bogate 
w wydarzenia sportowe 
– zarówno w kraju, 

jak i poza jego granicami. najważniejszą 
imprezą tego okresu – niezwykle dla nas 
radosną – były rozgrywane we wrześniu 
w polsce mistrzostwa Świata w siatkówce 
mężczyzn. trzy tygodnie wielkich emocji, 
podczas których wydarzeniami na parkietach 
przede wszystkim warszawy, wrocławia, 
łodzi i katowic (gdzie grali biało-czerwoni) 
emocjonowali się nie tylko kibice. 
o kolejnych meczach i postawie w niej 
naszych zawodników rozprawiano 
w kawiarniach, środkach komunikacji, kolejce 
do lekarza. to było prawdziwie narodowe 
święto sportu, a wokół reprezentacji 
wytworzyła się wspaniała atmosfera. Jeśli 
polacy wygrywali, a tak było prawie zawsze, 
zwycięzcami czuli się także kibice. końcowy 
triumf drużyny był też sukcesem fanów  
– tych na trybunach i tych, którzy na wyniki 
czekali w domach, miejscach pracy, lokalach 
gastronomicznych lub w strefach kibica. 
inne wydarzenie – ważne przede 
wszystkim dla przyszłości naszego sportu 
– to ii młodzieżowe igrzyska olimpijskie. 
z chińskiego nankinu biało-czerwoni wrócili 
z tarczą, zdobywając 10 medali – to dobrze 
wróży na przyszłość, pod warunkiem że nasza 
młodzież będzie nadal dobrze prowadzona 
przez trenerów (a i rodziców także) i że chęć  
do uprawiania sportu jej nie opuści. 
ważnych wydarzeń było znacznie więcej 
– mistrzostwa świata i europy, zwłaszcza 
w sierpniu, rozegrano w wielu sportach. 
o większości z nich piszemy w tym wydaniu 
„magazynu”; do innych zapewne wrócimy 
jeszcze w następnym, pod koniec roku. o tym, 
że bieżący numer ukazuje się z pewnym 
„poślizgiem czasowym”, zdecydowało nasze 
oczekiwanie na zakończenie siatkarskiego 
mundialu. chyba jednak warto było poczekać...

 henryk Urbaś

zaMIaST wSTęPU
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PoNIżej:
słowa  
„spodek odleciał”  
bardzo dobrze  
oddają atmosferę,  
jaka zapanowała  
w katowicach  
po finałowym  
meczu z Brazylią

obok:
polscy kibice siatkówki 
są stawiani za wzór.  
ich doping i kultura 
budzą podziw również  
za granicą

PoNIżej:
gdyby ktoś przed  
mŚ stawiał na dwa 
wygrane mecze 
reprezentacji polski  
z Brazylią, mógłby 
być uznany za 
niepoprawnego 
optymistę...

NIezwykle byŁo jUż PIeRwSzeGo 

dNIa, bo oto w polsce padł rekord świata. 

pierwszy raz w historii mistrzostw globu 

mecz siatkarzy obejrzało 62 tysiące kibi-

ców! stało się tak na stadionie narodowym 

w stolicy, gdzie odbyła się także pierwsza 

w historii, niezwykle uroczysta i okazała, 

ceremonia otwarcia siatkarskiego mundialu. 

do tej pory słowo „mundial” kojarzyło się 

raczej z piłką nożna, ale stadion narodowy 

wszystko odmienił. w meczu otwarcia  

polska pokonała serbię 3:0. oprócz wspa-

niałej oprawy tego spotkania uwagę zwróciła 

za mało, gdy w następnej fazie, także w łodzi, 

polacy mieli zmierzyć się z obrońcami tytułu 

Brazylijczykami i z mistrzami olimpijskimi 

rosjanami.  

klUczowe okazaŁo SIę SPoTkaNIe  

z bRazylIjczykaMI, którzy dotąd kroczyli 

od zwycięstwa do zwycięstwa. złoci me-

daliści trzech ostatnich mistrzostw świata 

prowadzili w setach już 2:1. w trzecim biało-

-czerwonych niemal zdeklasowali, zwycię-

żając 25:14, a gdy uzyskali kilkupunktowe 

prowadzenie w czwartej partii, miało się wra-

żenie, że to będzie już koniec polskich ma-

rzeń. Jednak właśnie wtedy nasi zawodnicy 

nieoczekiwanie rozluźnili się. zaczęli bawić 

się grą i zaskakiwać rywali nieszablonowymi 

akcjami. wygrali czwartego seta, a potem 

piątego, mimo obrony piłki meczowej. Brazy-

lijczycy długo nie mogli pogodzić się z tą po-

rażką. nazajutrz jednak zdołali się pozbierać 

i pokonali rosję 3:0. tym samym naszym 

siatkarzom do awansu do półfinału wystar-

czało wygrać choćby dwa sety z rosją. tak 

też się stało. prowadzili 2:0, ale potem przy-

szło rozluźnienie i niemal bez walki oddane 

dwa następne sety. na całe szczęście w de-

cydującej rozgrywce oglądaliśmy znów kon-

certową grę polaków, dzięki której kolejny 

inna niż zwykle postawa biało-czerwonych. 

na przestrzeni ostatnich lat polscy siatkarze 

mieli kłopoty z wytrzymaniem presji, tym ra-

zem zadziwili spokojem i konsekwencją.  

na oczach tak dużej widowni skutecznie  

zagrywali i niemal bezbłędnie odbierali za-

grywkę groźnych rywali. Świetna postawa, 

ale był to ledwie początek długiej drogi. 

PRzez NaSTęPNy TydzIeń polacy  

mecze grupowe rozgrywali w hali stulecia  

we wrocławiu. kolejne wygrane z australią, 

wenezuelą, argentyną, i tylko jeden stra-

wielki rywal został zwyciężony. spełniło się 

marzenie, czyli awans biało-czerwonych  

do czołowej czwórki i perspektywa gry 

w magicznym katowickim spodku. zespół  

stéphane’a antigi w półfinałowym meczu  

z niemcami miał niełatwą przeprawę. w grze 

było widać usztywnienie i siatkarze robili 

więcej błędów niż zwykle. na całe szczęście 

przy ogłuszającym, ale pomocnym dopingu  

12 tysięcy kibiców, polacy zachowali zimną 

krew na finiszu dwóch końcowych setów  

i ostatecznie wygrali 3:1. w drugim półfinale 

Brazylia potrzebowała pięciu setów, by upo-

rać się z Francuzami. Brazylijczycy awanso-

wali do finału czwarty raz z rzędu i choć już 

w tych mistrzostwach ulegli polskiej druży-

nie, to jednak oni byli typowani do końco-

wego triumfu. Było to uzasadnione, bo któż 

potrafi dwa razy pokonać canarinhos, i to 

w mistrzowskiej imprezie? 

Na PocząTkU bRazylIjczycy GRalI 

JaK za naJLEPSzych czaSóW i wygra- 

li seta 25:18. potem byliśmy świadkami trzech 

dramatycznych zaciętych partii, gdzie o nie- 

mal każdy punkt trwała mordercza, ale pełna 

finezji walka. Biało-czerwoni sprawili, że po 

raz pierwszy tak naprawdę niewiele brako- 

wało by spodek… odleciał. oba zespoły stwo- 

rzyły widowisko cudowne, ale kolejne sety 

wygrywali już tylko polacy – 25:22, 25:23 

i 25:22, pokonując ostatecznie rywali 3:1.  F
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polskie radiotekst: RobeRT c. GURjew

cony set z kamerunem, dodawały pewności 

siebie. zespół ciągle budował się, ale sie- 

lanka skończyła się w łodzi. tam przyszedł 

czas wielkiej próby. gospodarze turnieju 

przegrali po zaciętym, bardzo dobrym 

spotkaniu ze stanami zjednoczonymi 1 :3. 

następnie pokonali włochów 3:1, iran 3:2 

(obronili piłkę meczową) i Francję znów 3:2. 

gra momentami była zachwycająca, ale  

zwycięstwa przychodziły bardzo trudno.  

imponowała przede wszystkim niezwykła 

waleczność i odporność psychiczna (zwłasz-

cza w tie-breakach), ale to wydawało się

TySIące kIbIców

to rekordowy wynik frekwencji  
na meczu siatkówki w całej historii tego sportu 

62

do 21 wrzeŚnia 2014 rokU to okreŚlenie charakteryzowało drUżynę trenera hUBerta wagnera, która  
w meksykU sięgnęła po tytUł naJlepszeJ na Świecie (potem Było Jeszcze olimpiJskie złoto w montrealU). 
i oto po 40 (!) latach mianem „złotych siatkarzy” przychodzi stanisławowi goŚciniakowi, edwardowi 
skorkowi, ryszardowi Boskowi czy zBigniewowi zarzyckiemU dzielić się z zawodnikami, z których żadnego 
nie Było wówczas na Świecie. po znakomitym, rozgrywanym w polsce tUrnieJU i Jego „odlotowym” Finale  
w katowickim spodkU drUżyna prowadzona teraz przez FrancUskiego trenera stéphane’a antigę znów 
wywalczyła dla polski złoto mistrzostw Świata

zŁocI SIaTkaRze Polacy  
i Brazylijczycy 

stworzyli  
w finałowym 

meczu  
w katowickim 

Spodku  
niezapomniane 

widowisko
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na temat zasadności zakodowania sygna- 

łu telewizyjnego z tej imprezy. 

ze 103 spotkań całego turnieju na „otwar-

tą” antenę trafiły tylko dwa. twarde prawa 

biznesu dla zdecydowanej większości  

fanów siatkówki okazały się okrutne.  

nie nam roztrząsać ten temat, ale chce-

my wierzyć, że w dającej się przewidzieć 

przyszłości do podobnych sytuacji w od-

niesieniu do wielkich imprez sportowych 

z udziałem naszej reprezentacji już docho-

dzić nie będzie. ku dobru wspólnemu, by 

nie rzec – narodowemu. 

Bohaterem tego meczu był najmłodszy 

w drużynie mateusz mika, który potwierdził, 

że przyszłość będzie należeć do niego. 

do najlepszej szóstki mistrzostw świata  

zostali wytypowani: środkowy blokujący 

karol kłos i atakujący mariusz wlazły, który 

został także najbardziej wartościowym  

zawodnikiem całego turnieju. 

PRzez TRzy TyGodNIe bylIŚMy ŚwIad-

kaMI wyjąTkowej IMPRezy. kibice 

wypełniali hale, życiem tętniły strefy kibica 

i najbardziej atrakcyjne miejsca miast-go-

spodarzy mistrzostw. oglądaliśmy w akcji 

niezłomny zespół, który mimo trudności 

walczył i nigdy się nie załamywał. stéphane 

antiga ze swoim asystentem, a jednocześnie 

trenerskim guru philippem Blainem, stworzył 

świetnie rozumiejącą się grupę ludzi, która 

chciała i potrafiła osiągnąć sukces. siatka-

rze zaakceptowali filozofię szkoleniowca, 

a jeszcze do maja br.  jednego z najlepszych 

zawodników polskiej ekstraklasy, że „piłka 

nigdy nie może spaść na boisko”. Francuz 

zapanował nad słabością polskiej siatkówki, 

czyli nad grą obronną. sprawił, że jego pod-

opieczni wzmocnili także zagrywkę. dobrał 

zawodników do szybkiej, kombinacyjnej gry. 

każdy z grona 14 powołanych przezeń siatka-

rzy był w pełni przydatnym reprezentantem, 

i to stanowiło o sile drużyny na przestrzeni  

13 spotkań tego czempionatu. 

Po zwycIęSkIM fINale z bRazylIą 

wSzySTko SIę zMIeNIŁo. stéphane anti-

ga stał się trenerem mistrzów świata. każdy  

z jego podopiecznych zawsze już będzie  

mocniejszy mentalnie, bo też każdy z nich  

wie, jak walczy się i zdobywa złoto. karierę 

reprezentacyjną postanowili zakończyć:  

AMBASADOR MARKI 

240x270_Łukasz_Kubot_4F.indd   1 2014-08-07   13:47:24

F
o

t
o

: p
z

p
s

.p
l

/p
io

t
r

 s
U

m
a

r
a

, e
l

ż
B

ie
ta

 k
w

ia
t

k
o

w
s

k
a

mariusz wlazły, michał winiarski,  

paweł zagumny i krzysztof ignaczak.  

wydaje się, że na pewno są to nieodwo-

łalne decyzje zagumnego i ignaczaka. 

trudno też przypuszczać, by zdanie zmienił 

wlazły, ale może jeszcze wszystko prze-

myśli winiarski. zbliżające się igrzyska 

olimpijskie w rio de Janeiro będą na pew-

no wabikiem i – kto wie – być może jeszcze 

zaskoczy wszystkich mariusz wlazły. na 

całe szczęście uzdolnionej młodzieży nie 

brakuje w „młodej lidze” czy w programie 

„siatkarskie ośrodki szkolne”. Funkcjonuje 

spalska sms, w której uczyło się tak wielu 

byłych i obecnych kadrowiczów. trzeba 

wierzyć, że ambicją wszystkich zawodni-

ków będzie walka o miejsce w kadrze na 

igrzyska. nie można zapominać o Bartoszu 

kurku i zbigniewie Bartmanie. na pewno 

byli rozżaleni, bo antiga ich nie powołał,  

ale uzyskany wynik przemawia za trenerem 

reprezentacji. obaj gracze powinni jednak 

wiedzieć, że jak tylko będą chcieli, to  

mogą wrócić mocniejsi niż kiedykolwiek,  

co potwierdził choćby mariusz wlazły.  

wielu twierdzi nawet,  że to był jego turniej… 

PS niejako w tle siatkarskiego mundialu 

toczyła się ogólnokrajowa dysputa  

Powyżej:
czas pokaże, kto  
ze złotej drużyny 
powalczy o awans  
do turnieju olimpijskiego  
i kto ewentualnie 
w rio zagra

obok:
stéphane antiga stworzył 
świetnie rozumiejącą 
się grupę zawodników, 
którzy chcieli i potrafili 
osiągnąć sukces

z lewej:
stadion narodowy  
w warszawie przeszedł 
do historii jako sportowa 
arena, na której po raz 
pierwszy mecz piłki 
siatkowej podczas  
mistrzostw świata 
obejrzało 62 tysiące 
kibiców  
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gdyBy ktoŚ przed 
lekkoatletycznymi 
mistrzostwami Świata 
w Berlinie (2009) powiedział, 
że nasza reprezentacJa 
zdoBędzie 8 medali, kazano 
By mU pewnie zmierzyć soBie 
temperatUrę… a Jednak 
stało się! podoBnie Było 
kilka tygodni temU, kiedy 
powoływano kadrę na  
22. mistrzostwa eUropy. 
szans niBy sporo, ale 
większoŚć z nich to  
te niepewne…

PowIaŁo 
WUnDERTEaMEM?

PoNIżej:
srebrny medalista 
w maratonie, yared 
shegumo, zwany 
Jarkiem, cieszył  
się z sukcesu,  
z dumą prezentując 
polską flagę

zaczęŁo SIę NIecIekawIe, bo autobus, 

którym na poranne eliminacje pchnięcia kulą 

miał jechać tomasz majewski, spóźniał się 

pół godziny! nasz dwukrotny mistrz olimpijski 

wsiadł więc o godz. 7.50 pod hotelem w tak-

sówkę i pojechał na stadion letzigrund. elimi-

nacje przeszedł bez problemu (nie udało się 

Jakubowi szyszkowskiemu), a w wieczornym 

finale uzyskał 20.83 m, wynik dający mu trze-

cie miejsce. wygrał niemiec david storl, drugi 

był hiszpan Borja Vivas. „cieszę się z medalu, 

ale ten występ jest w pewnym sensie moją 

porażką” – przyznał majewski i dodał: „wie-

działem, że są marne szanse na pokonanie 

storla, ale srebro było w moim zasięgu. cóż, 

człowiek się starzeje, trzeba myśleć o rio”.

 

RzUTy od laT Są wIzyTówką PolSkIej 

LEKKOaTLETyKI – nie inaczej było w zu-

rychu. do brązu majewskiego medal z tego 

samego kruszcu dołożył robert Urbanek. 

Utalentowany dyskobol tym razem wyprze-

dził swego partnera z grupy treningowej – pio-

tra małachowskiego. „machałek” był czwarty, 

a robert rzucił 63.81 m i przegrał tylko z mi-

strzami olimpijskimi: z londynu (niemcem 

robertem hartingiem) i z pekinu (estończy-

kiem gerdem kanterem). „czekałem na ten 

medal długo, ale marzenie się spełniło. Już na 

treningach przed mistrzostwami rzucałem da-

leko i na pewno w tym sezonie będzie można 

zobaczyć jeszcze lepsze moje rzuty” – powie-

dział podopieczny trenera witolda suskiego.

SPoŚRód kIlkU koNTRoweRSyjNycH 

I nIEcODzIEnnych SyTUacJI, które miały 

miejsce podczas mistrzostw w zurychu (np. 

bieg szwajcarskiej sztafety bez pałeczki czy 

wpisanie Betty heidler do protokołu eliminacji 

rzutu młotem wyniku… martiny hrasnovej), 

najbardziej spektakularna była ta z biegu na 

3000 m z przeszkodami. klasą dla siebie był 

faworyt – mahiedine mekhissi-Benabbad, 

ale na finiszu… nie zapanował nad emocjami. 

zdjął koszulkę, chwycił ją w zęby, później 

w ręce i tak minął linię mety. otrzymał grom-

kie brawa, a kilkadziesiąt minut później… 

dyskwalifikację. tym samym krystian zalew-

ski (czas 8:27.11), który wbiegł na metę trzeci, 

przesunął się na pozycję drugą. medal me dla 

polskich przeszkód po 32 latach! (w 1982 roku 

w atenach srebrny był Bogusław mamiński).

SzWaJcaRSKI WOREK z POLSKIMI  

MEDaLaMI rozwiązał się więc na dobre, 

a stał się… worem, kiedy swoje krążki zaczęli 

doń wrzucać 800-metrowcy! najpierw adam 

kszczot i artur kuciapski. Już sam skład biegu F
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Reprezentacja 
Polski zajęła 

szóste miejsce 
w klasyfikacji 

medalowej  
ME w Zurychu

Na 800 M1.59,63
to czas Joanny Jóźwik, który zapewnił jej 
trzecie miejsce na mistrzostwach europy w zurychutekst: RafaŁ baŁa polskie radio

ostatnia zmiana. 
Jakub krzewina 
przejmuje  
pałeczkę od 
łukasza krawczuka. 
wcześniej  
„zrobili swoje”  
rafał omelko  
i kacper kozłowski
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sława Jaszczaka. dziś kuciapski ma za trene-

ra andrzeja wołkowyckiego, który prowadzi 

też inną medalistkę z zurychu, Joannę Jóźwik.

o TyM, że Ma oNa NIePRzecIęTNą  

URodę, wiadomo było od dawna. w zu- 

rychu miliony polaków (za sprawą telewizyj-

nych i radiowych relacji) mogły się przekonać, 

że ma też wielki talent do biegania. Jej finisz 

w finale na 800 m był równie imponujący jak 

u kuciapskiego. asia wpadła na metę z rezul-

tatem 1:59.63, poprawiając życiówkę sprzed 

mistrzostw o prawie 2 sekundy! „o Boże, nie 

wierzę!” – wykrzyczała i rozpłakała się. 

PRzEDSTaWIcIELE BIEGóW chcieli w szwaj-

carii dorównać miotaczom i udało im się. 

ostatniego dnia zawodów, na trudnej trasie 

po ulicach zurychu, yared shegumo wywal-

czył srebro w maratonie (2:12:00). przez ponad 

1,5 godziny prowadził marcin chabowski, ale 

poczuł ostry ból i zszedł z trasy. w 1999 roku 

shegumo był w Bydgoszczy na mŚ kadetów, 

wracając – wysiadł na dworcu centralnym 

w warszawie i… został tu 15 lat. gdy leciał do 

naszego kraju, był przekonany, że chodzi nie 

o poland, tylko o holland. kiedy dotarł, było 

mu wszystko jedno. „no i jak, wyglądam teraz 

jak etiopczyk czy polak?” – śmiał się w zury-

chu, unosząc nad sobą biało-czerwoną flagę.

SzóSTy MEDaL W BIEGach  – brązowy  

– wywalczyła nasza sztafeta 4 x 400 m.  

po raz pierwszy od 2001 roku ekipa trenera 

Józefa lisowskiego uzyskała czas lepszy niż 

3 minuty (2:59.85). szybsi od polaków (rafał 

omelko, kacper kozłowski, łukasz krawczuk 

i Jakub krzewina, a w eliminacjach pobiegli 

też andrzej Jaros i michał pietrzak) byli tylko 

Brytyjczycy i rosjanie. to pierwsze polskie po-

dium w długiej sztafecie od 2007 roku.

eMocjoNUjące byŁy Także koNkURSy 

RzUTU MŁoTeM. Faworytka anita włodar-

czyk nie zawiodła. choć w pierwszych dwóch 

rzutach młot lądował poza promieniem, nie 

dała się ponieść emocjom i w trzeciej kolejce 

machnęła prawie 76 m. później poprawiła na 

78,76, ustanawiając rekord polski i zbliżając 

się do rekordu świata. niemka Betty heidler 

nie zdobyła nawet brązu. ten był zarezerwo-

wany dla Joanny Fiodorow, która w ostatniej 

próbie uzyskała 73,67 m. „miało mnie tu nie 

być, nie znalazłam się w składzie, ale udowod-

niłam, że warto było dać mi szansę” – mówiła, 

nawiązując do tego, że pzla postanowił nie 

wysyłać jej na me, bo słabo wypadła w mi-

strzostwach polski. później zmieniono zdanie. 

PaweŁ fajdek walczyŁ w koNkURSIe 

MŁocIaRzy jak lew, osiągając aż 82,05 m, 

ale tego dnia lepszy był krisztián pars. wę-

gier ustanowił rekord swego kraju – 82,69 m. 

„dziękuję fizjoterapeutom, którzy w krótkim 

czasie postawili mnie na nogi” – mówił  

Fajdek, wspominając prześladujący go ból  

pleców. Świetnie wypadł szymon ziółkow-

ski. Jego wynik – 78,51 m – 5 lat temu  

na mŚ w Berlinie dawał brąz, tym razem wy-

starczył tylko na 5. miejsce. 

wIelkIe bRawa dla PawŁa wojcIe-

chOWSKIEGO, który wypadł najlepiej z trójki 

polskich tyczkarzy. skoczył 5,70 m, a przecież 

jeszcze rok temu był zdruzgotany z powodu 

długiej rehabilitacji po kontuzji. „zaczynam 

nowe sportowe życie i już na horyzoncie  

widzę siebie fruwającego ponad 6 m” 

– powiedział ambitny bydgoszczanin.

bIaŁo-czeRwoNI zajęlI w zURycHU  

6. MIejSce w klasyfikacji medalowej: 2 złota, 

5 sreber i 5 brązów – za wielką Brytanią, Fran-

cją, niemcami, rosją i holandią, która w am-

sterdamie – za 2 lata – zorganizuje kolejne 

mistrzostwa europy. specyficzne, bo odbywa-

jące się w roku olimpijskim, a więc okrojone 

o chód i maraton. tylko „Jarka” shegumo żal… 

PS dopełnieniem sukcesu anity włodarczyk 

na me był jej rekord świata, ustanowiony  

31 sierpnia na mityngu w Berlinie – 79,58 m. 

finałowego był historyczny, bo jeszcze nigdy 

w tej fazie mistrzostw nie mieliśmy aż 3 repre-

zentantów. Jednak marcinowi lewandowskie-

mu, który mistrzem starego kontynentu  

był 4 lata temu, poszło słabiej i zajął 5. po-

zycję. kszczot był bezkonkurencyjny (czas 

1:44.15)… choć gdyby to był bieg na 850 m, 

mógł przegrać z kuciapskim! na 120 m przed 

metą 20-latek z kutna był siódmy, rozpoczął 

chyba najszybszy finisz w historii tego dystan-

su i ukończył rywalizację tuż za kszczotem 

(1:44.89). złoto i srebro dla polski.  „wzrusza-

jąca chwila, mój pierwszy złoty medal takiej 

imprezy. mam nadzieję, że to nie zgubi mnie 

w dążeniu do doskonałości” – powiedział 

kszczot po minięciu linii mety. kuciapski 

niewiele mógł z siebie wydusić. „nie wiem, 

jak to zrobiłem, no nie wiem. na pewno pomo-

gła… modlitwa mojej cioci, która w tej intencji 

poszła na pielgrzymkę” – zdradził zawodnik, 

który karierę zaczynał kilka lat temu, trenując 

w łodzi razem z kszczotem, pod okiem stani-

Powyżej:
Brązowy medalista  
w rzucie dyskiem  
– robert Urbanek 

obok: 
radość naszej 
młociarki Joanny 
Fiedorow nie  
miała granic

obok:
adam kszczot  
(z prawej) iartur 
kuciapski przywieźli  
z zurychu złoty  
i srebrny medal

obok:
Na sukces  
w mistrzostwach 
europy w biegu 
z przeszkodami 
czekaliśmy...  
32 lata! 
zawdzięczamy 
go krystianowi 
zalewskiemu 
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Od lat rzuty 
są wizytówką 

polskiej 
lekkoatletyki. 
Potwierdziło  

się to również   
w Zurychu

Dwa złote medale, 
pięć srebrnych i pięć 

brązowych – imponujący 
wynik... Gratulujemy!

M63,81
rzutem na taką odległość robert Urbanek zapewnił sobie miejsce 
na podium. lepsi byli od niego tylko mistrzowie olimpijscy: robert harting i gerd kanter
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drUgie młodzieżowe 
letnie igrzyska 
olImpIjSkIe w NaNkINIe, 
dawneJ stolicy chin, 
odByły się w dniach  
14–28 sierpnia.  
licząca 59 zawodników 
polSka reprezeNtacja 
zdoByła w ich trakcie  
10 medali, w tym  
aż 5 złotych. to Był 
Bardzo Udany  
występ polaków

z NaNkINU z TaRczą
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SzczeGólNIe cIeSzy To, że biało-czerwoni 

wielokrotnie plasowali się w czołowej dziesiąt-

ce stawki. wielokrotnie poprawiali też swoje 

rekordy życiowe: w pływaniu (Nikola Petryka 

50 m stylem grzbietowym), w lekkoatletyce 

(Magdalena zycer w rzucie młotem) oraz rekor-

dy polski (Paweł brylak w podnoszeniu cięża-

rów). wiele razy także stawiali czoła zupełnie 

nowym wyzwaniom. w kolarstwie zawodnicy 

jeździli na szosie, w terenie i na BmX-ach. 

w kajakarstwie z kolei sprinterzy pływali sla-

lom, robili „eskimoski”, a kajakarze górscy ści-

gali się po prostej. ideą młodzieżowych igrzysk 

olimpijskich, których pomysłodawcą jest były 

szef mkol Jacques rogge, jest wszak nauka 

olimpizmu poprzez zabawę i przyjaźń. stąd 

też urozmaicenie konkurencji, ale także umoż-

liwienie zdobywania medali w tzw. miksach 

damsko-męskich oraz w drużynach między-

narodowych. w takich zespołach polacy zdo-

byli medale w szermierce – floreciści: andrzej 

Rządkowski w zespole europa 1 wywalczył 

krążek srebrny, a anna Szymczak w zespole 

europa 2 – brązowy. dzień wcześniej andrzej 

sięgnął po złoto w turnieju indywidualnym, 

pokonując w finale zawodnika z hongkongu 

choi chun yin 15:13. walka miała nerwowy 

przebieg, ale andrzej zaprezentował stalowe 

nerwy oraz… kamienną twarz, nie zdradzając 

jakichkolwiek emocji. nasi tenisiści jan zieliń-

ski i kamil Majchrzak, w parach z koleżankami 

z węgier i szwajcarii, zdobyli odpowiednio me-

dale złoty i brązowy. dzień wcześniej kamil po 

rozegraniu 14 meczów stanął na najwyższym 

stopniu podium turnieju indywidualnego. 

tenis, jaki prezentowali w nankinie, zachwycił 

wielu, a zdobyte tam medale, jak mówili sami 

medaliści, otwierają przed nimi międzynarodo-

wą i być może olimpijską przyszłość.

 

jUż PIeRwSzeGo dNIa IGRzySk  

agata Nowak w strzelaniu z pistoletu pneu-

matycznego z odległości 10 m otworzyła 

polski worek z medalami. zaskakując przede 

Powyżej:
w biegu na 100 m 
ewa swoboda pobiła 
rekord polski juniorek 
należący do ewy 
kłobukowskiej.  
z najlepszym 
wynikiem 11,30 s 
weszła do finału. 
niestety, falstart 
pozbawił ją szans  
na medal

obok: 
nasza zapaśniczka  
natalia strzałka 
wygrywała walkę  
za walką. zatrzymała 
ją dopiero rosjanka 
daria shisterova.  
w zmaganiach o brąz 
polka zakończyła 
walkę przed czasem

natalia strzałka  
– ta mina mówi 
chyba wszystko!

wszystkim samą siebie, zdobyła złoty medal. 

„przyjechałam do nankinu, dostając dziką 

kartę, jako ósma zakwalifikowałam się do 

finału. oddałam kilka takich strzałów, które 

nie były na medal, ale też były takie, które ten 

medal mi dały. wygrałam, i to się liczy”.

na „DWORzE” KRóLOWEJ SPORTU spekta- 

kularne zwycięstwo odniósł konrad buko-

wiecki, który jechał do nankinu jako faworyt. 

nieco wcześniej nasz kulomiot został prze-

cież w eugene mistrzem świata juniorów. 

w chinach pokonał rywali, pchając kulę o po- 

nad 2 m dalej niż najgroźniejsi z ich grona. 

Jednak nie był z siebie zbyt zadowolony, bo 

celował w nowy rekord polski juniorów. z ko-

lei jego koleżanka ewa Swoboda jest obecnie 

naszą najszybszą juniorką, bo w eliminacjach 

biegu na 100 m pobiła 50-letni rekord polski 

w tej kategorii należący do ewy kłobukow-

skiej. Uzyskała czas 11,30 s i z najlepszym 

wynikiem weszła do finału. w nim doszło 

do rzeczy sensacyjnej. Falstart faworytki! 

„naprawdę nie wiem, co się stało. weszłam 

do bloku w pełni sił. stresu nie czułam, może 

nieznaczną presję, a nagle przed sygnałem 

ugięły mi się ręce… po prostu upadłam na 

bieżnię. dostałam czerwoną kartkę, i mój start 

w nankinie się skończył. teraz muszę o tym 

jak najszybciej zapomnieć i cieszyć się z re-

kordu polski” – mówiła po wszystkim. 

POLScy LEKKOaTLEcI pojechali do chin 

w składzie 16-osobowym – dla wielu z nich 

celem był finał a lub rekord życiowy.  

niektórym jednak, np. oszczepnikom 

tekst: KaTaRzyna DEBERny

3800 zawodników  
z 204 krajów 

rywalizowało w Nankinie. 
Wręczono 222 komplety 

medali w 28 dyscyplinach 
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aleksandrze ostrowskiej i Mateuszowi 

Skrzeszewskiemu czy miotaczowi adrianowi 

Muszyńskiemu, tych planów nie udało się 

zrealizować. dosłownie centymetry, dzielące 

ich od końcowej satysfakcji ze startu, będą 

pewnie jeszcze długo mobilizować ich do 

rewanżu. taka sportowa złość oraz radość 

wygranej przeplatały się w startach polskich 

koszykarzy (bojanowski, fatz, olejniczak, wa-

dowski), którzy zagrali 11 meczów, mierząc się 

z utytułowanymi zespołami m.in. z litwy, chin 

czy Usa, kończąc swój udział w turnieju na 

ćwierćfinale. nowa formuła koszykówki 3x3 

znana jako street ball, odbywający się przy 

akompaniamencie muzyki, była młodzieżową 

sportową rozrywką. polscy zawodnicy, na co 

dzień grający w różnych klubach, musieli teraz 

znaleźć dla siebie zupełnie nową strategię 

gry. „Był to dla nich długi turniej, zupełnie inny 

od tych, do których przywykli. pokazał im, 

w jakim miejscu międzynarodowego basketu 

się znajdują, ale także i to, że koszykówka 

3x3 ma przed sobą przyszłość” – ocenił trener 

mirosław noculak. dla wielu sportowców były 

to trzecie duże zawody w tym sezonie, mię-

dzy innymi dla lekkoatletów, którzy miesiąc 

wcześniej walczyli w Usa w mistrzostwach 

świata juniorów. w przypadku pływaków (np. 

jana Hołuba i wojciecha wojdaka), którzy 

miesiąc wcześniej sięgali po złote medale me 

juniorów, start w nankinie był trudny. zdaniem 

trenera, po tak długim sezonie nie udało się 

utrzymać szczytowej formy. zawodnicy zajęli 

miejsca 4–7 w finałach a na swych koronnych 

dystansach, ale wydaje się, że mają szanse 

nawet na „olimpijską” przyszłość – pod wa-

runkiem jednak wyjątkowo solidnej pracy na 

treningach. potencjał mają, a np. wojdak już 

METRa23,17
ten wynik dał konradowi Bukowieckiemu  
złoty medal w pchnięciu kulą

pływa poniżej minimum na rio de Janeiro na 

dystansie 1500 m stylem dowolnym.

wSPaNIaŁy wySTęP zaNoTowaŁy 

DzIEWczyny W SPORTach WaLKI.  

dnia 26 sierpnia elżbieta wójcik w boksie  

(69–75 kg) oraz Natalia Strzałka w zapasach 

(do 70 kg) w tym samym czasie walczyły 

o medale. przy mocnym dopingu licznej pol-

skiej grupy ela stanęła do walki o złoty krą-

żek z reprezentantką tajwanu – nien-chin 

chen. „Byłam już bardzo zmęczona. ciosy 

nie dochodziły. ale gdy usłyszałam werdykt 

sędziów ogromnie się ucieszyłam. to była 

taka radość, jaka jest po tym, gdy walczy się 

o wszystko. nawet gdy walczy się o więcej 

niż o wszystko. ten medal pokazuje mi dro-

gę w kierunku rio” – powiedziała mistrzyni, 

która wygrała stosunkiem głosów 2:1. z kolei 

dla zapaśniczki atmosfera igrzysk olim-

pijskich i medal jest radością, która „daje 

kopa do jeszcze cięższej pracy. dziękuję 

wszystkim, którzy mnie wspierali, i tym, dla 

których ten medal też coś znaczy” – mówiła 

skromnie brązowa medalistka, która prze-

grała jedynie z rosjanką darią shisterovą. 

w zmaganiach o brąz polka zakończyła 

walkę przed czasem, już w pierwszej rundzie 

błyskawicznie kładąc na łopatki zawod-

niczkę z korei południowej – park choerin. 

wśród gratulujących naszej zawodniczce 

znalazł się też… damian Janikowski, który  

na swoim profilu na Facebooku napisał  

„natalia idzie w moje ślady! gratulacje!”.

MedIa SPoŁeczNoŚcIowe były zresztą 

istotnym elementem promocji igrzysk, ale 

też odzwierciedleniem młodzieżowego stylu 

komunikacji. zainicjowana jeszcze w marcu 

2014 roku przez prezydenta mkol thomasa 

Bacha kampania „selfie”, która oficjalnie 

rozpoczęła się podczas ceremonii otwarcia 

igrzysk poprzez to, jak sam zrobił sobie zdję-

cie i zamieścił na stronie #yogselfie, w ciągu 

pierwszych 24 godzin osiągnęła status 400 

milionów użytkowników z całego świata 

(w samych chinach było ich 56 milionów), 

a 147 milionów osób zdecydowało się umie-

ścić swoje zdjęcie na stronie #nanjing2014.

„Tylko NIekTóRzy z waS wRacają do 

DOMU z MEDaLEM. wszyscy jednak wraca-

cie jako zwycięzcy, bo wiecie, że podczas tych 

obok: 
konrad Bukowiecki 
jechał do nankinu  
w roli faworyta  
i nie zawiódł

18 000 wolontariuszy 
pomagało podczas  
igrzysk w Nankinie



Powyżej: 
w walce o złoty medal 
z reprezentantką 
tajwanu elżbieta 
wójcik pokonała  
nien-chin chen

obok: 
andrzej rządkowski, 
złoty medalista 
indywidualnie  
oraz srebrny  
w zespole europa 1

z lewej: 
pierwsze złoto  
dla polskiej 
reprezentacji  
w nankinie zdobyła 
agata nowak  
w strzelectwie

z PRawej: 
gra naszych tenisistów 
kamila majchrzaka 
i Jana zielińskiego 
zachwycała nie tylko 
polskich kibiców

igrzysk daliście z siebie wszystko” – powie- 

dział podczas ceremonii zakończenia igrzysk 

thomas Bach, chcąc w ten sposób podkre-

ślić, że w tych młodzieżowych zawodach nie 

chodzi tylko o to, aby wspinać się na podium, 

ale przede wszystkim, by dążyć do doskona-

łości. dlatego właśnie równorzędną rolę od-

grywał udział zawodników w programie edu-

kacyjno-kulturalnym. wycieczki, warsztaty, 

zabawy, w których pojawiały się tematy, takie 

jak zagrożenia wynikające z dopingu w spo-

rcie, zdrowy styl życia, wartości olimpijskie, 

fair play, historia igrzysk i kultura różnych kra-

jów świata. poza tym także spotkania z olim-

pijczykami. taki był dzień powszedni wioski 

olimpijskiej. Ulice były wesołym podwórkiem, 

na którym bawiła się cała młodzież świata. 

„Świętujmy światową przyjaźń, która otwiera 

nowy rozdział w historii międzynarodowego 

ruchu olimpijskiego i pozwala nam wnosić 

olimpijskiego ducha do naszego życia”  

– mówił przewodniczący komitetu orga- 

nizacyjnego igrzysk li Xueyong podczas  

ceremonii zamknięcia.

dRUGIe MŁodzIeżowe IGRzySka olIM-

PIJSKIE W nanKInIE przeszły do historii. 

Uczestniczyło w nich 3800 zawodników 

z 204 krajów, wręczono 222 komplety medali 

w 28 sportach. zainicjowano zawody w golfie 

i rugby (które znalazły się już w programie io 

2016 w rio de Janeiro), ale także zapropono-

wano sporty pokazowe: wrotkarstwo, jazdę na 

deskorolce, wspinaczkę oraz wushu. w prze-

biegu igrzysk pomagało aż 18 000 wolonta-

riuszy. trzecie (po singapurze 2010 i nankinie 

2014) podobne spotkanie odbędzie się w 2018 

roku w stolicy argentyny – Buenos aires. 
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Następne igrzyska 
młodzieżowe 

odbędą się  
w 2018 roku  

w Buenos Aires
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Na takI SukceS polSkIe kolarStwo 
cierpliwie czekało aż 11 (!) lat. tyle 
czasU mUsiało Upłynąć, By zwycięstwo 
cezarego zamany w końcoweJ 
klasyFikacJi toUr de pologne 
powtórzył raFał maJka. Uczynił  
to w wielkim stylU i kU ogromneJ  
radoŚci zgromadzonych wzdłUż  
trasy rodzimych kiBiców

TOUR DE… 
MaJKa 
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RafaŁ Majka, 25-leTNI wycHowaNek 

TReNeRa zbIGNIewa klęka z podkra-

kowskiego wlks krakus swoszowice, który 

od 3 lat startuje w rosyjsko-duńskiej grupie 

tinkoff-saxo, już kilkakrotnie zaznaczył swoją 

pozycję w światowym peletonie. Udany był 

dla niego już rok ubiegły. stawał na podiach 

w klasyku mediolan –  turyn i giro di lom-

bardia, zajął 7. miejsce na mecie giro d’italia, 

a potem brylował na etapach polskiego touru. 

przez kilka dni był jego liderem, by ukończyć 

wyścig na 4. miejscu. wtedy zapowiadał,  

że za rok postara się wygrać. słowa dotrzy-

mał, choć przez jakiś czas jego występ na 

polskich szosach stał pod znakiem zapytania. 

niemal w ostatniej chwili szefowie jego grupy 

postanowili – wbrew wcześniejszym planom 

– desygnować majkę do walki na trasie tour 

de France. kolarz bał się, że po 3 tygodniach 

wyczerpującego ścigania nie starczy mu sił 

na start w polsce. nie miał jednak wyboru i… 

na francuskich drogach pokazał, że stać go na 

wiele. wygrał tam dwa etapy – najpierw cie-

szył się, że skopiował wyczyn zenona Jaskuły 

z 1993 roku a potem z uśmiechem na ustach 

dodał: „pan zenek wygrał jeden etap, a ja  

– dwa”. Ukoronowaniem postawy rafała 

majki we Francji był wywalczony na „wielkiej 

pętli” tytuł najlepszego w klasyfikacji górskiej.  

TyMczaSeM TydzIeń PóźNIej rozpo-

czynał się 71. tour de pologne. naszemu 

bohaterowi – mimo zmęczenia – zależało, 

by w nim znów pokazać się polskim kibicom. 

stanął więc na starcie w gdańsku. cztery 

początkowe etapy przejechał spokojnie, ale 

gdy peleton wjechał w góry – na majkę nie 

było mocnych. dwa najtrudniejsze etapy – do 

szczyrbskiego Jeziora i wokół Bukowiny wy-

grał w kapitalnym stylu, „urywając się” w ich 

końcówkach rywalom. na kończącej ściganie 

„czasówce” nie stracił już przewagi i cały tour 

wygrał, a styl jego wyczynu wielu już porów-

nuje do osiągnięć szurkowskiego, szozdy 

czy piaseckiego. mamy kolarza światowego 

formatu, a przecież jest też kilku innych uta-

lentowanych i równie młodych zawodników. 

polskie kolarstwo powinno mieć z nich sporo 

pociechy, a czesławowi langowi – organiza-

torowi tdp – wypada, gratulując tegorocznej 

imprezy, życzyć jeszcze większego zaintereso-

wania widzów tym kolarskim teatrem. a nam 

wszystkim także – większej liczby amatorów 

rowerowego sportu i rekreacji. 

z oSTaTNIej cHwIlI: 28 września w ponfer-

radzie michał kwiatkowski wywalczył tytuł 

mistrza świata w wyścigu ze startu wspólne-

go. o tym wyczynie polskiego kolarza napi-

szemy w następnym wydaniu „magazynu 

olimpijskiego”. 

2 WyGRanE GóRSKIE ETaPy

zapewniły rafałowi majce zwycięstwo w klasyfikacji 71. tour de pologne. 
wcześniej jako pierwszy polak był najlepszy w dwóch etapach tour de France

tekst: MaTEUSz WILanOWIcz  

obok: 
ostatnie metry i... ręce 
w górze. po 11 latach 
oczekiwania polscy 
kibice kolarstwa mają 
znów powody  
do radości

Powyżej:
ten uśmiech  
zastąpi każdy 
komentarz 
– rafał majka 
dołączył do takich 
legend polskiego 
kolarstwa, jak ryszard 
szurkowski, stanisław 
szozda, lech piasecki, 
zenon Jaskuła czy 
organizator tdp 
czesław lang

Na sukces Polaka  
na mecie TdP  

czekaliśmy bardzo długo

Gdy peleton 
wjechał w góry, 

na Rafała Majkę 
nie było mocnych
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dzIeSIęć laT TeMU zdobywaŁaM jU-

nIORSKIE MEDaLE mistrzostw świata i eu-

ropy. największą wartość mają jednak wyniki 

seniorskie. srebro me w 2007 roku w Bel-

gradzie? to jednorazowe osiągnięcie. długo 

przyszło czekać na ustabilizowanie formy. 

chyba nadeszło dopiero w latach 2011–2012. 

szkoda, że potwierdzenia tej skuteczności 

zabrakło mi w czasie igrzysk w londynie. gdy 

po tych igrzyskach wybrałam macierzyństwo, 

z wielu ust słyszałam, że to koniec mojej ka-

riery. stało się coś przeciwnego. 

od pamiętnego sUkcesU Beaty maksymow 
w Birmingham w 1999 rokU żadneJ polce 
nie Udało się stanąć na podiUm mŚ koBiet 
w JUdo. „z walki na walkę czUłam się 
coraz lepieJ. w końcU wiedziałam,  
że to Jest móJ dzień” – mówi katarzyna 
kłys, Brązowa medalistka mŚ 2014  
w JUdo w kategorii do 70 kg. naszeJ 
JUdoczki wysłUchał tadeUsz kwaŚniak 
(radio kraków)

Powyżej: 
katarzyna kłys 
chciałaby sukces  
z czelabińska 
powtórzyć na 
igrzyskach w rio 

PoNIżej: 
katarzyna kłys  
z medalem  
i mężem trenerem
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URODzIny BROnKa nIEzWyKLE MnIE 

wzMocNIŁy. wszystkie powątpiewania 

działały jak klucze nakręcające na nowo 

sprężyny w organizmie. „Judo-mama” to 

brzmi może i śmiesznie, ale to po urodzeniu 

syna odniosłam największy sukces. w cze-

labińsku wygrałam z rywalkami z trzech 

najwyższych miejsc listy rankingowej! szcze-

gólnie ważna była walka z holenderką kim 

polling. wcześniej dwa razy z nią przegrałam. 

tym razem się jej postawiłam i medal był mój!  

ten brąz przyniósł awans w światowym ran-

kingu o 13 miejsc, ale często muszę odpowia-

dać na pytanie, dlaczego jestem dopiero 19.  

przerwa macierzyńska spowodowała,  

że punkty rankingowe „ciułam” od zera.  

mam ich ponad 700. i nadzieję, że w tym roku 

coś do tego dorzucę. walczyć będę jeszcze 

w trzech turniejach dających „olimpijskie” 

punkty. paszport do rio de Janeiro gwaran-

tuje miejsce w gronie 14 najlepszych. chcę 

trzeci raz jechać na igrzyska, ale nie po to, 

by je zaliczyć. aby postawić kropkę nad „i”. 

zostawić w turnieju swój ślad. medal z czela-

bińska to mały kroczek w obranym kierunku. 

powtórka w rio byłaby ukoronowaniem 

kariery. 

od 2009 RokU jeSTeM kRakowIaNką.

na igrzyska w 2012 roku jechałam jako repre- 

zentantka ts wisła. po powrocie sporo się 

wydarzyło. z arturem, mężem i trenerem, po-

stanowiliśmy założyć własny klub – Uks Judo 

kraków. to był ryzykowny, ale dobry krok.  

Będąc ze sobą, można zadbać o szczegóły. 

nikt nie przeszkadza. i jest wynik. w reprezen-

tacji trenerem jest aneta szczepańska, ale na 

wszystkich wyjazdach mąż jest obok mnie. 

współpracujemy, ale też zdajemy sobie spra-

wę, że skoro zostały mi tylko dwa lata do za-

kończenia kariery, a praca z arturem owocuje, 

to lepiej nie eksperymentować. mamy swoje 

schematy i nie negując autorytetu anety 

szczepańskiej, często po treningu „kadro-

wym” idziemy na bok i jeszcze pracujemy  

dodatkowo. te dwa lata muszą być... moje. 

MEDaL  
Po 15 laTacH

Paszport do Rio 
zagwarantuje 

miejsce w gronie 
14 najlepszych 
zawodniczek

KOBIEca DWóJKa PODWóJna jest w ostat-

nich latach jedną ze sztandarowych osad 

polskiego wioślarstwa. przypomnieć wypada, 

że na igrzyskach w londynie Julia michalska 

i magdalena Fularczyk zdobyły brązowy me-

dal. pierwsza z nich w lipcu ub.r. urodziła có-

reczkę, ale w tym sezonie wznowiła treningi. 

przymierza się do startów na jedynce, w której 

wcześniej też dobrze sobie radziła. 

w TyM RokU PolkI zdobyŁy MISTRzo-

STWO EUROPy, trzy razy stanęły na podium 

pucharu Świata, a w amsterdamie zostały 

drugą osadą globu. w holandii pewnie wygra-

ły bieg eliminacyjny. „Już na samym początku 

rywalizacji chciałyśmy pokazać rywalkom,  

że jesteśmy bardzo silne. mocne wejście 

w mistrzostwa dodało nam tak potrzebnej 

pewności siebie, a konkurentki – chyba tro-

chę… postraszyło. półfinał w naszym wykona-

niu był taki, że po biegu otrzymałyśmy wiele 

gratulacji za wręcz wzorcową jazdę” – mówiła 

natalia madaj. magdalena Fularczyk-kozłow-

ska podkreśliła z kolei, że przygotowania do 

sezonu, w czasie których ekipa wioślarek była 

m.in. w australii, przebiegały prawie idealnie. 

„najważniejsze, że obyło się bez kontuzji. 

czasami przychodziły kryzysy, ale wynikały 

one jedynie ze zmęczenia” – dodała. 

za oSTaTNIMI SUkceSaMI wIoŚlaRek 

(a pamiętajmy, że w 2013 roku był brązowy 

medal mŚ czwórki podwójnej) stoi na pewno 

trener marcin witkowski, który stworzył moc-

dwa medale  
44. mistrzostw Świata 
zdoByli w amsterdamie 
reprezeNtaNcI polSkI. 
sreBrny w dwóJce 
podwóJneJ wywalczyły 
magdalena FUlarczyk- 
-kozłowska i natalia madaJ, 
a Brązowy – męska ósemka

U GóRy: 
natalia madaj  
i magdalena  
Fularczyk-kozłowska 

Powyżej: 
spotkanie medalistów 
 w ks lotto-Bydgos- 
tia. od lewej: mateusz 
wilangowski, mikołaj 
Burda, natalia madaj, 
magdalena Fularczyk-
-kozłowska, michał 
szpakowski, piotr Jusz- 
czak, daniel trojanowski

ną grupę zawodniczek i dzięki solidnej pracy 

jego podopieczne zdobywają medale. „to 

marcin witkowski wpadł na pomysł, żebym 

siedziała w łodzi z natalią. chociaż mam jak 

najmilsze wspomnienia z czwórki, to jednak 

lepiej czuję się w dwójce. od tej konkurencji 

zaczęła się zresztą moja wioślarska przygo-

da” – wspomina Fularczyk-kozłowska. 

wielką i jakże miłą niespodziankę sprawiła 

męska ósemka. Brązowy medal zdobyli: 

mikołaj Burda, zbigniew schodowski, marcin 

Brzeziński, mateusz wilangowski , robert 

Fuchs, michał szpakowski, krystian aranow-

ski, piotr Juszczak i sternik daniel trojanow-

ski. mistrzowski tytuł obronili Brytyjczycy, 

którzy wyprzedzili niemców. medal w tej kon-

kurencji jest pierwszym takim polskim suk-

cesem w historii występów na mistrzostwach 

świata. Biało-czerwoni już się o podium ocie- 

rali, ale nigdy wcześniej nie zdołali na nim 

stanąć. rok temu w południowokoreańskim 

chungju zajęli na przykład czwarte miejsce. 

TwóRcą SUkceSów óSeMkI (w dorobku 

mają m.in. złote medale mistrzostw europy) 

jest wojciech Jankowski, który wytrwale pra-

cował na nie długo, bo od 1999 roku, kiedy to 

po złoto mistrzostw świata sięgnęli juniorzy. 

od 2013 roku wspomagał go Jerzy Broniec, 

olimpijczyk, trener słynnej naszej dwójki  

– roberta sycza i tomasza kucharskiego.

w roku 2015 światowy czempionat we fran-

cuskim d’aiguebelette będzie główną impre-

zą kwalifikującą do io w rio de Janeiro. wy-

nik z amsterdamu wypadałoby poprawić… 

TRofea zŁowIoNe w aMSTeRdaMIe

tekst: EUGEnIUSz anDREJUK
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cztery medale wywalczyła 
reprezeNtacja polSkI podczaS 
rozegranych na moskiewskim 
torze „kryłackoJe” 
mistrzostw Świata 
w kaJakarstwie klasycznym. 
żeBy nie Było wątpliwoŚci  
– wszystko to osiągnęły 
NaSze paNIe 

w kobIeTacH SIŁa!
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kaRolINa Naja, edyTa dzIeNISzew-

Ska, ewelINa wojNaRowSka I MaRTa 

WaLczyKIEWIcz stanęły na najwyższym 

stopniu podium w nieolimpijskiej konkuren- 

cji – sztafecie k-1 (4 x 200 m). srebrny medal 

(zaledwie o 0,7 s za zwycięskimi węgierka- 

mi) zdobyła czwórka na 500 m płynąca 

w składzie: marta walczykiewicz, edyta dzie- 

niszewska, Beata mikołajczyk i karolina naja. 

indywidualną wicemistrzynią świata została 

marta walczykiewicz na dystansie 200 m, 

ustępując tylko lisie carrington z nowej 

zelandii. „przy okazji” jednak polka została 

jedną z najbardziej utytułowanych uczestni-

czek tych zawodów. dodajmy do tego brąz 

wywalczony przez dwójkę Beata mikołajczyk 

– karolina naja. trzeba jednak przypomnieć, 

że plonem startu na ubiegłorocznych mŚ 

w duisburgu było 6 medali (1-3-2), z czego pa-

nie zdobyły 5. parafrazując słowa stanisława 

wyspiańskiego z „wesela”, można powie-

dzieć, że w naszym kajakarstwie „kobiety po-

tęgą są i basta!”. także pozostałe zawodniczki 

nie sprawiły zawodu. w finale olimpijskiego 

k-1 500 wystąpiła ewelina wojnarowska i za-

jęła siódme miejsce. wyścig wygrała węgier-

ka danuta kozak, złota medalistka igrzysk 

w londynie. w pozostałych konkurencjach 

Joanna Bruska i aleksandra górna po dobrym 

wyścigu były czwarte w k-2 1000, a w k-2 200 

trafiły do finału B i skończyły na ósmym miej-

scu. anna włosik, ścigająca się w k-1 1000 

i k-1 5000 była kolejno piąta w finale B  

na 1000 m i trzynasta na długim dystansie. 

tekst: MaGDaLEna JanIcKa   

Powyżej:
karolina naja  
i Beata mikołajczyk 
wywalczyły razem 
w moskwie trzecie 
miejsce

z lewej:
marta walczykiewicz 
na dystansie 
200 m została 
wicemistrzynią  
świata

Polskie kajakarki  
to od lat ścisła  

światowa czołówka

Występy męskiej 
reprezentacji  

na MŚ w Moskwie 
nie napawają 
optymizmem
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Skąd U NaSzycH Pań Taka SIŁa? 

niektórzy żartowali, że to dzięki… polskim 

jabłkom, które w dużych ilościach ekipa 

zabrała ze sobą na mistrzostwa, co zdawały 

się potwierdzać zdjęcia zamieszczone w in-

ternecie. tomasz kryk, trener kobiecej kadry, 

nie krył zadowolenia, bo polskie kajakarki od 

lat utrzymują się w ścisłej światowej czołówce 

i z każdej imprezy wracają z medalami, a to 

świadczy o świetnej współpracy w tej grupie, 

zaangażowaniu i chęci pracy zawodniczek. 

mówią o tym zresztą także one same. karoli-

na naja w jednym z wywiadów, jeszcze przed 

mŚ w moskwie, powiedziała m.in.: „wszystkie 

jesteśmy mocne i rywalizując na każdym tre- 

ningu, podnosimy swój potencjał. na zawo-

dach walczymy bez kompleksów. a to dlatego,  

że w pełni zaufałyśmy trenerowi, nawet wtedy, 

kiedy było bardzo ciężko i chwilami miało się 

wszystkiego szczerze dość. wspólnie jednak 

potrafimy radzić sobie ze stresem i rezygnacją 

i chyba właśnie stąd takie wyniki”.

NIeSTeTy, MężczyźNI TyM RazeM NIe 

zDOByLI MEDaLU. najbardziej żal piotra 

siemionowskiego, byłego mistrza świata i eu-

ropy w jedynce na 500 i 200 m. tym razem 

ten najlepszy polski kajakarz ostatnich lat 

„zawalił” wyścig jedynek na mistrzostwach 

polski i dlatego w moskwie płynął w czwórce 

na 1000 m, a ta w finale B zajęła drugą loka-

tę. denis ambroziak był siódmy w k-1 200, 

a Bartosz Jonkisz z dawidem putto zajął ósme 

miejsce w k-2 200. poza finałami ścigali się 

zawodnicy pływający na 1000 m. najwy- 

żej z tej grupy był rafał rosowski, zajmując  

w k-1 1000 drugie miejsce w finale B. w k-1 500 

rafał maroń był ósmy w finale B, a na 5 km 

zajął dwunaste miejsce. dobry wynik osiągnął 

tomasz kaczor w olimpijskim c-1 1000, koń-

cząc rywalizację na piątym miejscu. w finale 

na 1000 m popłynęła też czwórka z piotrem 

kuletą, marcinem grzybowskim, mateuszem 

kamińskim i Vincentem słomińskim. wyścig 

ukończyła na ósmej pozycji. w dwójkach 

zawodnicy pływali w finałach B. mateusz ka-

miński z michałem kudłą przypłynęli drudzy 

w olimpijskim c-2 1000 i drudzy w c-2 500. 

o ile postawa kajakarek zasługuje na po-

chwałę, to już występy męskiej części naszej 

reprezentacji wesoło nie nastrajają. szefa pol-

skiej ekipy, piotra markiewicza, martwił brak 

jego młodszych kolegów w finałach konku-

rencji olimpijskich. „musimy zrobić wszystko, 

by do czasu igrzysk w rio de Janeiro tę sytu-

ację zmienić” – stwierdził. 
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PODOPIEcznE KIMa RaSMUSSEna 

w grupie eliminacyjnej nie miały problemów 

z dwukrotnym pokonaniem portugalek, ale 

też dwa razy nie znalazły sposobu na silne 

czarnogórzanki. o miejsce premiowane 

awansem do finału przyszło im rywalizować 

z czeszkami. niestety, w październiku ub.r. 

w lublinie biało-czerwone nieoczekiwanie 

przegrały z sąsiadkami 19:22 i to właśnie 

czerwcowa konfrontacja z nimi w rewan-

żowym meczu w Brnie miała o wszystkim 

decydować. wiedzieliśmy, że aby zagrać 

w grudniowym turnieju, nasza drużyna musi 

pokonać rywalki różnicą co najmniej trzech 

bramek. mecz początkowo układał się dla 

nas znakomicie. do przerwy polska 

prowadziła 16:10. potem jednak coś 

w grze naszych pań się zacięło i rywalki 

niemal je dogoniły. Finisz, nerwowy i wręcz 

dramatyczny z decydującym trafieniem 

karoliny kudłacz, przyniósł w końcu zwy- 

cięstwo „dziewcinom” rasmussena. 25:22 

– tyle, ile było potrzebne. radości było co 

WyKOnaLI zaDanIE…

niemiara. wiemy już, że w győr grupowymi 

rywalkami polek będą hiszpanki, węgierki 

i rosjanki. a potem…? 

zaledwIe kIlka GodzIN PóźNIej 

wybuch radości zawodników, ekipy 

szkoleniowej i medycznej oraz kibiców 

skwitował w magdeburgu zwycięskie 

starcie naszej męskiej reprezentacji, 

walczącej z niemcami (tak wskazało 

losowanie) o prawo gry w styczniowych 

mistrzostwach świata. tu o awansie 

decydował dwumecz. tydzień wcześ- 

niej w gdańskiej hali biało-czerwoni  

zwyciężyli, acz tylko minimalnie (25:24).  

wielu sądziło, że zbyt skromna to zaliczka 

przed rewanżem. ten lepiej rozpoczęli 

gospodarze, prowadząc na półmetku 14:10. 

zaczęliśmy drżeć o końcowy wynik, ale 

po przerwie trener michael Biegler (dla 

niego, przez lata właśnie w magdeburgu 

pracującego, ten mecz był szczególnie 

ważnym i trudnym wyzwaniem), dokonując 

kilku roszad w składzie, m.in. wpuszczając 

na boisko świetnie broniącego bramkarza 

piotra wiłkomirskiego czy ślącego „bomby”  

na niemiecką bramkę karola Bieleckiego  

(też dobrze tam znanego), sprawił,  

że obraz gry biało-czerwonych się zmienił.  

i to jak – odrobili straty i… mecz wygrali 

29:28 ! tego niewielu się spodziewało. teraz 

wypada tylko trzymać kciuki za udany 

występ w katarze, gdzie w fazie grupowej 

zagramy z zespołami narodowymi: danii, 

argentyny, rosji, Bahrajnu i… niemiec, który 

światowa Federacja ihF wprowadziła do 

turnieju z dziką kartą w miejsce australii. 

lekko nie będzie… 

soBota, 14 czerwca 2014 – ta data zapewne przeJdzie do historii rodzimego szczypiorniaka. tego dnia Bowiem 
w dwóch różnych mieJscach nasze narodowe reprezentacJe zanotowały zwycięstwa daJące im awans do 
mistrzostw eUropy 2014 na węgrzech i w chorwacJi (koBiety) i mistrzostw Świata 2015 w katarze (mężczyźni)

Powyżej: 
radość była  
ogromna w obu 
naszych narodowych 
reprezentacjach. 
szczypiorniści zwyciężyli 
z drużyną niemiec, 
szczypiornistki  
pokonały czeszki

Na MŚ Polacy zagrają 
m.in. z Niemcami, których 
wcześniej... wyeliminowali

Trenerowi 
Taylorowi  

wystarczyło  
48 dni, by dodać 
drużynie energii  

i optymizmu

tekst: MaTEUSz WILanOWIcz
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To ważNe, by SyTUację w RePRezeN-

TacjI USTabIlIzować, a z drużyny zbu-

dować zespół gotowy sięgnąć po wskazany 

przez związek cel, a tym ma być – wiodący 

przede wszystkim przez przyszłoroczny  

euroBasket – turniej olimpijski (a nie było 

nas w nim od… 1980 roku).

TayLORa zaTRUDnIOnO W POLScE pod 

koniec stycznia, ale do czasu sierpniowych 

eliminacji do me przepracował z reprezen-

tacją – jak ktoś skrupulatnie wyliczył – za-

ledwie… 48 dni. wystarczyło, by w kadrę 

tchnąć sporo optymizmu i budować z niej 

możliwie najlepszą reprezentację. w szero-

kim składzie znalazło się 26 graczy, w tym 

kilku z zagranicznych klubów – z marcinem 

gortatem i maciejem lampe na czele. z róż-

nych jednak względów trener nie oparł na 

nich (podobnie jak nie na łukaszu koszarku 

czy thomasie kelatim) konstrukcji składu. 

nie bał się korzystać z młodszych koszyka-

rzy, mających wielką ochotę (kto wie, czy nie 

większą niż niejeden starszy kolega…) na grę 

choć reprezentacJa polski 
w koszykówce mężczyzn 
Uczestniczyła w czterech 
koleJnych eUropeJskich 
czempionatach, w latach 
2007–2013, zaJmowała 
w nich odległe lokaty. 
nie sprzyJały m.in. zByt 
częste zmiany trenera 
kadry. tylko w ostatnim 
dziesięcioleciU Było ich 
siedmiU. czy ósmy – 42-letni 
amerykanin mike taylor  
– Utrzyma się dłUżeJ?  
mieJmy nadzieJę, że zarząd 
pzkosz zapewni mU komFort 
choćBy kilkUletnieJ pracy

Powyżej: 
aaron cel  
– reprezentant polski 
urodzony i wychowany 
nad sekwaną 

obok: 
trener mike taylor 
postawił m.in. na 
mateusza ponitkę. 
Była to trafna decyzja

w biało-czerwonych strojach, bo to dla nich 

autentyczny zaszczyt, wręcz duma. szybko 

zdołali znaleźć wspólny język ze starszymi, 

bardziej doświadczonymi kolegami. widać to 

było zresztą i w grze na boisku, i po reakcjach 

na ławce rezerwowych – szczerych emocji 

nie da się ukryć. a udzielają się one kibicom 

na trybunach. komplety na eliminacyjnych 

meczach w kraju, na trybunach niemal „siat-

karska atmosfera”, wysoki wskaźnik widow-

ni telewizyjnej i wreszcie – wyniki! 

do fINaŁoweGo TURNIejU drużyna 

trenera taylora awansowała z pierwszego 

miejsca w grupie – na 6 rozegranych spotkań 

tylko raz zeszła z parkietu pokonana (81:83 

w schwechat z austrią) i to rzutem w ostatniej 

sekundzie gry. kiedy z tym samym austriac-

kim zespołem przyszło biało-czerwonym 

meczem w lubinie kończyć eliminacje, emo-

cje sięgnęły zenitu. spotkanie na korzyść 

gospodarzy (90:85) rozstrzygnęła dopiero 

dogrywka, co publiczność skwitowała długo 

niemilknącym „dziękujemy!”. awans do me 

2015 (będą rozgrywane we wrześniu w chor-

wacji, we Francji, na łotwie i w niemczech) już 

jest – teraz czas pomyśleć, czy mającą grać 

w niej drużynę oprzeć na tych, co ten sukces 

wywalczyli (choćby na damianie kuligu, ada-

mie waczyńskim, aaronie celu, mateuszu 

ponitce, czy przemysławie karnowskim),  

czy też skorzystać z pomocy graczy w elimi-

nacjach nieobecnych. wierzę, że i z tym dyle-

matem mike taylor da sobie radę. 

KOSz naDzIEI 

tekst: HeNRyk URbaŚ polskie radio
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w oStatNIm dNIu 
odBywaJących się przez 
pierwszy tydzień wrzeŚnia 
na warszawskieJ awF 
mistrzostw Świata  
w pięcioBoJU nowoczesnym 
reprezeNtaNcI polSkI 
wywalczyli Brązowy 
medal w sztaFecie miX 
– stosUnkowo młodeJ 
konkUrencJi, która polega 
na zespołowym starcie 
zawodNIczkI I zawodNIka

Powyżej: 
oktawia nowacka 
indywidualnie zajęła 
15. miejsce. zdobyte 
na mŚ doświadczenie 
chce wykorzystać  
w przygotowaniach  
do igrzysk w rio

PoNIżej: 
polska sztafeta mix, 
czyli oktawia nowacka 
i szymon staśkiewicz, 
zdobyła brązowy medal

WyDaRzEnIa
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PO STaRTach InDyWIDUaLnych I DRU-

żyNowycH, które, niestety, nie były dla 

nas udane, polska sztafeta mix w składzie 

oktawia nowacka i szymon staśkiewicz 

pokazała, że potrafi walczyć do końca i przez 

całą niedzielę zapewniała kibicom sporą 

dawkę emocji. ich świetna postawa w szer-

mierce sprawiła, że zajęli w tej konkurencji 

trzecie miejsce. pływanie i jazda konna nie 

spowodowały większych zmian w czołówce 

i do biegu ze strzelaniem – potocznie zwane-

go „kombajnem” – nasza para wystartowała 

z pozycji medalowej. po skutecznym strzela-

niu i heroicznej walce na trasie biegu okta-

wia i szymon zdobyli brąz, ustępując jedynie 

sztafetom z litwy (laura asadauskaite i Ju-

stinas kinderis) oraz wielkiej Brytanii (kate 

French i Joseph evans). sukces w sztafecie 

mix cieszy tym bardziej, że być może za kilka 

lat właśnie ta formuła zagości w programie 

olimpijskim. wszyscy, którzy mieli okazję 

oglądać tę rywalizację, zgodnie twierdzą, 

że wspólny start kobiety i mężczyzny jest 

atrakcyjnym i widowiskowym wydarzeniem 

zarówno dla zawodników, jak i kibiców. 

Na UwaGę zaSŁUGUje RówNIeż indywi-

dualny start oktawii nowackiej, która ukoń-

czyła zawody na 15. pozycji. może ta lokata 

nie spełniła wszystkich oczekiwań kibiców  

– wszak oktawia wygrała w tym roku m.in.  

finał pucharu Świata. nie zapominajmy 

jednak, że to jeszcze młoda zawodniczka, 

która dopiero zbiera doświadczenie nie-

zbędne w konkurencjach technicznych. Jak 

sama mówiła przed startem, udział w war-

szawskich mistrzostwach to dla niej ważny 

przystanek, ale głównym celem są igrzyska 

olimpijskie w rio de Janeiro. za tegoroczne 

sukcesy należą się oktawii na pewno brawa 

i życzenia wytrwałości, tak byśmy za dwa 

lata mogli ją podziwiać na brazylijskich are-

nach pięciobojowych. 

coRaz wIękSza PoPUlaRNoŚć, jaką 

cieszy się pięciobój nowoczesny na świecie, 

spowodowała, że do warszawy przyjechało 

ponad 200 zawodników, i to niemal z całego 

globu. ich godne przyjęcie w stolicy było dla 

gospodarzy sporym wyzwaniem. i polski 

związek pięcioboju nowoczesnego świetnie 

z tym sobie poradził. tereny stołecznej awF 

okazały się dla mistrzostw wspaniałą areną, 

zaś wysokie noty wystawione przez Świa-

tową Unię pięcioboju nowoczesnego dają 

nadzieję, że nie będzie trzeba długo czekać, 

by móc ponownie podziwiać na żywo najlep-

szych pięcioboistów świata. 

SUKcES na fInISzU 

tekst: SyLWIa GaWLIKOWSKa

O trzecie 
miejsce Polki 

walczyły  
z Rosjankami 
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za zNaczącyMI SUkceSaMI w Tej 

DyScyPLInIE trochę już zatęskniliśmy, 

a przecież wielu z nas ma jeszcze w pamięci 

medalowe osiągnięcia (zwłaszcza naszych 

pań), że dość wspomnieć brązowy medal 

olimpijski drużyny łuczniczek w atlancie 

(1996) czy tytuły mistrzyń europy iwony 

dzięcioł-marcinkiewicz indywidualnie (2004) 

i – wraz z koleżankami – 4 lata później. 

tymczasem od indywidualnego srebra ireny 

szydłowskiej na io mijają już… 42 lata. 

w eczmiadzynie najpierw brązowy krążek 

wywalczyła nasza drużyna. natalia leśniak, 

Justyna mospinek-kluz i karina lipiarska- 

w SRebRze I bRązIe

-pałka wygrały z estonkami 6:2 i – po barażu 

– z wicemistrzyniami świata dunkami 

5:4, ale w meczu półfinałowym nie dały 

rady późniejszym mistrzyniom starego 

kontynentu – Francuzkom, ulegając im 

2:6. na szczęście zmobilizowały się przed 

spotkaniem z łuczniczkami rosyjskimi, 

którego stawką był medal brązowy.  

zwyciężyły (znów po barażu) 5:4 i stanęły 

na podium – za Francuzkami i niemkami. 

nawiasem mówiąc, ta lokata sprawiła, 

że polki jednocześnie zdobyły prawo 

startu w przyszłorocznych i igrzyskach 

europejskich w Baku. 

„SUkceS dRUżyNy dodaŁ MI SkRzydeŁ 

i pomógł uwierzyć w to, co przecież potrafię” 

– mówiła po zakończeniu rywalizacji indy-

widualnej natalia leśniak, w ten sposób 

„uzasadniając” zdobycie srebrnego medalu. 

przyznała też, że na torze w eczmiadzynie 

czuła się znakomicie, bo już od roku wiedzia- 

ła, co może ją tam spotkać. wtedy przecież 

i ona, i nasza drużyna (leśniak, wioletta my-

szor i małgorzata sobieraj) wywalczyły tam 

zwycięstwo w zawodach pucharu europy. 

teraz więc nawet prawie 40-stopniowy upał 

zdołała przetrzymać. ciesząc się z medali 

naszych reprezentantek wywalczonych na 

europejskim czempionacie, nie zapominajmy 

i o tym, że pięć miesięcy wcześniej na halo-

wych mistrzostwach świata we francuskim 

nîmes  polki (lipiarska – pałka, leśniak 

i adrianna żurańska) „wystrzelały” już brąz, 

co pozytywnie nastraja nie tylko przed 

przyszłorocznym startem w azerbejdżanie, 

ale i rozgrywanymi rok później igrzyskami 

olimpijskimi w rio de Janeiro.

dobRze byŁoby, aby śladem podopiecz-

nych trenera Jana lacha podążyli także 

nasi panowie – w armenii drużynowo zajęli 

dziewiąte miejsce (i tu najlepsi „trójkolorowi”), 

zaś najlepszy indywidualnie sławomir 

napłoszek był siedemnasty. 

w 70-tysięcznym eczmiadzynie 
– położonym przy granicy 
z tUrcJą, Uważanym za 
NajStarSze mIaSto armeNII 
– w drUgieJ połowie lipca 
rozgrywano mistrzostwa 
eUropy w łUcznictwie. 
wyprawa na tę imprezę 
okazała się dla polskieJ 
ekipy Bardzo Udana,  
Bo zakończyła się zdoByciem 
dwóch medali – sreBrnego 
w rywalizacJi indywidUalneJ 
i Brązowego w tUrnieJU 
drUżynowym

U GóRy: 
na warszawskim 
lotnisku chopina na 
drużynę Jana lacha 
czekano z kwiatami  
i gratulacjami

  
Powyżej: 
karina lipiarska- 
-pałka, natalia leśniak 
i Justyna mospinek- 
-kluz nie kryły radości 
ze zdobycia medali

tekst: HeNRyk URbaŚ polskie radio
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Nasi pływacy zdobyli  
w Berlinie 2 złote medale,  

1 srebrny i 1 brązowy 
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silna i liczna (30 zawodników) ekipa repre-

zentowała polskę na rozegranych w połowie 

września w okolicach hiszpańskiego san-

tander żeglarskich mistrzostwach świata 

w klasach olimpijskich isaF. to największa 

żeglarska impreza na świecie, rozmiarami 

ustępująca chyba tylko regatom olimpijskim. 

Jednocześnie stanowiła dla żeglarzy z całe-

go globu pierwszą kwalifikację do igrzysk 

w rio de Janeiro. warto wiedzieć, że podczas 

takich zawodów kwalifikacje zdobywa się dla 

poszczególnych państw, nie zaś dla konkret-

nych zawodników – o ostatecznej obsadzie 

wywalczonych miejsc rozstrzygnie polski 

związek żeglarski w oparciu o wewnętrzny 

regulamin eliminacji. 

co prawda nie olimpijska to konkurencja, ale 

sukces naszych zawodniczek w strzelectwie 

sportowym godzi się odnotować. oto na  

rozegranych we wrześniu w hiszpańskiej  

granadzie mistrzostwach świata drużyna 

w składzie: sylwia Bogacka, karolina kowal-

czyk i paula wrońska sięgnęła po złoty  

medal w konkurencji karabin 3 postawy  

(3x20 z 300 m), jednocześnie wynikiem  

1717 pkt ustanawiając nowy rekord świata.  

indywidualnie najwyżej, na piątym miejscu 

została sklasyfikowana kowalczyk. polki 

same były zaskoczone tak wysokim wyni-

kiem. „strzelało się nam wyjątkowo dobrze. 

nawet nie myślałyśmy, że możemy wystrze-

lać rekord świata” – zapewniała potem sylwia 

Bogacka, wicemistrzyni olimpijska z londy-

nu. dodajmy jeszcze, że w granadzie w strze-

laniu do ruchomej tarczy (mix 50 m oraz mix  

30 + 30 strzałów) po raz kolejny wyśmienicie, 

zdobywając złoto, spisał się łukasz czapla. 

aż szkoda, że ta konkurencja po io w ate-

nach wypadła z programu olimpijskich zawo-

dów. i jeszcze coś – w rywalizacji strzelców 

– juniorów w karabinie na 50 m leżąc, brąz 

zdobył marcin majka, za to złoto wywalczyła 

(w strzelaniach z pistoletu pneumatycznego 

z 10 m) drużyna w składzie: klaudia Breś,  

Joanna tomala i agata nowak. ta ostatnia 

dwa tygodnie wcześniej triumfowała w zawo-

dach młodzieżowych igrzysk olimpijskich 

(piszemy o tym w artykule na str. 14). 

pływackie mistrzostwa europy rozegrano 

w sierpniu na 50-metrowym basenie w Ber-

linie. polska ekipa wróciła z nich z czterema 

medalami. po złoto sięgnęli: konrad czerniak 

w wyścigu na 100 m stylem motylkowym 

i Radosław kawęcki na 200 grzbietowym, 

srebro – konrad czerniak na 50 m stylem 

dowolnym, a brąz – paweł korzeniowski 

w rywalizacji na 200 m stylem motylkowym. 

dla czerniaka, trenującego pod okiem Bar-

tosza kizierowskiego, był to dopiero pierw-

szy na dużej imprezie triumf na pływalni 

50-metrowej. mocno dopingowany przez 

zgromadzonych na trybunach znajomych 

i rodzinę polak popłynął w finale znakomicie. 

mówił potem, że to właśnie dodatkowo go 

zmobilizowało do walki. chciał też zrobić… 

prezent trenerowi.  dzień później prezent ten 

wzbogacił o drugi na tej imprezie medal  

– tym razem srebrny na 50 m dowolnym. 

„Fajna sprawa. nie spodziewałem się, że tak 

się stanie” – mówił po zejściu z podium.

złoto wywalczył też radosław kawęcki  

– w wyścigu na 200 m stylem grzbietowym 

jest on rekordzistą europy, więc w swej ko-

ronnej konkurencji nie chciał nikomu oddać 

prymatu. wprawdzie początkowo, przez 

wyprawy do taszkientu na rozgrywane 

w pierwszej połowie września zapaśnicze 

mistrzostwa świata polska reprezentacja 

do udanych nie zaliczy. honor tej dyscypliny 

uratowała wprawdzie Iwona Matkowska, zdo-

bywając w dobrym stylu srebrny medal w wa-

dze do 48 kg, ale o innych reprezentantach 

wiele dobrego nie da się napisać. poświęćmy 

więc słów kilka naszej medalistce. iwona to 

olimpijka z londynu, gdzie dotarła  do ćwierć-

finału. w tym jednak górą była azerka mariya 

stadnyk i polka musiała zapomnieć o meda-

lowej lokacie. a przecież nieco wcześniej to 

matkowska zwyciężała w innych zawodach. 

„trudno, nie udało się – mówiła wtedy w bry-

Powyżej:
nasi pływacy  
pokazali na 
mistrzostwach  
europy w Berlinie,  
że stać ich na wiele 

obok:
„złotka” z granady  
w towarzystwie 
trenera andrzeja 
kijowskiego.  
od lewej:  
sylwia Bogacka, 
karolina kowalczyk 
i paula wrońska

Powyżej:
w santander polskę 
reprezentowała silna  
i liczna żeglarska 
ekipa

z PRawej:
iwona matkowska 
uratowała honor 
polskich zapasów

TRzy MIejSca jUż Są

wySTRzelaŁy 
zŁoTo

TyLKO PanOWIE 

JEDynaczKa

tekst: mateUsz wilanowicz

ok. 40% dystansu nie prowadził, ale potem 

finiszował wyjątkowo skutecznie i stanął na 

najwyższym stopniu podium. 

Paweł korzeniowski tym razem sięgnął po 

brąz na 200 m motylkiem. „tylko” – powie 

ktoś, ale nie zapominajmy, że ten pływak 

medale zdobywa już ładnych kilka lat, sam 

liczy ich sobie 29 (pierwszy start olimpijski 

zaliczył jeszcze w atenach, 10 lat temu)  

i coraz trudniej, zwłaszcza na 200-metro-

wym dystansie, rywalizować mu z rywalami  

o 10 lat młodszymi. „może powinienem  

pływać tylko na setkę – zastanawiał się  

po berlińskich zawodach.

niewiele można napisać o naszych pływacz- 

kach. „obecnie nie mamy kobiecego pływa- 

nia. taka, niestety, jest smutna prawda”  

– skonstatował po me jeden ze szkoleniow-

ców dobrze znających dyscyplinę. 

tyjskiej stolicy – ale za cztery lata to ja będę 

górą!”. okazja do rewanżu nadarzyła się 

wcześniej, w tym roku w taszkiencie. w walce 

półfinałowej przeciwniczką polki znów była ta 

sama azerka. rewanż był udany – tym razem 

w roli zwyciężczyni matę opuszczała nasza 

reprezentantka. zresztą już wcześniej w tym 

turnieju walczyła jak natchniona, pokonując 

kolejne konkurentki. w finale nie dała rady 

starszej bodaj o 10 lat Japonce eri tosaki, 

przegrywając z nią 2:10. Jednak mimo to 

podopieczna trenera kadry krzysztofa ołen-

czyna, która od roku jest szczęśliwą mamą, 

mogła być zadowolona. zdecydowanie 

zawstydziła męską część ekipy – najwyższą 

lokatę wśród „klasyków”  (piątą) zajął tade-

usz michalik (80 kg), a w gronie „wolniaków” 

– krzysztof Bieńkowski (61 kg) – ósmą. 

w santander żeglarzom nie sprzyjała pogo-

da, więc w każdy rozegrany wyścig musieli 

oni wkładać wiele wysiłku, bo przy kapry-

sach aury łatwo było dorobek z poprzednie-

go dnia stracić. mistrzowskich tytułów biało-

-czerwoni tym razem nie zdobyli, ale trzy 

miejsca na rio – owszem, tak. dwa w klasie 

rs:X (za sprawą drugiej lokaty Przemysława 

Miarczyńskiego i siódmej zofii klepackiej) 

i jedno w laserze (to efekt 14. pozycji  

jonasza Stelmaszyka). kto zajmie te miejsca  

– dowiemy się w przyszłym roku. wtedy też 

na mistrzostwach świata (ale już nie w jed-

nym miejscu) przeprowadzona zostanie 

druga olimpijska eliminacja. oby jeszcze 

bardziej pomyślna dla polskich żagli. 

Na MacIe, STRzelNIcy, 
w wodzIe I Na wodzIe…
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dwuNaStego 
października 1919 rokU 
w hotelU FrancUskim 
w krakowie grono 
przedStawIcIelI 
władz państwowych 
i działaczy sportowych, 
przekonanych 
o ważnoŚci 
uczeStNIctwa polSkI 
w międzynarodowym 
ruchu olImpIjSkIm 
i chcących zapewnić 
polSkIm zawodNIkom 
start w igrzyskach  
Vii olimpiady w antwerpii 
(1920) pod własną Flagą 
narodową, Utworzyło 
komitet UdziałU 
polski w igrzyskach 
olImpIjSkIch 

MIJa 95 LaT… 
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dla UPaMIęTNIeNIa TeGo wydaRzeNIa 

na frontonie hotelu w 1994 roku odsłonięto 

tablicę o treści: „tutaj w salonach hotelu 

Francuskiego 12.X.1919 r. zawiązał się 

polski komitet olimpijski, wprowadzając 

sport niepodległej polski do światowej 

rodziny olimpijskiej. ku trwałej i wdzięcznej 

pamięci olimpijczyków tablicę umieszczamy 

w 75-lecie pkol i 100-lecie mkol”. 

powołując w 1919 roku komitet Udziału 

polski w igrzyskach olimpijskich nawiązano 

do bogatych i chlubnych tradycji polskich 

stowarzyszeń sportowych z końca XiX 

i początku XX wieku oraz do ich wielkiego 

zainteresowania problematyką olimpijską 

już od narodzin nowożytnych igrzysk, 

a także do marzeń i dążeń tych pionierów 

i organizatorów sportu, którzy już wcześniej 

przez wiele lat upowszechniali w polsce 

ideę olimpijską i podejmowali próby 

zorganizowania udziału naszej reprezentacji 

w igrzyskach, ale nie mogli tego zrealizować 

w warunkach narodowej niewoli. komitet 

szybko zdobył społeczne uznanie i poparcie 

rządu oraz wysoki protektorat naczelnika 

państwa Józefa piłsudskiego, który doceniał 

rolę sportu i znaczenie igrzysk olimpijskich 

dla promocji odrodzonej polski na arenie 

międzynarodowej. godność prezesów 

honorowych przyjęli gen. Józef haller 

i minister zdrowia publicznego dr tomasz 

Janiszewski. Już 1 grudnia w warszawie 

ukonstytuowały się władze komitetu 

w składzie: książę stefan lubomirski  

– prezes, t. garczyński i s. polakiewicz  

– wiceprezesi, h. szot-Jeziorowski  

– sekretarz, J. kowalewski – skarbnik,  

l. christelbauer, s. kopczyński, t. kuchar, 

m. orłowicz, w. osmolski – członkowie. 

równocześnie komitet zmienił nazwę na 

polski komitet igrzysk olimpijskich, który 

z kolei w 1925 roku przyjął obowiązującą do  

dziś – polski komitet olimpijski. 

zaRząd PkIo PRzySTąPIŁ od RazU do 

dzIaŁaNIa. zgłosił polskę do międzyna-

rodowego komitetu olimpijskiego i od 

początku 1920 roku utrzymywał stałe 

kontakty z mkol i Belgijskim komitetem 

olimpijskim. rozpoczął też przygotowania 

polskiej ekipy do udziału w igrzyskach 

w antwerpii. powołał w tym celu specjalne 

wydziały dla każdej dyscypliny sportu, 

w skład których wchodzili przedstawiciele 

pkio, związków sportowych oraz klubów 

i towarzystw sportowych. pkio za pośred-

nictwem wydziałów przeprowadził selekcję 

kandydatów na olimpijczyków, uzyskał ich 

czasowe zwolnienie ze służby wojskowej 

oraz zorganizował 8 wyspecjalizowanych 

ośrodków treningowych dla poszczególnych 

dyscyplin, a także – zawody kwalifikacyjne 

dla wyłonienia składu do antwerpii. Utworzył 

również wydział prasy i propagandy 

dla upowszechnienia idei olimpijskiej 

i popularyzowania przygotowań sportowych. 

pomimo zaawansowania przygotowań 

sportowo-organizacyjnych, które nie bez 

kłopotów odbywały się w trudnych nadal 

warunkach polityczno-gospodarczych kraju 

– sytuacja na froncie bolszewicko-polskim 

uniemożliwiła udział biało-czerwonych 

w igrzyskach w 1920 roku. wobec koniecz-

ności skierowania wszystkich sił do obrony 

państwa pkio podjął 12 lipca decyzję odwo-

łującą nasz start w antwerpii. informując 

o tym, prezes lubomirski prosił o zrozumienie 

polskiego stanowiska i naszej nieobecności. 

w dniu otwarcia imprezy decyzję przekazano 

do wiadomości uczestników, a polska wzięła 

jedynie symboliczny udział w defiladzie 

sztandarów. olimpijski debiut polski oddalił 

się do igrzysk Viii olimpiady w paryżu 1924 r. 

Powyżej:
książę stefan 
lubomirski  
– pierwszy prezes 
komitetu Udziału 
polski w igrzyskach 
olimpijskich

obok:
hotel Francuski  
w krakowie – widok 
współczesny

Powyżej:
lekkoatleta  
sławosz szydłowski  
w roli chorążego 
reprezentacji polski 
na igrzyskach 
olimpijskich w paryżu 
w 1924 roku 

od tych igrzysk nasi sportowcy już stale 

biorą udział w olimpijskiej rywalizacji – tak 

letniej, jak i zimowej. wyjątkiem były igrzyska 

XXiii olimpiady w los angeles w 1984 r., 

kiedy to pod wpływem ówczesnych władz 

politycznych reprezentacja polski nie wzięła 

udziału w igrzyskach. 

PolSkI koMITeT IGRzySk olIMPIjSkIcH, 

prowadząc przygotowania do udziału polskiej 

ekipy w igrzyskach w 1920 roku inicjując 

zakładanie ogólnokrajowych związków 

sportowych i podejmując działania na 

rzecz tworzenia struktur organizacyjnych 

polskiego sportu – spełniał wtedy rolę 

centrali ruchu sportowego. propagował sport, 

podkreślał jego wychowawcze i społeczne 

znaczenie, upowszechniał zasady olimpizmu 

w szerokich kręgach społeczeństwa 

i wśród władz państwowych. sport, 

a przede wszystkim ruch olimpijski, wniósł 

w pierwszych latach niepodległej polski 

znaczący wkład do integracji podzielonego 

przez zaborców społeczeństwa oraz 

do utrwalenia świadomości narodowej 

i państwowej polaków. Był też w okresie 

międzywojennym, a i po ii wojnie światowej 

także, ważnym elementem promocji  

polski na arenie międzynarodowej. 

pkio od swego powstania wyróżniał się 

społecznym charakterem działania. w tym 

względzie decydujące znaczenie miały 

tradycje i nastawienie ludzi tworzących 

zręby polskiego ruchu olimpijskiego, którzy 

sport generalnie traktowali jako domenę 

życia społecznego. tak budowany pkol 

w kraju i na arenie międzynarodowej, choć 

usytuowany w sensie formalno-prawnym 

w strukturze organizacyjnej polskiego 

sportu – od regulaminowego stowarzyszenia 

poprzez integrację w 1925 roku ze związkiem 

polskich związków sportowych, a później, po 

1948 roku z państwowymi władzami kultury 

fizycznej – do samodzielnej organizacji 

posiadającej osobowość prawną i działającej 

w zmieniającej się w naszym kraju sytuacji 

społeczno-politycznej, zyskał powszechną 

aprobatę oraz wysoką pozycję w kraju i na 

forum międzynarodowym i do dziś istotnie 

wpływa na kształtowanie się w polsce 

systemu wychowania fizycznego i sportu.

(ciąg dalszy w następnym wydaniu  

„Magazynu olimpijskiego”) 

cz. I

tekst: kajeTaN Hądzelek I HeNRyk URbaŚ Komitet 
Udziału Polski 

w Igrzyskach 
Olimpijskich 

szybko zdobył 
poparcie rządu 

i protektorat 
Józefa 

Piłsudskiego

Polski Komitet Igrzysk 
Olimpijskich od początku 
wyróżniał się społecznym 

charakterem działania
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polSkI komItet olImpIjSkI 
potrzeBę identyFikacJi 
graFiczneJ odczUł JUż 
w czasie przygotowań do 
deBiUtanckiego startU 
polaków na igrzyskach 
olimpiJskich w paryżU (1924). 
pierwszy polski znaczek 
olimpiJski zamówiono 
w znaneJ szwaJcarskieJ 
Firmie medalierskieJ Braci 
hugueNIN

PIERWSzE 
LOGO

Powyżej:
plakieta zygmunta 
kamińskiego „polacy 
na iX olimpjadę 1928”

obok I PoNIżej:
znaczki – winietki 
Funduszu 
olimpijskiego  
(na io 1936)  
– z wykorzystaniem 
motywu graficznego 
autorstwa zygmunta 
kamińskiego oraz 
zaprojektowany przez 
niego plakat „polacy 
na iX olimpjadę 1928”

Powyżej:
Jury kwalifikujące prace 
na olimpijski konkurs 
sztuki 1936 podczas 
zwiedzania wystawy 
„sport w sztuce”  
w instytucie propagandy 
sztuki w warszawie. 
od lewej: Jerzy gra-
bowski – wiceprezes 
pkol , Juliusz starzyński 
– dyrektor ips, Jerzy 
sienkiewicz – naczelnik 
wydziału sztuki mwriop, 
michał Boruciński, 
Franciszek strynkiewicz, 
wacław wąsowicz, 
stanisław rogoyski, 
zygmunt kamiński, 
henryk stażewski  
i henryk kuna

RySUNek MUSkUlaRNeGo MŁodzIeńca,  

trzymającego w ręce wieniec wawrzy-

nu opasany wstęgą, prawdopodobnie 

powstał właśnie tam. motyw znaczka 

zapewne spodobał się olimpijskim de-

cydentom, bowiem użyto go także na 

pierwszej „cegiełce” komisji Funduszu 

olimpijskiego w akcji zbierania środków 

na start olimpijski. wyemitowano ją do-

słownie w ostatniej chwili, już z nomina-

łem 50 groszy, tzn. po reformie walutowej 

grabskiego z 1 kwietnia 1924 roku  

(paryskie igrzyska rozpoczynały się…  

4 maja). można było sądzić, że tak  

akceptowany znak będzie używany  

nadal. stało się jednak inaczej. 

i paryżu. Był także – co może nie jest bez zna-

czenia – od 1926 roku niedalekim sąsiadem 

pkol mieszczącego się przy ul. wiejskiej 11, 

mieszkał bowiem na kolonii profesorskiej 

przy myśliwieckiej 10, w domu przyozdobio- 

nym sgraffitowymi alegoriami rzeźby i malar-

stwa, wykonanymi przez samego kamińskie-

go. Jego żoną była wybitna rzeźbiarka zofia 

trzcińska (1890–1977), której prawie cały do-

robek artystyczny zaginął w powstaniu war- 

szawskim. Jedna z jej nielicznych ocalałych 

rzeźb znajduje się w msit w warszawie  

(to popiersie haliny konopackiej). 

Rok 1927 byŁ dla aRTySTy NIezwykle 

ważNy. Jego projekt herbu polski został 

uznany przez sejm za oficjalne godło rzeczy-

pospolitej polskiej. nazwisko kamińskiego 

było na ustach wszystkich. sypały się presti-

żowe zamówienia. wśród składających je był 

również polski komitet olimpijski. zbliżające 

się igrzyska iX olimpiady w amsterdamie 

wymagały już znaczniejszej oprawy pla-

stycznej, dlatego przedmiotem zamówienia 

był – mający powstać niebawem – pierwszy 

oficjalny polski plakat olimpijski.

PRzedSTawIoNy PRzez kaMIńSkIeGo 

PRojekT zacHwycIŁ wSzySTkIcH. 

plakat o wymiarach 68 x 98 cm, wykonany 

w technice barwnej litografii, przedstawiał 

jeźdźca ze stylizowanym liściem palmy 

w ręce, powściągającego białego rumaka. wi-

zerunek konia, zwłaszcza białego, od czasów 

starożytnych symbolizował w wielu kulturach 

słońce, czystość i piękno, a także cierpliwość 

i opanowanie; był atrybutem władców, bogów 

i herosów. Biały koń to piękno doskonałe, 

energia, śmiałość i szybkość, symbol zwycię-

stwa, siły i nieokiełznanej wolności. Jeździec 

zaś to symbol intelektu, rozumu i energii. 

czerwona szata na jego ramionach też jest 

nasycona bogatą, nie zawsze pozytywną, 

symboliką. w tym przypadku może być od-

czytywana jako symbol wyjątkowości, trium-

fu, potęgi, ale też zapału, energii, odwagi i ra-

dości. nie mniej symboliczne znaczenie ma 

trzymana przez jeźdźca palma. to znaczący 

atrybut, mający w kulturze i sztuce wielorakie 

odniesienia. spośród wielu znaczeń wymień-

my przede wszystkim triumf, zwycięstwo. 

a więc kamiński stworzył tu swoistą syntezę 

– to olimpijski sukces odniesiony w czystej 

PRzED KOLEJnyMI IGRzySKaMI posta-

nowiono jeszcze szerzej rozpropagować 

akcję zbierania funduszy na wyjazd ekipy do 

amsterdamu. motyw znany z poprzednich 

igrzysk, choć graficznie bezbłędny i trafnie 

odwołujący się do antycznych korzeni olim-

pizmu, wydawał się zbyt uniwersalny i mało 

dynamiczny. gwiazdą artystycznych salonów 

warszawy był wtedy grafik i malarz zygmunt 

kamiński (1888–1969). warszawiak z urodze-

nia, uczeń konrada krzyżanowskiego, Ferdy- 

nanda ruszczyca, a także Józefa mehoffera, 

absolwent krakowskiej asp, w 1927 roku  

był już laureatem nagród za projekty bank-

notów i znaczków pocztowych. miał też 

w dorobku wystawy w warszawskiej zachęcie 
tekst: IWOna GRyS 

walce przez wybrańca bogów. niosąca tak 

wiele przesłań centralna kompozycja plakatu 

jest obwiedziona bordiurą, którą tworzą herby 

ośmiu największych polskich miast. na dole 

plakatu widnieje napis polacy na iX olimpja-

dę 1928. w centralnym polu mógł autor umie-

ścić dopiero co zatwierdzone godło polski 

własnego autorstwa. w kolorystyce plakatu 

dominuje ciemna zieleń i barwa oliwki, co 

w połączeniu z bielą, złotem i czerwienią 

pozostałych elementów daje wspaniałą grę 

barw. projekt zygmunta kamińskiego wy-

wołał aplauz środowiska sportowego. plakat 

zgłoszono do olimpijskiego konkursu sztuki 

w amsterdamie, ale – ku ogólnej konsternacji 

zgłaszających – pozostał przez artystyczne 

jury niezauważony. podobał się za to bardzo 

w polskim komitecie olimpijskim, gdzie 

oprawiony wisiał na honorowym miejscu, 

obok popiersia marszałka, nawet jeszcze 

w 1935 roku „polacy na iX olimpjadę 1928”, 

uchodzący dziś za najładniejszy polski plakat 

sportowy, nie był jednak bardzo znaczącym 

dokonaniem artystycznym zygmunta ka-

mińskiego, bowiem po nim przyszły jeszcze 

liczne realizacje pomników, ilustracje do 

książek, projekty monet, monumentalne 

dekoracje ścienne (plafon w teatrze narodo-

wym, dekoracje sgraffitowe w sejmie), reali-

styczne studia portretowe. w polskim ruchu 

olimpijskim karierę zrobił jednak plakat. Jego 

główny motyw, określany niekiedy jako „koń 

sławy” (a horse of the glory), był wielokrot-

nie wykorzystywany przez pkol. pierwsza 

okazja przyszła bardzo szybko, bo projekt ka-

mińskiego przeniesiono na oficjalny znaczek F
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Zygmunt 
Kamiński był 

uczniem m.in. 
Ferdynanda 

Ruszczyca 
i Józefa 

Mehoffera
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to sporządzono podobną „firmówkę”, jednak 

w miejsce „jeźdźca kamińskiego” umiesz-

czono na obrysie tarczy herbowej stylizo-

wanego orła Białego , a nad nim pięć kółek 

olimpijskich. motyw ten wykorzystano na 

oficjalnych znaczkach pkol wydanych przed 

igrzyskami w Berlinie (1936) i przygotowując 

start polaków w 1940 roku. Jeździec z palmą 

zwycięstwa był coraz wyraźniej odczyty-

wany jako logo pkol, grawerowano go, bez 

żadnych dodatkowych napisów, na pucha-

rach wręczanych przez komitet oraz umiesz-

czano na dyplomach pkol. wprawdzie nie 

ma potwierdzonych wiadomości czy znaki 

używane na oficjalnych znaczkach olimpij-

skich i papierach firmowych były znakami 

zastrzeżonymi, ale można przypuszczać, 

że zwyczajowo traktowano je jako oficjalne 

znaki graficzne pkol.  

w  PIeRwSzyM okReSIe dzIaŁalNoŚcI 

KOMITETU palma pierwszeństwa należała 

bez wątpienia do pomysłu graficznego  

zygmunta kamińskiego i bez popełnienia 

większego błędu możemy mówić o nim: 

pierwsze logo pkol. 

1924 WaRSzaWa

Uchwalono połączenie związku polskich związków sportowych  
i polskiego komitetu olimpijskiego w jedną organizację

olimpijski upamiętniający igrzyska w amster-

damie. na znaczku znalazł się ten sam co na 

plakacie napis: polacy na iX olimpjadę 1928. 

w roku igrzysk ukazały się dwie wersje znacz-

ka bite w tombaku (mocowane na szpilkę oraz 

na nakrętkę) o wymiarach 25 x 22 mm oraz 

większy o wymiarach 145 x 125 mm z moco-

waniem na dwa uchwyty (wisiorek). kolejnym 

wykorzystaniem motywu z olimpijskiego 

plakatu kamińskiego okazały się winietki 

Funduszu olimpijskiego pkol, emitowane 

w olimpijskich latach 1928, 1932 i 1936. akcja 

zbierania funduszy na wyjazdy kolejnych ekip 

sportowych została zapoczątkowana w 1923 

roku. rozbudowując ją przed drugim startem 

olimpijskim polaków, też sięgnięto do projek-

tu kamińskiego. znaczki o nominałach 10, 20 

i 50 groszy przygotowano w różnych wersjach 

kolorystycznych, pozostawiając graficznie za-

znaczoną na czarno sylwetkę jeźdźca i konia, 

a kolorem wypełniono tło. kolory tła nawią-

zywały do pięciu kół olimpijskich, były więc: 

czarne, niebieskie, czerwone, żółte i zielone. 

napis – hasło „polacy na olimpjadę” zacho-

wano, a przed los angeles i Berlinem zmie-

niano tylko datę igrzysk i numer olimpiady.

w TyM SaMyM czaSIe UżyTo MoTywU 

„koNIa SŁawy” na papierze i kopertach 

firmowych pkol. pomimo bardzo dobrze 

zakomponowanego (być może nawet przez 

samego kamińskiego) nagłówka w barwach 

czarno-czerwonych, papieru tego używano je-

dynie do czasu sesji mkol w 1937 roku, kiedy 

Powyżej:
walne zgromadzenie 
związku polskich 
związków 
sportowych – na 
ścianie oprawiony 
w ramy plakat 
autorstwa zygmunta 
kamińskiego

obok:
projekt kamińskiego 
znalazł się m.in.  
na znaczkach  
i winietkach Fuduszu 
olimpijskiego pkol

PoNIżej: 
nagłówek papieru 
firmowego  
z motywem  
jeźdźca z palmą 
zwycięstwa

Gramy dla sportu i kultury

Każda złotówka, którą przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.

Miłośnicy kultury
dziękują graczom 
LOTTO

LOTTO_kult_240x270.indd   1 2014-03-10   11:08:19
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Projekt plakatu 
olimpijskiego 

autorstwa 
Kamińskiego 

wzbudził aplauz  
w środowisku 

sportowym 
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w dyscyplinach, które 
Uprawiali, zwycięstwo 
od porażki dzielą 
często milimetry, a na 
odpowiednią reakcJę 
mUszą wystarczyć Ułamki 
sekUnd. w 1968 rokU w 
meksykU Jerzy pawłowski 
i JózeF zapędzki wykazali 
się precyzJą, która 
zaprowadziła ich wprost 
na sportowy olimp

PREcyzyJnE 
TRIUMfy

Powyżej: 
Józef zapędzki 
był bardzo 
konsekwentny. 
Jako perfekcjo-
nista wymagał 
od siebie nawet 
więcej niż trener

Po baRdzo UdaNycH wySTęPacH  

W RzyMIE I TOKIO, w 1968 roku reprezenta-

cja polski leciała do mexico city z ugrunto-

waną pozycją w olimpijskiej rodzinie. choć 

tym razem nie udało się przekroczyć liczby 

20 medali, 11. miejsce w końcowej klasyfika-

cji uznano za potwierdzenie przynależności 

do światowej czołówki. w kraju azteków nie 

zawiodło znakomite trio bohaterów sprzed 

czterech lat (pisaliśmy o nich w poprzednim 

numerze „magazynu”). pierwszy po złoto 

sięgnął sztangista waldemar Baszanowski, 

a w jego ślady poszli: sprinterka irena sze-

wińska (na 200 m) i pięściarz Jerzy kulej. 

wszyscy oni fetowali tytuły mistrzów olim-

pijskich już po raz drugi. 

TyMczaSeM jeRzy PawŁowSkI  

(ur. 25 października 1932 roku) najbardziej 

utytułowany spośród wszystkich reprezen-

tantów polski w meksyku na złoto wciąż 

czekał. Były to już jego piąte igrzyska  

– debiutował w helsinkach w wieku 20 

lat, a później z melbourne, rzymu i tokio 

przywiózł łącznie trzy srebrne i jeden brą-

zowy medal. igrzyska XiX olimpiady miały 

w końcu dać mu upragniony, najważniejszy 

triumf i ukoronować piękną karierę. zaczęła 

się ona od przypadkowego znaleziska na 

warszawskim grochowie. „któregoś dnia 

TySIęcy

tyle nabojów wystrzelił Józef zapędzki   
w trakcie swojej sportowej kariery

700
na polecenie matki kopię dół na śmieci 

i – o szczęście! – znajduję autentyczną, naj-

prawdziwszą szablę w pochwie. przerywam 

kopanie, podziwiam znalezisko. próbuję wy-

ciągnąć stal z pochwy, ale nie mogę. naresz-

cie. co za widok!” – wspominał pawłowski 

w książce „trud olimpijskiego złota” (1973). 

zafascynowany „trylogią” młodzieniec już 

wcześniej toczył z kolegami „szermiercze” 

walki na kije, które teraz zastąpiła praw-

dziwa broń. „wygrywam prawie wszystkie 

konkursy, obwieszam pierś małymi kwia-

tami słonecznika, symbolizującymi złote 

medale” – opisywał. wkrótce grochowskie 

podwórka zamienił na szermiercze plan-

sze, a słoneczniki na prawdziwe sportowe 

nagrody. Jeszcze przed 18. urodzinami po 

raz pierwszy stanął na podium mistrzostw 

polski, kiedy w 1950 roku wywalczył drugie 

Jerzego 
Pawłowskiego 

i Józefa 
Zapędzkiego 
łączy sukces  

na igrzyskach  
w Meksyku  

oraz... ambicja  
i wytrwałość  F
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Józef zapędzki 
na igrzyskach 
olimpijskich 
debiutował w wieku 
35 lat. karierę 
sportową rozpoczął  
siedem lat wcześniej

w dyscyplinach, które 
Uprawiali, zwycięstwo 
od porażki dzielą często 
milimetry, a na odpowiednią 
reakcJę mUszą wystarczyć 
Ułamki sekUnd. w 1968 rokU 
w meksykU jeRzy PawŁowSkI 
I józef zaPędzkI wykazali się 
precyzJą, która zaprowa-
dziła ich wprost  
na sportowy olimp

tekst: MIcHaŁ PolakowSkI 



obok:
po zakończeniu 
kariery sportowej 
Jerzy pawłowski 
poświęcił się innej 
swojej pasji  
– malarstwu

1967 ROK

Jerzy pawłowski za postawę fair play otrzymuje 
nagrodę od międzynarodowej Federacji szermierczej 
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każdego treningu skrupulatnie zapisywał... 

na szpitalnych kartach choroby, które miały 

wygodne dla niego podziałki. Jak wyliczył, 

przez całą karierę wystrzelał około  

700 tysięcy nabojów. 

RobIŁ baRdzo SzybkIe PoSTęPy.  

w 1960 roku po raz pierwszy został mi-

strzem polski, a w 1964 – w wieku 35 lat 

– debiutował na igrzyskach olimpijskich. 

w tokio zajął 15. miejsce, ale cenne do-

świadczenie procentowało pierwszymi 

sukcesami międzynarodowymi – tytułami 

swojej postawy. nazywany „dżentelmenem 

planszy”, słynął z przestrzegania zasad 

czystej rywalizacji. w 1955 roku na mistrzo-

stwach Świata w rzymie, podczas walki 

z rudolfem kárpátim, zwrócił sędziom uwa-

gę, że niesłusznie przyznali mu punkt, gdyż 

to węgier trafił pierwszy. w efekcie polak 

przegrał, ale zdobył ogromny szacunek. 

nic dziwnego, że w 1967 roku otrzymał od 

międzynarodowej Federacji szermierczej 

prestiżową nagrodę challenge chevalier 

Feyerick, przyznawaną za „rycerską i kole-

żeńską postawę na planszy”. w tym  

samym roku wyróżniono go także  

tytułem szablisty wszech czasów.

cHoć jeRzy PawŁowSkI zdobyŁ  

DLa POLSKI najwięcej medali olimpij-

skich (po irenie szewińskiej), dziś na jego 

życiorys patrzy się najczęściej nie przez 

pryzmat dokonań na planszach, a jego 

nazwisko wzbudza kontrowersje. przez 

lata prowadził bowiem podwójne życie 

– był nie tylko niekwestionowaną gwiaz-

dą polskiego sportu (dwa zwycięstwa 

w plebiscycie „przeglądu sportowego”, 

tytuł sportowca XXX-lecia prl) i oficerem 

ludowego wojska polskiego, lecz także… 

agentem cia. zdemaskowany w 1975 

roku, otrzymał wyrok 25 lat pozbawienia 

wolności. Jego nazwisko wymazywano 

z encyklopedii, opracowań, a nawet V księ-

gi komiksowych przygód tytusa, romka 

i a’tomka, gdzie gościnnie „wystąpił”. Jego 

trofea zostały, na wniosek prokuratury, 

zdjęte z ekspozycji muzeum sportu i tu-

rystyki w warszawie. ostatecznie w wię-

zieniu spędził 10 lat. w 1985 roku został 

wymieniony na zdekonspirowanych na 

zachodzie agentów Układu warszawskie-

go, ale zrezygnował z wyjazdu za granicę 

i pozostał w polsce. kiedy oficjalnie zakoń-

czył karierę sportową, poświęcił się innej 

swej pasji, malarstwu. zmarł na atak serca 

w styczniu 2005 roku.

InnEGO zE znaKOMITych SPOR-

Towców TaMTycH czaSów, również 

żołnierza, józefa zapędzkiego (ur. 11 marca 

1929 roku w kazimierówce k. zawiercia) od 

pawłowskiego różni wiele. w jego biografii 

trudno doszukać się wielkich kontrowersji, 

a sportową karierę rozpoczął dopiero jako... 

28-latek! „w tym wieku nie ma już sensu in-

westować w początkującego sportowca”  

– usłyszał od jednego z działaczy. szybko  

pokazał, jak mylny to osąd, i zdążył wystarto-

wać na pięciu igrzyskach olimpijskich! 

JaK WIELU LUDzI z JEGO POKOLEnIa nie 

miał łatwego dzieciństwa. Jako 14-latek 

trafił na roboty przymusowe na stacji ko-

lejowej, gdzie pracował 12 godzin na dobę, 

a w 1945 roku stracił ojca, który zginął 

w obozie koncentracyjnym w dachau zale-

dwie dwa dni przed jego wyzwoleniem. po 

wojnie trafił do armii – ukończył oficerską 

szkołę piechoty we wrocławiu. po latach 

opowiadał, że więcej uwagi niż strzelaniu 

poświęcał wówczas... używkom. dopiero 

w 1957 roku na zawodach ligi przyjaciół 

żołnierzy wypatrzył go trener Jan pietrzak. 

„zaproponował, że zrobi ze mnie strzelca, 

ale wpierw muszę odstawić wódkę i papie-

rosy. i rzeczywiście, ostatnie pół litra wypi-

łem w 1957 roku” – opowiadał w wywiadzie 

dla „magazynu sportowego”. od tej pory 

wymagał od siebie nawet więcej niż trener. 

Był bardzo systematyczny. niezależnie 

od zajęć na strzelnicy, codziennie ćwiczył 

trzy godziny w domu, „na sucho”. wyniki 
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miejsce w szabli. ogółem w krajowej rywa-

lizacji indywidualnej zdobył aż 24 medale, 

w tym 14 złotych, a w drużynowej wygrywał 

21 razy. prawdziwą wielkość pokazał jed-

nak na arenie międzynarodowej, na której 

debiutował na początku lat 50. pod okiem 

słynnego  Jánosa keveya. w 1957 roku  

w paryżu jako pierwszy polski szermierz  

został indywidualnym mistrzem świata 

w szabli, a w sumie tytuł najlepszego na 

świecie zdobywał trzykrotnie. przez dwie 

dekady był filarem znakomitej polskiej 

drużyny szablistów, która rzadko wracała 

z wielkich zawodów bez sukcesów. mimo 

takich osiągnięć pawłowski długo czuł się 

sportowcem niespełnionym. Brakowało 

najcenniejszego lauru, a czas biegł nie-

ubłaganie. podczas igrzysk w meksyku 

miał już niemal 36 lat i mogła to być ostat-

nia szansa na olimpijskie złoto...

elIMINacje PRzeSzedŁ jak bURza i pew-

nie awansował do ścisłego, sześcioosobo-

wego finału. Był o pięć pojedynków  

od chwały. wygrał cztery z nich, w tym 

z najgroźniejszym rywalem – markiem  

rakitą z zsrr, 5:4, choć przegrywał już 

2:4. niestety, zbyt pewny swego, nie dał 

rady obrońcy tytułu z tokio, węgrowi ti-

borowi pezsy. a ponieważ taki sam bilans 

(4:1) miał rakita, polak i rosjanin musieli 

mierzyć się w dodatkowej walce o złoto. 

pojedynek był niezwykle wyrównany, ale 

przy stanie 4:4 to pawłowski zachował 

zimną krew. „w pewnym momencie, po 

kolejnym «gotowi – naprzód» ruszam 

jakby bezmyślnie (...). i wtedy, kiedy jego 

klinga – zdawało się – wisiała nad moją 

głową, z lekkim schyleniem ciała łapię 

zasłonę piątą i ripostuję w głowę rakity 

(...). wszystko we mnie drży ze wzruszenia. 

tyle lat. rany boskie!” – opisywał. „wspa-

niała kariera została nareszcie ukorono-

wana tak, jak na to w pełni zasługiwała. 

Jak przystało na spadkobiercę legendy 

i sławy pana wołodyjowskiego. dziękuje-

my, majorze pawłowski!” – emocjonował 

się „przegląd sportowy”.

POLSKI MULTIMEDaLISTa był w szermier-

czym świecie niezwykle ceniony i lubiany 

nie tylko ze względu na sportowe umie-

jętności, lecz przede wszystkim z powodu 

5 STaRTóW W IGRzySKach OLIMPIJSKIch

Józef zapędzki wystąpił w tokio, mexico city, monachium, montrealu i moskwie

Powyżej:
na jednym z pikników 
olimpijskich Józef 
zapędzki przygląda 
się ekspozycji 
poświęconej  
m.in. jego sukcesom

mistrza europy (1965) i wicemistrza świata 

(1966). Józef zapędzki startował w różnych 

konkurencjach, ale specjalizował się w tzw. 

pistolecie szybkostrzelnym sylwetkowym. 

to w tej konkurencji występował we wszyst-

kich olimpijskich startach. w meksyku 

stanął do rywalizacji jako pierwszy z fawo-

rytów. łącznie uzyskał 593 punkty i popra-

wił rekord olimpijski. pozostało mu tylko 

czekać i obserwować rywali – ale żaden 

nie pokonał polaka. rumun marcel rosca 

i rosjanin renart sulejmanow osiągnęli 591 

punktów. pierwszy w historii złoty medal 

olimpijski polskiego strzelectwa! zapędzki 

okupił go ogromnym wysiłkiem – podczas 

zawodów stracił aż cztery kilogramy.

czTeRy laTa PóźNIej w MoNacHIUM 

sukces powtórzył. miał on szczególny smak  

– zawody odbywały się 1 września, 33 lata  

po niemieckiej agresji na polskę, na dodatek 

20 km od miejsca, gdzie zginął ojciec, Jan 

zapędzki. czterdziestotrzyletni mistrz uzy-

skał aż 595 punktów, poprawił własny rekord 

olimpijski i jako pierwszy zawodnik na tych 

igrzyskach obronił tytuł sprzed czterech lat. 

na dodatek – jak żartował – przyczynił się do 

sukcesu polskich piłkarzy. w wiosce olimpij-

skiej trener kazimierz górski nakazał bowiem 

każdemu zawodnikowi wziąć w dłoń medal 

zapędzkiego. „czary” zadziałały.

POLSKI STRzELEc WyBOROWy startował 

potem jeszcze w montrealu i moskwie,  

ale już bez sukcesów. szczególnie zabolała 

go porażka w kanadzie, ponieważ poniósł 

ją z winy działaczy. ci, zamiast wskazanej 

przez zawodnika, kupili dużo tańszą, i jak 

się okazało, uszkodzoną amunicję i pisto-

let zaciął się aż cztery razy, co przekreśliło 

szanse na sukces. 

U ScHyŁkU kaRIeRy w 1978 roku odszedł 

z wojska – pracował jako nauczyciel wy-

chowania fizycznego oraz jako taksówkarz. 

nie wykorzystano, niestety, jego potencjału 

w roli trenera, mimo że do zawodu przygo-

towany był świetnie. oprócz zawodniczego 

doświadczenia miał dyplom trenerski 

i ukończoną wrocławską awF z pracą 

magisterską pt. „Funkcjonowanie uwagi 

u zawodników strzelających z pistoletu 

szybkostrzelnego”. 

Na podium mistrzostw 
Polski Jerzy Pawłowski 

stanął jeszcze przed  
18. urodzinami 

Po Mexico City przyszedł 
czas na Monachium. 

43-letni Zapędzki poprawił 
tam własny rekord 

olimpijski, uzyskując  
595 punktów
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pod koNIec czerwca 
rada Nadzorcza 
powołała na prezesa 
zarządU totalizatora 
sportowego Vii kadencJi 
WOJcIEcha SzPILa.  
to okazJa do rozmowy 
o współpracy polskiego 
komItetu olImpIjSkIego 
z jego SpoNSorem 
generalnym, Jakim Jest 
właŚnie totalizator 
sportowy, właŚciciel 
markI lotto

zaWSzE  
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MaGazyN olIMPIjSkI: panie prezesie,  

po pierwsze gratulujemy ponownego wy-

boru na stanowisko szefa tak ważnej firmy. 

odczytujemy to jako wyraz zaufania dla 

sposobu, w jaki kieruje pan przedsiębior-

stwem, dla jego wyników ekonomicznych 

i pozycji na rynku finansowym.
 

wojcIecH SzPIl: Bardzo dziękuję za gra-

tulacje i słowa uznania. Jest mi niezręcznie 

komentować fakt ponownego wyboru na to 

stanowisko. dlatego powiem krótko – mam 

nadzieję, że jest tak, jak pan mówi, a więc 

– zdecydowały znakomite wyniki spółki, 

realizacja ambitnej strategii, a także rosnące 

znaczenie w kraju i za granicą. 
 

totalizator sportowy nie tylko z nazwy jest 

instytucją związaną ze sportem, przy czym 

przypomnijmy, że jednym z inicjatorów jego 

powstania był przed laty właśnie pkol. dziś 

jesteście firmą potężną, silną i… dyna- 

miczną. czy mógłby pan krótko scha- 

rakteryzować stan jej posiadania?
 

rzeczywiście, totalizator sportowy  

powstał dzięki inicjatywie działaczy pkol. 

z perspektywy lat można powiedzieć,  

że był to znakomity pomysł. wracając zaś 

do pytania… nie chcę powtarzać wielokrot-

nie publikowanych informacji o wynikach 

finansowych, niemniej postaram się w kilku 

zdaniach opisać spółkę. otóż totalizator 

sportowy, właściciel marki lotto, dyspo-

nuje siecią sprzedaży liczącą ponad 13,5 

tys. punktów. pod marką lotto są obecnie 

sprzedawane gry liczbowe i loterie pienięż-

ne, w tym najpopularniejsza w polsce gra 

– lotto. co ważne, wkrótce przedstawimy 

całkiem nowe produkty, które – jestem 

tego pewny – szybko zyskają akceptację 

naszych klientów. przypomnę też, że od 

2008 roku organizujemy wyścigi konne 

na warszawskim służewcu. totalizator 

sportowy to także mecenas sportu i kultu-

ry. i tu ważna uwaga. nie byłoby pieniędzy 

na wsparcie tych dziedzin życia, gdyby nie 

nasi gracze. i jeszcze jedna kwestia  

– totalizator sportowy to nowoczesna 

i silna spółka skarbu państwa, której zna-

czenie w ostatnich latach znacznie wzro-

sło. staliśmy się innowacyjną firmą, której 

wyniki są głośno komentowane przez 

europejskie firmy loteryjne. 

totalizatorowi nieobca jest nowoczesność 

– widać ją choćby w kolekturach. Już tylko 

starsi grający pamiętają dawne kupony do 

gry – wypełniane przez kalkę, z naklejanymi 

banderolami. i losowania – gdy pewien  

pan w przerwie wybranego meczu piłkar-

skiego rzucał w trybuny siedem piłeczek,  

a ci, którzy je złapali losowali z ustawionego 

na bieżni bębna sześć szczęśliwych liczb 

i „dodatkową”. to historia, a dziś – elektro-

nika, systemy komputerowe, losowania na 

żywo w tv, w kolekturach nowoczesne ter-

minale i dużo szersza oferta gier. do tego  

– wysokie, zwłaszcza w przypadku kumu-

lacji, wygrane. totalizator stale się rozwija 

i zmienia. to chyba wymóg czasów…?
 

odpowiedź jest oczywista – tak.  

dziś firma, która nie reaguje elastycznie na 

zmiany rynkowe, po prostu przegrywa.  

my idziemy dalej. chcemy nie tylko nadążać 

za rozwijającym się rynkiem loteryjnym,  

ale wyprzedzać potrzeby graczy. totalizator 

sportowy jest dziś zupełnie inną firmą niż 

np. lat temu dziesięć. zmieniły się nie tylko 

wspomniane przez pana metody losowania, 

logotypy i nazwy, ale także zmieniliśmy się 

my. dlaczego? kiedyś totalizator sportowy 

miał określone portfolio produktów i w za-

sadzie nie musiał robić niczego, by utrzy-

mać sprzedaż na przyzwoitym poziomie. 

dziś jest inaczej, bo myślimy nowocześnie, 

rynkowo, dbamy i walczymy o klientów. 

można więc powiedzieć, że zmieniliśmy 

o 180 stopni podejście do biznesu. inaczej 

być nie mogło, bowiem dziś klient lotto 

jest już innym człowiekiem. oczekuje do-

brej rozrywki, ciekawych, zaskakujących 

i bezpiecznych produktów podanych w no-

woczesnej oprawie i za przystępną  

kwotę. dlatego właśnie gracze coraz  

częściej podnoszą kwestię dostępności  

online do produktów lotto. chcą już  

korzystać z ofert spółki bez wchodzenia  

do kolektury, co świadczy o tym, iż są bar-

dzo podobni do osób grających w innych 

krajach europejskich. 
 

„totalizator sportowy buduje obiekty spor-

towe” – to hasło dobrze znane i… prawdziwe. 

nie ma chyba w polsce obiektu sportowego, 

w którego powstaniu nie ma udziału totali-

zatora. to na ten cel przeznaczane są znacz-

ne środki z dopłat do zakładów. czy ktoś 

policzył, ile obiektów sportowych powstało 

dzięki nim? 
 

to znakomite pytanie. niestety, nie ma  

danych, które precyzyjnie wykazałyby,  

ile obiektów sportowych w ciągu tych  

58 lat wybudowano, wyremontowano  

czy przystosowano do uprawiania jakichś 

dyscyplin. z całą pewnością możemy 

jednak mówić o tysiącach. a przykłady? 

może kilka z ostatnich lat. otóż ze wspo-

mnianych środków wyremontowano 

oraz przebudowano trasy narciarskie 

i nartorolkowe w zakopanem, stworzono 

instalację sztucznego mrożenia rozbiegu, 

zmodernizowano trybuny wielkiej krokwi 

w tym mieście, a także zbudowano stałe, 

zadaszone lodowisko w gminie skarżysko-

-kamienna. 

rozmawiał: HeNRyk URbaŚ

Pod marką 
LOTTO 

są obecnie 
sprzedawane  
gry liczbowe  

i loterie pieniężne
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Jako lotto nie tylko „budujecie obiekty 

sportowe”. wspieracie też kluby, sponso-

rujecie większe i mniejsze imprezy spor-

towe – w ich nazwach pojawia się właśnie 

lotto. ponadto – „kumulacja aktywności” 

(o której pisaliśmy w poprzednim numerze 

„mo”), „szkoła mistrzów lotto” – to także 

prosportowe działania. czy mają państwo 

jakieś następne pomysły?
 

oczywiście, że tak. Jednak zdradzanie ich 

przed zakończeniem wszystkich prac zwią-

zanych z uruchomieniem danego  

projektu byłoby nierozsądne. dodam,  

że stale szukamy nowych pomysłów oraz 

rozwijamy już realizowane. „szkoła mi-

strzów lotto” jest tego najlepszym przy-

kładem. niedawno przybyły nam dwa duety  

„mistrz i Uczeń”. mowa o piotrze prota- 

siewiczu i klaudii szmaj, a także romanie 

paszke i robercie Janeckim. 
 

skoro wspomnieliśmy o tych inicjatywach 

prosportowych – czy załoga ts także 

uprawia sport lub choćby rekreację?  

czy aktywny, sportowy styl życia bliski  

jest także panu prezesowi? 
 

zapewniam, że nasi pracownicy są nie tylko 

wiernymi kibicami, ale sami też uprawiają 

sport. w naszym gronie są wyczynowi 

sportowcy, nawet olimpijczycy, jak i bardzo 

zaangażowani amatorzy. niedawno mieli-

śmy własną spartakiadę, która pokazała, 

jak wielki potencjał drzemie w ludziach 

totalizatora sportowego. Ja też lubię sport. 

nie ukrywam, że moją pasją są sporty eks-

tremalne, ale kiedy tylko znajdę na to  

czas, grywam w piłkę nożną. można za-

tem powiedzieć, że pracują u nas ludzie, 

którzy doskonale rozumieją, jak wielkie 

znaczenie ma sport i szeroko rozumiana 

kultura fizyczna. 
 

podczas niedawnych obrad okrągłego sto-

łu polskiego sportu, w których pan prezes 

brał bardzo aktywny udział, padło ze strony 

totalizatora kilka postulatów dotyczących 

regulacji prawnych, które pozwoliłyby mu 

jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. miałoby 

to zapewnić dodatkowe, wcale niemałe, 

środki zarówno dla budżetu państwa, jak 

i dla sportu czy kultury. może kilka zdań  

na temat tych pomysłów... 
 

pomysłów mamy wiele, niemniej te, o któ-

rych mówiliśmy podczas wspomnianego 

przez pana wydarzenia, dotyczą głównie 

dwóch spraw – umożliwienia sprzedaży pro-

duktów spółki w internecie, a także włącze-

nia się w loterię paneuropejską. niestety, nie 

będzie to możliwe bez zmian legislacyjnych. 

mogłyby one skutkować zwiększeniem 

pieniędzy przekazywanych do budżetu pań-

stwa nawet na poziomie 200 mln zł rocznie. 
 

ponieważ rozmawiamy na łamach  

„magazynu olimpijskiego” – wypada  

zapytać i o to, jak totalizator sportowy  

widzi siebie w roli sponsora generalnego 

polskiego ruchu olimpijskiego i naszych 

olimpijskich reprezentacji? a przy okazji  

– jak przeżywa występy biało-czerwonych 

na kolejnych igrzyskach? 
 

w mojej ocenie ta współpraca jest natu-

ralna i oczywista. cieszę się, że totalizator 

sportowy jest sponsorem generalnym 

pkol. to dla nas powód do dumy i wiel-

kiej radości. mam nadzieję, że koleżanki 

i koledzy z pkol podobnie widzą naszą 

współpracę. a igrzyska? są wydarzeniem 

absolutnie wyjątkowym. to prawdziwe 

święto światowego sportu. nic nie jest 

w stanie ich zastąpić. dla takiej firmy jak 

nasza, która tak mocno jest związana ze 

sportem, z pkol, igrzyska oznaczają na-

prawdę wielkie emocje. sukcesy polaków 

na olimpijskich arenach cieszą nas i jako 

mecenasa, i jako kibiców. 

Gramy dla sportu i kultury

Każda złotówka, którą przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.

Fani sportu
dziękują graczom 
LOTTO

LOTTO_kult_240x270.indd   2 2014-03-10   11:09:05

Sukcesy Polaków 
na olimpijskich 
arenach cieszą 

nas i jako 
mecenasa,  

i jako kibiców
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wszystko wskazUJe na to, że dopiero 
po zakończeniU rozgrywanych 
w Brazylii w czerwcU i lipcU Br. 
Finałów piłkarskich mistrzostw 
Świata, gospodarze poważnie 
zaJęli się przygotowaniami do 
zaplanowanych na 5–21 sierpnia  
2016 rokU igrzysk XXXi olimpiady 
w rio de Janeiro. tempo prac 
zmieniło się na tyle, że – JeŚli wierzyć 
mieJscowym – stopień gotowoŚci do 
imprezy z 38% notowanych Jeszcze  
1,5 miesiąca temU wzrósł do 55%!
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tak wygląda 
aquapark – arena 
rywalizacji w skokach 
do wody i pływaniu 
synchronicznym

obok:
piękna, wręcz 
pocztówkowa marina  
de gloria podejmie 
olimpijskich żeglarzy

U GóRy:
plac budowy  
w przyszłym parku 
olimpijskim

Powyżej:
modernizacja 
stadionu 
olimpijskiego im.  
João havelange’a

kIedy w PaźdzIeRNIkU 2013 RokU 

odwIedzIŁeM MIaSTo IGRzySk po 

raz pierwszy, zaskoczyło mnie znikome 

zaawansowanie prac związanych 

z przygotowaniem poszczególnych 

aren niezbędnych do przeprowadzenia 

igrzysk. niektórych inwestycji jeszcze 

nawet nie tknięto, co kilkakrotnie wytykała 

Brazylijczykom komisja koordynacyjna 

mkol. po upływie 10 miesięcy mogę 

z satysfakcją stwierdzić, że sytuacja zmieniła 

się na korzyść, choć do pełni szczęścia na 

pewno jeszcze daleko. najważniejsze, że kilka 

obiektów, mających wraz z otaczającym je 

terenem utworzyć park olimpijski, wygląda… 

już z ziemi, choć może to być wrażenie 

złudne. oto na przykład budowane tam 

właśnie iBc (międzynarodowe centrum 

nadawcze dla radia i telewizji) ma wznosić 

się na maksimum 20 m powyżej poziomu 

gruntu, za to głębokość jego fundamentów, 

w tym piwnic, mających m.in. pomieścić 

skomplikowaną technikę, sięga aż 40 (!) m. 

oczywiście centrum radiowo-telewizyjne 

i sąsiadujące z nim prasowe oraz towa-

rzyszący im hotel dla przedstawicieli 

mediów to niejedyne inwestycje w parku. 

po kilkuset budowlańców kręci się wokół 

miejsc, w których powstają: kryty tor kolarski, 

centra –  tenisowe i pływackie, cztery duże 

hale (m.in. dla koszykówki, zapasów, judo, 

szermierki i piłki ręcznej). pracują (podobno) 

na trzy zmiany i mają do dyspozycji wiele 

ciężkiego sprzętu. inni porządkują drogę, 

która nowe obiekty połączy z działającymi 

już, po sąsiedzku – rio areną (ex. hsBc hall 

– dla gimnastyki) i aquaparkiem (skoki do 

wody i pływanie synchroniczne). 

TeReNy PRzySzŁeGo PaRkU 

OLIMPIJSKIEGO i położonej niedaleko, 

a składającej się z 31 budynków dla  

18 tysięcy mieszkańców wioski olimpijskiej 

(gotowej w nieco ponad 40%) to największy 

obecnie plac budowy w rio de Janeiro. 

szereg innych obiektów albo jest już gotowy, 

albo wymaga drobnych prac kosmetycznych. 

oto riocentro – kompleks targowo-

wystawowy. latem tego roku działało tam 

centrum medialne piłkarskiego mundialu, 

a cztery z istniejących tam sporych hal 

będzie miejscem rywalizacji ciężarowców, 

tenisistów stołowych, badmintonistów 

i pięściarzy. w pobliżu – także powstające 

od zera olimpijskie pole golfowe. nieco 

dalej – deodoro. to kompleks składający 

się z efektownego centrum strzeleckiego, 

ośrodka pięcioboju nowoczesnego, centrum 

jeździeckiego, boisk dla hokeja na trawie 

i rugby. co ciekawe, areny dla strzelectwa, 

jeździectwa i pięcioboju są administrowane 

i utrzymywane przez pobliską jednostkę 

wojskową. w niewielkiej odległości dopiero 

powstaną nowe – dla kolarskich zawodów 

mtB i BmX oraz tor kajakarstwa górskiego.  

Inna GRUPa OLIMPIJSKIch aREn  

to położone bliżej centrum rio: sambodromo 

(w miejscu tradycyjnych karnawałowych 

parad będą rywalizować łucznicy – to 

będzie też punkt startu i mety biegów 

maratońskich) oraz stadiony: maracana 

(ceremonie otwarcia i zamknięcia, finały 

piłkarskie) z sąsiednią halą maracanazinho 

(turnieje siatkówki) i olimpijski im. João 

havelange’a (la). w zasadzie wszystkie są 

gotowe, z tym że na tym ostatnim trwają 

właśnie prace mające zwiększyć liczbę 

miejsc na trybunach z 45 do 60 tysięcy. 

na słynnej plaży copacabana zostanie 

zlokalizowany kompleks boisk do siatkówki 

– a jakże – plażowej, tuż obok – arena dla 

triathlonu i pływania długodystansowego, 

a niemal w centrum miasta (to na igrzyskach 

ewenement) – tor kajakowo-wioślarski. 

wreszcie – marina de gloria, nad nieodległą 

zatoką podejmie olimpijczyków – żeglarzy.

do RIo doTaRŁeM 5 SIeRPNIa, dokładnie 

na dwa lata przed inauguracją igrzysk. w ma- 

rina de gloria trwały właśnie pierwsze przed- 

olimpijskie zawody testowe. kilka dni wcześ- 

niej światowe agencje prasowe donosiły 

o nieprawdopodobnie brudnej wodzie, na 

której przyszło żeglarzom rywalizować. 

mówiono m.in. o pływających tysiącach 

butelek pet czy… sporych rozmiarów meb-

lach. Jako że we wspomnianych regatach 

uczestniczyli także nasi reprezentanci 

(wypadli zresztą całkiem nieźle – w rs:X 

piotr myszka był trzeci, przemysław miar-

czyński piąty, maja dziarnowska ósma; 

w 470 agnieszka skrzypulec i natalia 

wójcik zajęły 11. lokatę, zaś finnista piotr 

kula został sklasyfikowany na piątym 

miejscu) – zapytałem, ile jest prawdy w tych 

alarmujących doniesieniach. „to prawda  

– powiedział mi piotr kula – cały akwen był 

mocno zaśmiecony. zdarzało się, że w wo-

dzie pływały martwe zwierzęta – koty, wie-

wiórki itp. do czasu igrzysk gospodarze będą 

musieli coś z tym zrobić”. sami organizatorzy 

są spokojni o przebieg przygotowań. z „ma-

py drogowej”, jaką opracowali, wynika,  

że większość obiektów olimpijskich będzie 

gotowych do użytku w końcu przyszłego 

roku. najpóźniejsze terminy dotyczą olim- 

pijskiej pływalni i rozbudowy obiektu jeź-

dzieckiego (ii kwartał 2016). nieco uwagi 

warto poświęcić olimpijskiemu transportowi 

i kwestiom bezpieczeństwa w czasie igrzysk. 

o tym – w następnym „magazynie”. 

tekst: HeNRyk URbaŚ polskie radio

Do igrzysk olimpijskich 
w Rio de Janeiro zostały 

niespełna dwa lata
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zażarte dyskUsJe na temat 
zalet i wad zmian Barw 
narodowych w sporcie 
toczą się tak dłUgo, Jak 
trwa Samo zjawISko. 
naJwięceJ ciekawostek 
z tego oBszarU dotyczy 
oczywiŚcie piłki nożneJ, 
od któreJ  sportowe 
natUralizacJe się zaczęły 
i w któreJ są naJczęstsze. 
o tym opowiedzieliŚmy 
w poprzednim nUmerze 
„magazynU”. teraz 
zapraszamy na polską 
kondygnacJę sportoweJ 
wieży BaBel...

SPORTOWa 
wIeża babel
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Na TycH ŁaMacH wyPada cHyba 

zacząć od TeGo, że w kontekście olimpij-

skiej reprezentacji naszego kraju zjawisko 

naturalizacji właściwie nigdy nie było istotne. 

choć owszem, jedna z pierwszych wielkich 

gwiazd polskiego olimpizmu i sportu w ogó-

le, stanisława walasiewiczówna, zaczynała 

przecież karierę jako stella walsh i była bli-

ska bronienia barw stanów zjednoczonych. 

Urodzona jeszcze w polsce córka emigran-

tów, która mieszkała już i trenowała w ohio, 

w roku 1928 zakwalifikowała się jako rezer-

wowa do sztafety Usa 4 x 100 m. na szczę-

ście dla nas, na igrzyska do amsterdamu 

popłynąć nie mogła, bo miała dopiero  

17 lat, a obywatelstwo stanów zjednoczo-

nych przyznawano wówczas dopiero oso-

bom co najmniej pięć lat starszym.

czTeRy laTa PóźNIej walSH-walaSIe-

WIcz była już uznaną sprinterką, multirekor-

dzistką Usa i... polski. ostatecznie o tym, 

w jakich barwach pobiegnie w los angeles, 

zdecydował przypadek. za oceanem lekko-

atletka padła ofiarą kryzysu ekonomicznego 

i zwolniona z pracy pozostała bez środków 

do życia. w rodzinnym cleveland zapro-

ponowano jej wprawdzie etat zawodowej 

Temat 
naturalizacji  

w sporcie często 
budzi kontrowersje

z PRawej:
yared shegumo, 
ubiegłoroczny 
zwycięzca maratonu 
warszawskiego, 
tegoroczny 
srebrny medalista 
lekkoatletycznych 
mistrzostw europy  
w zurychu

Powyżej:
emmanuel  
olisadebe
wystąpił  
w barwach  
polski 25 razy

z lewej:
rune holta 
reprezentuje polskę 
już 12 lat

stanisława 
walasiewiczówna 
zaczynała sportową 
karierę jako stella 
walsh. zdecydowała 
się jednak 
reprezentować  
polskę 

pracownicy ośrodka rekreacji, ale godziło to 

w ówczesny status amatora i uniemożliwiało 

start w igrzyskach. dlatego zaledwie 24 go- 

dziny przed otrzymaniem obywatelstwa 

amerykańskiego przyjęła ofertę pracy od na-

szego konsula w nowym Jorku. tym samym 

postanowiła wystąpić w kalifornii w polskiej 

reprezentacji (obywatelstwo Usa uzyskała 

dopiero w 1947 roku). w biegu na 100 m zdo-

była dla biało-czerwonych olimpijskie złoto 

w 1932 roku, a później srebro w 1936 roku 

w Berlinie. można zatem powiedzieć, że w ii 

rp służby dyplomatyczne sprawnie i szybko 

radziły sobie z naturalizacją sportowców. ale 

też i przypadek walasiewiczówny był dość 

oczywisty – urodzona pod grudziądzem, 

oboje rodzice polacy, często bywająca i star-

tująca w kraju (w barwach warszawskiego 

klubu sokół grażyna). w iii rzeczypospolitej 

bywa  już z tym różnie...

I zNów, czy TeGo cHceMy, czy NIe, 

najwięcej emocji i kontrowersji budzą „trans-

fery” do polski piłkarzy. emmanuel olisade-

be i roger guerreiro to bodaj sztandarowe 

przykłady wszelkich negatywnych aspektów 

sportowej naturalizacji. takich jak: zmniej-

szenie więzi i identyfikacji kibiców z drużyną, 

poszerzenie pola komercji w sporcie także 

na narodowe reprezentacje, słabszy nacisk 

na szkolenie i rozwój bazy treningowej czy 

wreszcie – chodzenie „na skróty” urzędni-

ków przy ekspresowym załatwianiu obywa-

telstwa dla wybranych. pozytywy? nieliczne: 

mniej ksenofobii w społeczeństwie doby 

globalizacji i wzmocnienie (tylko doraźne...) 

reprezentacji. z perspektywy czasu nie spo-

sób też nie zauważyć, że reprezentowanie 

polski bardziej było potrzebne nigeryjczy-

kowi i Brazylijczykowi niż oni kadrom selek-

cjonerów Jerzego engela i leo Beenhakkera. 

polskie (zarazem unijne) paszporty ułatwiły 

im występowanie w europejskich klubach, 

a koszulkę z Białym orłem założyli zaledwie 

po 25 razy każdy. choć trzeba przyznać,  

że w szczytowych okresach biało-czerwo-

nych karier obaj byli w drużynie nie do zastą-

pienia – olisadebe „załatwił” nam pierwszy 

od 16 lat awans na mundial (zdobył aż 8 z 21 

bramek polaków w eliminacjach 2000/01), 

a guerreiro strzelił jedynego polskiego gola 

podczas euro 2008. dla obu jednak bardzo 

szybko ważniejsza od reprezentacji polski 

stała się ekstraklasa grecji, w której wystę-

powali w uznanych firmach – panathinaiko-

sie (oli) i aek (roger). trzydziestopięcioletni 

dziś polski nigeryjczyk w ubiegłym sezonie 

zakończył karierę, a trzy lata młodszy bra-

zylijski polak dożywa swych piłkarskich dni 

w okręgówce stanu são  paulo. „mazurka 

dąbrowskiego” nigdy wraz z kolegami przed 

meczami reprezentacji nie śpiewali i trudno 

przypuszczać, by się kiedykolwiek nauczyli. 

przykłady z innych dyscyplin na ogół wyglą-

dają pod tym względem lepiej…

żUżlowIec RUNe HolTa (norweg z po-

chodzenia) jeździ w polsce już prawie 20 lat, 

a dla polski – 12, reprezentując nasze barwy 

w indywidualnym cyklu grand prix i druży-

nowym pucharze Świata (3 złote medale). 

Biegacz yared shegumo (etiopczyk) od 15 

lat mieszka w stolicy, gdzie w ubiegłym roku 

wygrał maraton warszawski i może będzie 

nas reprezentował w tej konkurencji na 

igrzyskach w rio de Janeiro (startował już, 

z sukcesami, w biało-czerwonych barwach 

w pucharze europy). dziewiętnastoletni 

pięściarz żora simonjan (ormianin), który 

znalazł się w polsce jako 5-latek i marzy, by 

reprezentować nasz kraj na igrzyskach, na 

razie dzielnie walczy w zespole hussars po-

land, w czasach, gdy do boksu amatorskie-

go rdzenni polacy przestali się garnąć. Już 

jednak koszykarzom davidowi loganowi 

(amerykański afro-indianin) i thomasowi 

kelatiemu (obywatel także Usa i erytrei) 

znów bliżej do olisadebe i rogera – wyje-

chali z klubów tauron Basket ligi za lep-

szym chlebem na zachodzie europy i coraz 

rzadziej występują w reprezentacji polski. 

natomiast w sferze projektów pozostała 

kwestia naturalizacji słowackich czy cze-

skich hokeistów, występujących od kilku lat 

w naszej lidze. najbardziej zaawansowane 

było załatwianie polskiego paszportu dla 

miroslava zaťki. obrońca jednak zrezygno-

wał, gdy w jego pierwszej ojczyźnie zmieniły 

się przepisy, w myśl których, by otrzymać te-

raz obywatelstwo innego kraju trzeba zrzec 

się słowackiego. 

tekst: TOMaSz WOLfKE

wokóŁ SPoRTU

cz. II
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akTUalNa GeNeRacja PeUGeoT 308 

pod kilkoma względami jest przełomowa. 

oparta została m.in. na nowej, modułowej 

platformie emp2 (efficient modular 

platform), która wyróżnia się wysoką 

sztywnością oraz zredukowaną masą.  

przy jej opracowywaniu koncern  

psa peugeot citroën opatentował  

aż 116 rozwiązań technicznych.  

dzięki platformie oraz przemyślanej 

konstrukcji całego auta udało się, 

w stosunku do poprzednika, zmniejszyć 

masę aż o 140 kg. to same korzyści 

– poprawiły się właściwości jezdne 

i zredukowało zużycie paliwa.  

308 sw wyznacza pod tym względem  

nowe standardy w swoim segmencie. 

w ModelU 308 Sw debiutują turbodoła-

dowane silniki puretech o pojemności 

1.2 i mocy 110 km oraz 130 km, oferując 

nową i zaprojektowaną do tego modelu 

szybką przekładnię automatyczną eat6. 

nowość, wersja wyposażona w jednostkę 

wysokoprężną Bluehdi, emituje jedynie 

85 g dwutlenku węgla na 1 km, co oznacza 

zużycie paliwa na poziomie poniżej 

3,5 l/100 km. to rezultat godny auta 

miejskiego, a nie sporego kombi. 

PeUGeoT 308 Sw imponuje pod 

względem zagospodarowania przestrzeni. 

dzięki modułowej platformie emp2 

wszyscy pasażerowie mają komfortowe 

warunki podróżowania – rozstaw osi 

jest większy o 11 cm w stosunku do 

wersji hatchback. do tego 308 sw może 

pochwalić się bagażnikiem o pojemności 

556 l. to jeden z najlepszych wyników 

w klasie! także w kwestii bezpieczeństwa 

308 sw gra pierwsze skrzypce. Francuskie 

od dwóch lat Flota z lwem na masce 
wSpIera pkol w codzienneJ działalnoŚci. 
teraz dołączy do nieJ wyróżniony 
prestiżowym tytUłem car oF the year 2014, 
nowy peUgeot 308 sw 

MaTeRIaŁ PRoMocyjNy

50  magazyn olimpiJski

kombi może być wyposażone w aktywny 

tempomat utrzymujący odległość od 

poprzedzającego samochodu oraz 

w systemy ostrzegania przed kolizją 

i hamowania awaryjnego podczas jazdy, 

a także w park assist. w mieście czy  

na autostradzie nie do przecenienia jest 

monitor martwego pola ostrzegający 

o nadjeżdżających z tyłu pojazdach. 

zGODnIE z nOWyMI zaSaDaMI 

ERGOnOMII zegary w 308 sw 

umieszczono na szczycie deski rozdzielczej, 

dzięki czemu znajdują się na wysokości 

wzroku kierowcy i w polu widzenia drogi. 

regulowana w dwóch płaszczyznach 

kierownica jest nieduża i wyjątkowo 

poręczna, a konsolę środkową zdominował 

9,7-calowy ekran dotykowy systemu 

multimedialnego. Umożliwia on obsługę 

nawigacji, klimatyzacji, korzystanie 

z radia czy telefonu oraz twardego dysku 

o pojemności 7 gB. zestaw muzyczny 

można sparować z różnymi urządzeniami, 

jak ipod, odtwarzacze muzyki czy 

przenośna pamięć UsB. tak wyposażonym 

autem można ruszać w drogę. Już jesienią 

samochód roku 2014 – nowy peugeot 

308 sw trafi do pierwszego użytkownika 

z polskiego komitetu olimpijskiego.  

eURoPejSkI SaMocHód RokU 2014 
W BaRWach PKOl

Peugeot  
308 SW 

wyznacza 
nowe 

standardy

Poznaj nowego Peugeot 308 SW. Jego sylwetka kombi zachwyca dynamicznym designem i daje więcej przestrzeni  
we  wnętrzu samochodu. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania poprawiają komfort użytkowania. System 
Magic  Flat pozwala łatwo złożyć siedzenia, aby powiększyć pojemność bagażnika, a Peugeot i-Cockpit daje 
wygodną kontrolę nad  funkcjami samochodu. Teraz możesz cieszyć się wszystkimi zaletami kombi, nie rezygnując  
z przyjemności z jazdy.  

www.peugeot.pl

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 4,7 do 5,2 l/100 km, emisja CO2: od 109 do 119 g/km.  
Szczegółowe informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na www.peugeot.pl.

NOWY PEUGEOT 308 SW
WIĘCEJ PRZESTRZENI DLA WRAŻEŃ

PEU4C261018  Prasa 240x270mm Magazyn Olimpijski 308SW_e2.indd   1 14-07-31   10:24
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przeszło 25 000 osóB 
w różnym wiekU (często 
całymi rodzinami) 
odwiedziło w soBotę,  
7 czerwca Br., warszawski  
park kępa potocka, gdzie 
JUż po raz piętnasty  
polSkI komItet 
olimpiJski przy wsparciU 
mINISterStwa Sportu 
i tUrystyki, polskich 
związków sportowych 
oraz władz dzielnicy 
żoliBorz zorganizował 
pIkNIk olImpIjSkI  

UDany  
PIKnIK                         
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GoŚcIe MIelI do dySPozycjI blisko  

50 stanowisk prezentujących poszczególne 

dyscypliny sportu, ale też oferujących szereg 

propozycji o charakterze czysto rekreacyj-

nym, rozrywkowym czy edukacyjnym. nikt 

nie miał prawa się nudzić, zwłaszcza że  

– w przeciwieństwie do roku poprzedniego 

– tym razem dopisała pogoda. na pewno 

sprzyjała spędzeniu kilku godzin na świeżym 

powietrzu, jakże często spróbowaniu swych 

sił w różnych sportowych konkurencjach, 

rywalizacji o upominki ufundowane przez 

sponsorów, ciekawym rozmowom i wspól-

nym fotografiom z blisko 200 największymi 

gwiazdami polskiego sportu – mistrzami 

i medalistami olimpijskimi kilku pokoleń. 

wokóŁ SPoRTU

Niemal 200 gwiazd sportu  
uczestniczyło w 15. Pikniku Olimpijskim  

 w parku Kępa Potocka w Warszawie  

Coroczne Pikniki 
Olimpijskie 

wpisały się już 
w kalendarz 

wydarzeń stolicy
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naSzE STOISKO ODWIEDzILI znanI 

SPoRTowcy, wspierający program, wśród 

nich medaliści i uczestnicy igrzysk olimpij-

skich: otylia Jędrzejczak, iwona dzięcioł- 

-marcinkiewicz, luiza złotkowska,  

Jan szymański, mariusz czerkawski, paweł 

nastula, krzysztof wiłkomirski, robert 

sycz i tomasz kucharski. na tle specjalnie 

przygotowanych zdjęć przedstawiających 

danego zawodnika podczas zawodów 

i wkomponowanych fotografii z jego 

dzieciństwa, sportowcy opowiadali 

o początkach swojej kariery, drodze do 

mistrzostwa i medali olimpijskich. cenną 

pamiątką z tego spotkania była możliwość 

zdobycia autografu mistrza i „strzelenie” 

sobie z nim wspólnej fotki. dużą popular-

nością cieszyły się też pokazy walk judo 

w wykonaniu Uczniowskiego klubu Judo 

225 z warszawy. młodzi sportowcy po 

pokazie zapraszali licznie przybyłe dzieci 

i młodzież do wspólnej zabawy na macie. 

Na SToISkU PRoMUjącyM PRoGRaM 

„POLSKIE naDzIEJE OLIMPIJSKIE” nie 

zabrakło także konkursów wiedzy  

o igrzyskach. zwycięzcy otrzymywali 

w nagrodę różne olimpijskie gadżety 

i upominki. doroczny piknik olimpijski 

to jedna z największych i na pewno 

najciekawszych stołecznych imprez 

na zorganizowanym 
7 czerwca Br. w parkU 
kępa potocka 15. piknikU 
olimpiJskim nie mogło 
zaBraknąć specJalnego 
stoiska polskieJ FUndacJi 
olimpiJskieJ, promUJąceJ 
Na mIejScu program 
„polskie nadzieJe 
olimpiJskie”. z satysFakcJą 
stwierdzamy, że stanowisko 
to cieszyło się dUżym 
zaINtereSowaNIem 
Uczestników imprezy

Powyżej: 
hokeista mariusz 
czerkawski z mło-
dymi sportowcami  
z Uczniowskiego klubu 
Judo 225 z warszawy

54  magazyn olimpiJski

sportowo-rekreacyjnych, organizowanych 

przez pkol, objęta w br. patronatem 

prezydenta Bronisława komorowskiego 

(głowę państwa reprezentował doradca, 

prof. roman kużniar). tym bardziej 

cieszy nas fakt, że odwiedzający piknik 

warszawiacy i goście stolicy mieli okazję 

zapoznać się z założeniami programu 

„polskie nadzieje olimpijskie”. 

„POLSKIE naDzIEJE OLIMPIJSKIE” TO 

 WSPóLna InIcJaTyWa polskiego komi-

tetu olimpijskiego, firmy procter & gamble, 

tV polsat i agencji reklamowej grey group, 

wchodzącej w skład grupy wpp.  

W POSzUKIWanIU „naDzIEI” 

tekst: wŁodzIMIeRz kleNIewSkI 

partnerzy programU „polskie nadzieJe olimpiJskie”

„Na TeGoRoczNy 24. koNkURS 

nadesłano 373 opowiadania – 212 z gimna-

zjów oraz 161 ze szkół podstawowych z całe- 

go niemal kraju” – informuje opiekująca się 

od lat tym przedsięwzięciem magdalena 

rejf z pkol. i dodaje: „Jury, pracujące pod 

przewodnictwem dr krzysztofa zuchory 

– nauczyciela akademickiego, wybitnego 

znawcy problematyki olimpijskiej i poety  

– stanęło przed trudnym zadaniem wyło- 

nienia najlepszych w obu kategoriach.  

doktor zuchora z satysfakcją odnotowuje 

dojrzałość literacką młodych autorów, nawet 

tych z podstawówek. zauważa ponadto, 

że dominującym motywem w pracach 

zgłoszonych w tym roku  jest bieganie 

– najprostsza, najtańsza i najbardziej 

powszechna forma sportu. „okazuje się,  

że może ono także stanowić atrakcyjny  

temat nadający się na opowiadanie 

olimpijskie” – stwierdza. i rzeczywiście  

– prac zahaczających właśnie o bieganie było 

tym razem najwięcej – sporo z nich także 

wyróżniono, nagradzając po 10 autorów 

w obu grupach równorzędnymi upominkami 

od pkol oraz ministerstwa sportu i turystyki.

o RadoŚcI 
BIEGanIa  
I nIE TyLKO

MŁodzI lITeRacI w SwoIcH oPowIa-

DanIach dotknęli wielu aktualnych 

tematów dotyczących nie tylko polskiego 

sportu. czytelnik znajdzie w nich odniesienia 

choćby do… lokalnych igrzysk olimpijskich, 

umiejętności godzenia sportu z życiem 

prywatnym, przestrzegania reguł fair play, 

sportu osób niepełnosprawnych a nawet 

do heroicznej postawy Justyny kowalczyk 

w jej zwycięskim biegu narciarskim na 10 km 

w lutym br. na zio w soczi…

fRaGMEnTy naJcIEKaWSzych PRac 

podczas finałowego spotkania z laureatami 

i ich nauczycielami, zorganizowanego 

w centrum olimpijskim pkol w dniu  

13 czerwca br. przeczytała zebranym 

aktorka dorota Bierkowska, zaś młodzi 

autorzy odebrali wspomniane już upominki 

i pamiątkowe dyplomy. wręczający je 

prezes andrzej kraśnicki i sekretarz 

generalny pkol adam krzesiński  

oraz członkowie jury, gratulując autorom 

wysokiego i wyrównanego poziomu 

ich twórczości, jednocześnie zachęcali, 

by swojej działalności nie ograniczali 

jedynie do opisywania sportu, ale także 

aktywnie w nim uczestniczyli. dodajmy, 

że wyróżnione w konkursie prace zostały 

(zgodnie z przyjętym w 2001 roku 

zwyczajem) opublikowane w specjalnie 

wydanej książce pt. „radość biegania” 

(okładka na zdjęciu powyżej).  

organizowany przez polski 
komitet olimpiJski ogólnopolski 
koNkurS Im. jaNa paraNdowSkIego 
Na opowIadaNIa olImpIjSkIe 
cieszy się JUż doBrą marką 
i Uznaniem. nie tylko w naszym 
kraJU. przed pięcioma laty mkol 
zaliczył go do elitarnego grona 
20 naJciekawszych inicJatyw 
edUkacyJnych narodowych 
komitetów olimpiJskich

U GóRy: 
aktorka dorota 
Bierkowska (z lewej), 
laureatka kinga 
armata z gliwic   
i dr krzysztof zuchora

w ŚRodkU:   
pamiątkowa  
wspólna fotka

Na dole:  
adam krzesiński 
wręcza nagrodę  
Basi szopie z krosna

tekst: MaTEUSz WILanOWIcz
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W tym roku 
do konkursu 

zgłoszono  
łącznie  

373 opowiadania
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pierwszy grant Finansowy w ramach programU „polskie nadzieJe olimpiJskie” 
otrzymał ostatniego dnia maJa tego rokU zespół szkół mistrzostwa 
sportowego im. stanisława marUsarza w zakopanem. Uroczyste przekazanie 
czekU pno odByło się podczas sportowego piknikU pod hasłem „Baw się razem 
z nami i ćwicz z mistrzem”

zSMS zaKOPanE  
jUż z GRaNTeM

Uczniowie 
zakopiańskiej szkoły, 
w tym jej absolwentka  
Justyna kowalczyk, 
wraz z dyrektor 
Barbarą sobańską, 
prezesem pkol 
andrzejem 
kraśnickim  
i partnerami programu 
pno oraz... pokaźnym 
czekiem pozowali do 
wspólnego zdjęcia

ORGanIzaTORzy PROGRaMU przyznali 

zakopiańskiej szkole grant w wysokości 

ponad 320 tys. złotych. Środki te zostaną 

przeznaczone na zakup sprzętu sportowego 

oraz na sfinansowanie siedmiu specjali-

stycznych obozów sportowych. to ważne 

wydarzenie zgromadziło w zakopanem za-

równo przedstawicieli partnerów programu, 

m.in.: andrzeja kraśnickiego (pkol), marka 

kapuścińskiego (procter & gamble) i monikę 

Bierwagen (grey group), jak i specjalnych 

gości: członka zarządu województwa mało-

polskiego Jacka krupę, wicestarostę powia-

tu tatrzańskiego andrzeja skupienia i pre-

zesa pzn apoloniusza tajnera. nie zabrakło 

absolwentów szkoły, wśród nich mistrzyni 

i medalistów olimpijskich: Justyny kowal-

czyk, konrada niedźwiedzkiego i katarzyny 

woźniak. obecni byli rodzice podwójnego 

mistrza olimpijskiego z soczi – krystyna 

i Bronisław stochowie. 

baRbaRa SobańSka, dyRekToR 

zeSPoŁU SzkóŁ MISTRzoSTwa SPoR-

ToweGo IM. STaNISŁawa MaRUSaRza 

podczas uroczystości powiedziała: „Jestem 

niezwykle usatysfakcjonowana z faktu 

pozyskania wsparcia w ramach programu 

«polskie nadzieje olimpijskie». grant po-

zwoli nam na dalsze podnoszenie poziomu 

sportowego naszego zespołu szkół i – mam 

nadzieję – pomoże wychować kolejnych mi-

strzów i olimpijczyków”. zakopiańska sms 

już od 37 lat szkoli i wychowuje sportowców 

reprezentujących polskę na zimowych 

igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach 

świata i europy oraz innych zawodach mię-

dzynarodowych. w dziewięciu zimowych 

igrzyskach, począwszy od sarajewa (1984) 

aż do soczi (2014) brało udział aż 69 ab-

solwentów i 6 uczniów szkoły. do grona 

absolwentów należą m.in.: kamil stoch,  

Justyna kowalczyk, luiza złotkowska, 

konrad niedźwiedzki, Jan szymański,  

natalia czerwonka i katarzyna woźniak. 

PROGRaM „POLSKIE naDzIEJE  

OLIMPIJSKIE” jest wspólną inicjatywą 

polskiego komitetu olimpijskiego, firmy 

procter & gamble oraz telewizji polsat. 

partnerem programu została także agen-

cja reklamowa grey group wchodząca 

w skład grupy wpp. program powstał po to, 

by wspierać dzieci i młodzież uprawiające 

sporty olimpijskie oraz upowszechniać 

aktywność sportową dzieci chorych i nie-

pełnosprawnych. wsparcie udzielane jest 

w postaci grantów przyznawanych corocz-

nie zrzeszeniom, szkołom i innym pod-

miotom zajmującym się organizacją zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży. 
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tekst: wŁodzIMIeRz kleNIewSkI 

Rok – w zakoPaNeM PowSTaŁa SzkoŁa 
MISTRzOSTWa SPORTOWEGO

Jej absolwentką jest m.in. Justyna kowalczyk. na zdjęciu: dyrektor 
szkoły Barbara sobańska wraz z jedną z uczennic wręcza upominek naszej mistrzyni

1977

partnerzy programU „polskie nadzieJe olimpiJskie”

„Grant pomoże 
nam wychować 

kolejnych 
olimpijczyków”  
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„od chamoniX do soczi. 1924–2014” – pod takim hasłem przeprowadzono 
ogólnopolski konkUrs wiedzy „na olimpiJskim szlakU”, tym razem w całoŚci 
poŚwięcony historii igrzysk zimowych. trUdU zorganizowania tego 
przedsięwzięcia podJęli się działacze podlaskieJ rady olimpiJskieJ,  
wspierani przez Białostockie kUratoriUm, władze miasta i woJewództwa  
oraz życzliwych rUchowi olimpiJskiemU sponsorów
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Powyżej:
prowadzący finał 
henryk Urbaś (z lewej) 
gratuluje laureatom 
konkursu

PoNIżej:
nagrody wręczali 
m.in. wojciech 
Fortuna i piotr 
markiewicz

w elIMINacjacH, PRzePRowadzo-

NycH z wykoRzySTaNIeM INTeRNeTU, 

wzięło udział przeszło 2000 osób, rywali-

zujących w trzech kategoriach – uczniów 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz 

otwartej. najlepsi spotkali się na początku 

czerwca w Białymstoku, a tu najpierw mu-

sieli poddać się sprawdzianowi testowemu 

– po nim wyłoniono finalistów. ostateczna 

rozgrywka otrzymała bardzo staranną 

oprawę – przeprowadzono ją w pięknej sali 

opery i Filharmonii podlaskiej, a na widowni, 

obok kibiców, zasiedli przedstawiciele lokal-

nych władz oraz olimpijczycy – mistrz sko-

ków narciarskich wojciech Fortuna, medali-

ści – adam krzesiński i marian sypniewski 

(obaj – szermierka) i piotr markiewicz (kaja-

karstwo) w towarzystwie najstarszego olim-

pijczyka podlasia – wioślarza mariana nie-

tupskiego. po uroczystym otwarciu imprezy 

przez szefa podlaskiej rady olimpijskiej 

Janusza kochana i kuratora oświaty Jerzego 

kiszkiela oraz przekazaniu uczestnikom 

przez sekretarza generalnego pkol adama 

krzesińskiego pozdrowień od prezesa an-

drzeja kraśnickiego – rozpoczął się finał.

aUToR koNkURSowycH PyTań,  

jaN woŁoSIk, przed uczestnikami wysoko 

ustawił poprzeczkę. Były zarówno pytania 

o konkretne fakty i wyniki, jak i o życiorysy 

zawodników, wreszcie takie, w których za-

daniem finalistów było rozszyfrowanie osób 

przedstawianych przez kolejno odsłaniane 

tekst: MaTEUSz WILanOWIcz 

pytania przygotowane 
przez Jana wołosika 
nie należały do 
łatwych 

fragmenty fotografii lub krótkie, 20-sekun-

dowe filmiki. i cóż się okazało – zarówno 

dorośli rywalizujący w kategorii open, jak 

i uczniowie w znakomitej większości z tak 

trudnymi zadaniami radzili sobie doskonale. 

nie dziwiły więc oklaski, najpierw kwitujące 

kolejne dobre odpowiedzi, a potem – towa-

rzyszące ceremonii wręczania najlepszym 

atrakcyjnych nagród rzeczowych. 

MISTRzOWIE  
WIEDzy OLIMPIJSKIEJ 

2O SEKUnD

to czas trwania filmów, po obejrzeniu 
których trzeba było odgadnąć, kto był ich bohaterem

a oTo cI, kTóRzy STaNęlI  

Na PodIUM dla zwycIęzców:

 

 1.  Bartosz Bęś (publiczne gimnazjum nr 2 

w kępnie) – 36 pkt

 2.  piotr dekański  (gimnazjum sportowe 

w nowym dworze gdańskim) – 31 pkt

 3.  Bartłomiej dworakowski  (publiczne  

gimnazjum w sokołach)  – 29 pkt

 1. kamil kin  (i lo w kościerzynie) – 35 pkt

 2.  paweł pogorzelski (zespół szkół  

licealnych w morągu) – 30 pkt

 3.  Bartłomiej wasiela (zsBe  

w ostrowie wlkp.) – 28 pkt 

 

 1.  igor muśko  (Bielsk podlaski) – 40 pkt  

(20 pkt w teście pisemnym)

 2.  marek waszkiewicz  (Jeleniewo) – 40 pkt 

(19 pkt w teście)

 3. andrzej skowronek  (łódź) – 32 pkt 

gImNazja

szkoły ponadgimnazJalne

kategorIa opeN

Pytania 
konkursowe 

dotyczyły m.in. 
życiorysów 

sportowców,  
a także wyników 

osiąganych  
przez nich   

na igrzyskach 
zimowych



Bez wątpienia naJwiększy w polsce 
i Jeden z naJwiększych w eUropie parków 
mieJskich – park Śląski w chorzowie  
– Był w niedzielę, 14 wrzeŚnia, areną 
koleJnego, JUż 16. piknikU olimpiJskiego 
zorgaNIzowaNego przez pkol

Po Raz PIeRwSzy Poza STolIcą

„wSPóŁSPRawcą” zlokalIzowaNIa 

IMPREzy właśnie tam był jeden ze spon-

sorów rodzimego ruchu olimpijskiego  

– taUron polska energia. szefowie tej 

firmy, zachęceni wielkim powodzeniem 

pikników odbywających się w warszawie, 

namówili pkol, by drugie w tym roku takie 

spotkanie ze sportem i rekreacją odbyło się 

właśnie na Śląsku. wydarzenie – jego roz- 

mach, atmosfera i społeczne zainteresowa-

nie – przeszły wszelkie oczekiwania.

obok okoŁo 100 NaSzycH 

MEDaLISTóW olimpijskich i medalistów 

niedawnych młodzieżowych igrzysk 

w nankinie w imprezie wzięło udział 

przeszło 25 000 mieszkańców regionu. 

początkowo na tak wysoką frekwencję 

wcale się nie zanosiło, bo też do wizyty 

w parku zbytnio nie zachęcała lekko 

mglista aura. z czasem jednak wyraźnie 

się rozpogodziło i na teren pikniku 

zaczęły ściągać całe rodziny. starsi 

i młodsi z zainteresowaniem obserwowali 

prezentacje około 20 dyscyplin sportowych, 

przygotowane przez poszczególne polskie 

związki sportowe oraz z chęcią i uśmiechem 

na twarzy uczestniczyli w rozlicznych 

zajęciach sportowych proponowanych 

na miejscu. nie obyło się bez wspólnych 

fotografii z naszymi wybitnymi sportowcami, 

pracowitego zbierania autografów oraz 

udziału w przeróżnych konkursach 

z nagrodami. 

SzczeGólNIe dUżo aTRakcjI czekało 

na chętnych w strefie taUron-a, gdzie 

po raz kolejny znalazły potwierdzenie 

bliskie związki tej spółki z naszym sportem. 

dużym zainteresowaniem cieszyło się też 

stoisko wiedzy olimpijskiej i stanowisko 

programu „polskie nadzieje olimpijskie” 

koordynowanego przez polską Fundację 

olimpijską. rekordy powodzenia biły 

także: ekwilibrystyczne pokazy rowerowe, 

miniskocznia narciarska, zaimprowizowana 

na miejscu bieżnia lekkoatletyczna, zaję-

cia piłkarskie, wyścigi na ergometrach 

wioślarskich czy laserowa strzelnica 

biathlonowa. ani się spostrzegliśmy, jak 

obok:
wielkie wrażenie 
na gościach 
pikniku robiły m.in. 
ekwilibrystyczne 
pokazy rowerowe

PoNIżej:
wiele atrakcyjnych 
niespodzianek 
czekało na 
uczestników 
chorzowskiego 
pikniku w strefie 
tauroN-a

minęła godzina 18.30 i – wobec nadciągają-

cego zmroku – nadszedł czas wygaszania 

aktywności poszczególnych stoisk. do 

niektórych nadal stały jednak spore kolejki… 

ROzMIaRaMI IMPREzy OczaROWanI 

ByLI zarówno medaliści olimpijscy jak 

i wszyscy goście pikniku. „tak ciekawe 

spotkania ze sportem należy powtarzać, 

organizując je również w innych regionach” 

– dało się słyszeć z wielu ust. następny,  

17. piknik – na pewno już w przyszłym 

roku... 
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tekst: HeNRyk URbaŚ polskie radio

16. PIkNIk olIMPIjSkI chorzów – 14.09.2014
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W chorzowskiej 
imprezie wzięło udział  

przeszło 25 000 
mieszkańców regionu
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spore wyróżnienie 
spotkało niedawno  
dR. INż. RoMaNa babUTa, 
Filatelistę z przeszło 
50-letnim stażem, 
wIeloletNIego  
(od 1992 rokU) prezesa 
koła zainteresowań 
„olimpiJczyk” 
polskiego związkU 
Filatelistów (pzF) 
i wiceprzewodniczącego 
klUBU kolekcJonerów 
pkol. stanął 
Bowiem na czele 
międzynarodowego 
stowarzyszenia 
kolekcJonerów 
olimpiJskich (aico), 
które powstało na 
wNIoSek mkol na Bazie 
międzynarodoweJ 
FederacJi Filatelistyki 
olimpiJskieJ (Fipo)

wIęcej NIż Hobby
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MaGazyN olIMPIjSkI: co zadecydowało 

o przekształceniu „olimpijskiej” organizacji 

filatelistów w nowe stowarzyszenie kolek-

cjonerów olimpijskich?

RoMaN babUT: po 25 latach funkcjo- 

nowania Fipo pod przewodnictwem  

J.a. samarancha, w 2011 roku mkol za-

proponował przekształcenie Fipo w nowe 

stowarzyszenie, które objęłoby wszystkie 

grupy kolekcjonerstwa olimpijskiego,  

tj. filatelistykę, numizmatykę i memorabilia. 

przez ponad dwa lata pracowała nad tym 

międzynarodowa grupa robocza. choć 

na zjeździe założycielskim spotkali się 

reprezentanci aż 19 rozmaitych organizacji, 

mogę nieskromnie powiedzieć, że najwięk-

szą siłę sprawczą, ale i doświadczenie mia-

ło jednak środowisko filatelistów. zresztą 

– filatelistyka była obecna w nowożytnym 

ruchu olimpijskim już u jego narodzin.  

po wyemitowaniu przez grecką pocztę serii 

12 znaczków z motywami starożytnych 

igrzysk okazało się, że aż połowa zysku 

z ich sprzedaży zasiliła… fundusz odbudo-

wy ateńskiego stadionu, szykowanego na 

igrzyska w 1896 roku. i tak się to zaczęło. 

a potem – igrzyska po igrzyskach… z tym 

że z czasem powstały także inne śro-

dowiska kolekcjonerskie, więc w końcu 

musiało dojść do ich zjednoczenia. a teraz 

– najbliższym zadaniem naszego zarządu 

będzie zabieganie o status „organizacji 

uznawanej przez mkol”.

co w takim razie można zbierać, oczywi-

ście w obszarze olimpijskim  

– oprócz znaczków pocztowych i monet?

to prawdziwa paleta różnych przedmiotów 

w jakikolwiek sposób powiązanych z ru-

chem olimpijskim. pomysłowość i zaintere-

sowania kolekcjonerów są nieograniczone  

– od produktów i oficjalnych wydawnictw 

komitetów organizacyjnych igrzysk,  

czy też komitetów narodowych, np. wi- 

nietki funduszy olimpijskich, oficjalne 

programy igrzysk i raporty z ich przebiegu, 

karty akredytacyjne, bilety wstępu, propor-

czyki i flagi, plakaty, znaczki metalowe na 

szpilce i na zatrzaskę lub z nakrętką zwane 

„pinami” (chyba najbardziej popularne 

obok znaczków pocztowych) po maskotki 

i przeróżne gadżety, a więc np. – długopisy, 

apaszki, kubeczki, nalepki na walizki, mapy 

miast, plany obiektów i wiele innych. 

czy to drogie hobby?

i tak, i nie. to zależy od wiedzy i sposobu 

pozyskiwania walorów do zbiorów, a także 

od poziomu kolekcjonerskiego. co do wie-

dzy, trzeba trochę jej posiąść – po to choć-

by, by orientować się w najważniejszych 

wydarzeniach igrzysk (daty otwarcia i za-

mknięcia, dni, w których nasi reprezentanci 

zdobywali medale itp.). a pozyskiwanie 

walorów – to z jednej strony studiowanie 

katalogów, nabywanie na aukcjach (stacjo-

narnych i internetowych), giełdach staroci, 

także w drodze wymiany z innymi zbiera-

czami, ale i zdobywanie ich osobiście – po-

przez pobyt na igrzyskach i poszukiwanie 

tam interesujących nas walorów: znacz-

ków, kopert, kartek pocztowych  

(także wysyłanie ich do siebie lub  

do znajomych) itp.

to pewnie i pan niejedne już  

igrzyska zaliczył?

Byłem na czterech: w atlancie, sydney, ate-

nach i pekinie. z każdych wracałem z po-

kaźną zdobyczą, a przy okazji spotykałem 

takich jak ja kolekcjonerów, wymieniałem 

z nimi uwagi i doświadczenia. a ponadto 

igrzyskom zawsze towarzyszą międzyna-

rodowe wystawy olymphileX, a ostatnio 

(od 2008) olympeX. Uczestniczyłem 

w nich jako oficjalny komisarz pzF i sędzia 

międzynarodowy, a ekspozycje te organi-

zowano wszędzie w ważnych i masowo od-

wiedzanych punktach miast – gospodarzy 

igrzysk. to wystawy ogromne, prezento-

wane na nich zbiory zajmują często nawet 

obok:
roman Babut jako 
najważniejsze 
zadanie zarządu 
międzynarodowego 
stowarzyszenia 
kolekcjonerów 
olimpijskich 
uważa uzyskanie 
statusu „organizacji 
uznawanej przez 
mkol”

obok:
igrzyskom  
towarzyszą 
międzynarodowe 
wystawy 
olymphileX  
(od 6 lat pod nazwą 
olympeX). na 
zdjęciu roman Babut 
ogląda ekspozycję  
na igrzyskach  
w atlancie  
w 1996 roku

PoNIżej:
prezentacja 
specjalnej emisji 
znaczków poczty 
polskiej wydanych po 
zio w soczi (2014)

Powyżej:
roman Babut  
z ireną szewińską 
podczas targów 
kolekcjonerów 
olimpijskich 
zorganizowanych  
z okazji 90-lecia pkol 
w 2009 roku

z lewej:
na wystawie 
towarzyszącej 
igrzyskom 
olimpijskim  
w sydney w 2000 
roku roman Babut  
był akredytowany jako 
oficjalny komisarz 
polskiego związku 
Filatelistów 

po… 1500 (!) m bieżących ekranów ze zbio-

rami. to sprawia, że przy takich okazjach 

bywam na tyle całym przedsięwzięciem 

zaabsorbowany, że prawie nie starcza już 

czasu na śledzenie olimpijskiej rywalizacji 

sportowej na stadionach. cóż począć  

– obowiązki kolekcjonera…

wróćmy jeszcze na krajowe „podwórko”. 

Filatelistyczny „olimpijczyk” to dziś…

kiedy nasz klub powstawał w 1962 roku,  

na ogłoszenie prasowe w „kulisach” zare-

agowało przeszło 400 osób. 18 marca tego 

roku odbyliśmy – przy udziale przedstawi-

cieli pkol –  zebranie założycielskie i dzia-

łalność ruszyła. z biegiem lat jednak nasze 

szeregi mocno się przerzedziły. obecnie 

stałych i aktywnych członków, dysponują-

cych ciekawymi eksponatami i prezentu-

jących je na wystawach, mamy około dwu-

dziestu. muszę jednak od razu wyjaśnić, 

że podobnie zmalała liczba osób formalnie 

zarejestrowanych w pzF. dwadzieścia, 

a nawet jeszcze kilkanaście lat temu było 

ich ok. 400 tysięcy, a teraz to zaledwie 

8,5–9 tysięcy, za to stan filatelistyki kwalifi-

kowanej uległ poprawie „jakościowej”.  

to już na pewno wytrwali filateliści,  

a nie masa członków kupujących  

abonamenty emitowanych przez  

pocztę polską znaczków. 

słyszałem, że „olimpijczyk” i klub kolek-

cjonerów pkol zamierzają w szczególny 

sposób uczcić przypadający jesienią br. 

jubileusz 95-lecia polskiego ruchu  

olimpijskiego. cóż to takiego?

tak, na 12-19 października przygotowujemy 

specjalną wystawę filatelistyki olimpijskiej, 

w ramach XXi ogólnopolskiej wystawy 

Filatelistycznej warszawa 2014, która 

będzie eksponowana w centrum olimpij-

skim. mogę zapewnić, że wszyscy zainte-

resowani znajdą na niej wiele wspania- 

łych, unikatowych eksponatów. ponadto 

– we współpracy z wrocławskim muzeum 

poczty i telekomunikacji – myślimy o pew-

nej niespodziance, która pozwoli jeszcze 

bardziej podnieść rangę jubileuszowego 

przedsięwzięcia. szczegółów nie zdra-

dzam, aby nie zapeszyć. 

rozmawiał: HeNRyk URbaŚ

„W październiku 
zapraszam na 

specjalną wystawę 
filatelistyki 

olimpijskiej” 
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tU i ówdzie słychać,  
że o pieniądze z FUndUszy 
uNII europejSkIej 
nie warto walczyć, 
Bo to zadanie zByt 
SkomplIkowaNe, 
a i gwarancJi powodzenia 
NIe ma wcale. NIe zgadzam 
się z takim poglądem. 
owszem, UniJne Środki to 
pieniądze trUdne,  
ale zdecydowanie warto 
się po nie schylić, Bo 
mogą pomóc w realizacJi 
planów – wydawałoBy się 
– z góry skazanych  
na przegraną... 

z UnIJnyM 
WSPaRcIEM
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PoSTaRaM SIę To wykazać Na 

PRzykŁadzIe wojewódzkiego ośrodka 

sportu i rekreacji im. zbigniewa majew-

skiego w drzonkowie, którym od pięciu 

lat kieruję. obiekt, mający za sobą prawie 

40-letnią, ciekawą, chwilami wręcz burzliwą 

przeszłość, dzięki wsparciu finansowemu 

przeszedł gruntowną przemianę i – nie boję 

się posądzenia o brak skromności – stale 

zmienia się na korzyść. wartość środków 

zaangażowanych w rozwój bazy sporto- 

wej ośrodka w latach 2009–2013 to  

44 275 486,13 zł. modernizacja „drzonko-

wa” była jedną z najważniejszych inwestycji 

realizowanych w lubuskiem w ostatnich 

latach. goście ośrodka już obecnie mogą 

sami przekonać się jak wiele zalet niosą 

ze sobą nowe rozwiązania. oto kilka tylko 

ostatnich przykładów...

E-DRzOnKóW

sukcesem kończy się projekt pełnej informa-

tyzacji ośrodka. system e-drzonków objął 

wszystkie obszary działalności placówki. pro-

jekt, któremu od początku patronował Urząd 

marszałkowski, podzielono na 12 głównych 

zadań. sercem całości jest esoos, czyli elek-

troniczny system obsługi obiektów sporto-

wych, który łączy wszystkie elementy w jedną 

całość. w jego skład wchodzi m.in. system 

basenowy, który mierzy indywidualnie dla 

każdej osoby czas, jaki spędziła na na pływal-

ni. dzięki temu, gdy przychodzi do rozliczenia, 

płacimy dokładnie za tyle, ile naprawdę wyko-

rzystaliśmy. do tego – elektroniczny nadzór 

nad szafkami w przebieralniach. system 

sprawdza, które z nich są zajęte, i przekazuje 

informacje do obsługi, a ta może kierować 

klientów od razu do skrytek pustych. Uszczel-

niono również kontrolę dostępu poszczegól-

nych osób do konkretnych obiektów. służy 

temu wprowadzenie kart dostępu. zarówno 

goście, jak i pracownicy mają przypisane do 

siebie elektroniczne wejściówki, na których 

zakodowano odpowiednie uprawnienia. 

aby jeszcze bardziej usprawnić kontrolę nad 

rozległym terenem, w drzonkowie stworzono 

system telewizji ip. w jego skład wchodzi  

147 kamer, które cały czas monitorują każdy 

zakątek ośrodka. ich rola nie ogranicza się 

jednak tylko do ochrony. na stronie inter-

netowej możemy sprawdzić, co dzieje się 

w poszczególnych miejscach. do tego celu 

przystosowano 40 kamer, z których zawsze 

co najmniej 8 prowadzi transmisję na żywo. 

KaMER

to system monitoringu obejmujący teren 
całego ośrodka, w tym kompleks basenów

147
system pozwala nam także śledzić przebieg 

rozgrywanych w drzonkowie zawodów.

źródło finansowania: lubuski regionalny 

program operacyjny (lrpo), województwo 

lubuskie. wartość projektu: 6 156 150 zł 

ModeRNIzacja zeSPoŁU baSeNów 

ODKRyTych

nasz obiekt został dostosowany do euro-

pejskich standardów. Jest nowa aranżacja 

wnętrz i nowa technologia wody. w basenie 

rekreacyjnym zamontowano m.in.: rwącą rze-

kę, wodną huśtawkę czy grzybka, a dojdzie 

jeszcze zjeżdżalnia. dla tych, którzy wolą pole-

niuchować, przygotowano ławeczki i leżanki   

z masażami powietrznymi. pięćdziesięciome-

trowy basen „olimpijski” zyskał nowe oblicze 

i certyfikaty polskiego związku pływackiego. 

nad 10-torowym basenem wzniesiono dach 

i rozsuwane boczne ścianki. zadaszenie umo- 

żliwia korzystanie z pływalni w sezonie wio-

sennym i jesiennym. obiekt w pełni przysto-

sowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

obok:
parkur jeździecki to 
jedna z inwestycji 
powstałych dzięki 
programowi 
europejskiej 
współpracy 
terytorialnej 

PoNIżej:
w hali tenisowej 
została wymieniona 
nawierzchnia. 
odnowiono też 
zaplecze socjalne

źródło finansowania: ministerstwo sportu 

i turystyki, województwo lubuskie.  

wartość projektu: 10 851 601 zł

TERMOMODERnIzacJa haLI TEnISOWEJ 

I bUdyNkU zaPlecza

remont jednej z największych hal teniso-

wych w województwie lubuskim objął prace 

związane z nawierzchnią i z zapleczem so-

cjalnym. hala zyskała nowoczesną posadz-

kę w systemie podłogi kombi-elastycznej 

o wysokiej amortyzacji. wymieniono dach 

i obudowę ścian. powstała sala fitness, poko-

je trenerów, szatnie, natryski i toalety dla użyt-

kowników. do dyspozycji klientów są  

4 korty kryte bądź zamiennie boiska: jedno 

do piłki ręcznej, jedno do koszykówki, dwa  

do siatkówki. dzięki termomodernizacji  

aż o ok. 86,6% zmniejszy się zapotrzebowa-

nie na energię. inwestycja przyczyniła się tak-

że do osiągnięcia korzyści środowiskowych 

w postaci redukcji emisji co
2
, So

2
, sadzy itp. 

aż o ok. 82,5%. 

źródło finansowania: lubuski regionalny 

program operacyjny (lrpo), województwo 

lubuskie. wartość projektu 3 320 715 zł

bUdowa PaRkURU jeźdzIeckIeGo

z pieniędzy europejskiej współpracy teryto-

rialnej został wybudowany parkur jeździecki 

o wymiarach 90 x 50 m wraz z rozprężal-

nią  (70 x 35 m) z profesjonalną nawierzchnią, 

automatycznym nawilżaniem, ogrodzeniem, 

oświetleniem, tablicą świetlną. wokół niego 

usytuowano bieżnię dla pięcioboistów oraz 

tekst: boGUSŁaw SUŁkowSkI 

Powyżej:
dzięki 
elektronicznemu 
systemowi 
basenowemu 
zrealizowanemu 
w ramach projektu 
e-drzonków 
usprawniono 
rozliczanie  
za korzystanie  
z pływalni

42-stanowiskową, zadaszoną strzelnicę  

(to zadanie finansowane ze środków z mini-

sterstwa sportu i turystyki). 

źródło finansowania: europejska współpraca 

terytorialna – program operacyjny współ-

pracy transgranicznej polska (województwo 

lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013.  

wartość projektu: 2 690 114 zł

oŚRodek jeST jeSzcze PRzed RealIza-

cją NaSTęPUjącycH PRojekTów:

 w ramach kontynuacji e-drzonkowa – roz-

wój technologii informacyjnych oraz usług 

i aplikacji dla gości (w tym „ubrajlowienie” 

oraz analiza wideo dla sportu, medycyny 

sportowej i biomechaniki). przewidujemy 

zresztą kilka innych udogodnień i nowinek 

technicznych dla niepełnosprawnych, w tym 

rozwój wi-Fi,

 dobudowa piętra z przeznaczeniem  

na pokoje hotelowe w budynku kompleksu 

basenów odkrytych,

 wykonanie modernizacji stajni oraz sta-

rej ujeżdżalni (otworzy to ośrodek jeszcze 

szerzej na potrzeby jeździectwa i pięcioboju 

nowoczesnego). 

o środki powalczymy, bo moja załoga, przy 

wsparciu ekspertów zewnętrznych, potrafi już 

to robić. dlatego startujemy w otwartych kon-

kursach i… drogę do kasy jakoś znajdujemy.

PS w pierwszą rocznicę śmierci patro- 

na ośrodka, zbigniewa majewskiego,  

17 września w drzonkowie została  

odsłonięta tablica poświęcona jego  

pamięci. 

„Unijne środki to pieniądze 
trudne, ale warto się  

po nie schylić”

Wartość środków 
zaangażowanych  
w rozwój Ośrodka  

w latach 2009–2013 
to ponad 44 mln zł
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w połowie czerwca 
w katowicach 
oBradował walny 
zjazd Sprawozdawczo-
-wyBorczy polskiego 
związkU BiathlonU. 
w Jego trakcie na prezesa  
wyBrana została  
DR DaGMaRa GERaSIMUK. 
dotychczasowa 
Sekretarz geNeralNa 
zastąpiła na stanowiskU 
proF. zBigniewa 
waŚkiewicza, kierUJącego 
związkiem przez ostatnie 
osiem lat. poprosiliŚmy 
Ją o krótką rozmowę

NIe PRzekRęcać 
nazWISKa!
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MaGazyN olIMPIjSkI: w polsce niewiele 

pań kierowało dotąd olimpijskimi związkami 

sportowymi. o ile pamięć mnie nie zawodzi, 

prezeskami były: irena szewińska (pzla), 

Jadwiga Ślawska-szalewicz (pzBad.), Justyna 

chmielewska-Uss i Jadwiga wilejto (obie 

pzłucz.), a obecnie są to: Urszula wojtkowiak 

(pzas) i anna Bajan (pzpnow.). teraz to 

skromne grono powiększyła pani. dodajmy, 

że na zjeździe była pani jedynym kandyda-

tem i spośród 69 delegatów aż 61 oddało 

swój głos właśnie na panią. gratulacje!
 

daGMaRa GeRaSIMUk: Bardzo dziękuję. 

wracając do kobiet w naszym sporcie – se-

kretarzy generalnych też jest mało, a ja tę 

funkcję sprawowałam przez kilka ostatnich 

lat. w polskim związku Biathlonu pracuję od 

ośmiu lat. ostatnio miałam przyjemność spo-

tkać panią prezes łotewskiej federacji mojej 

dyscypliny, więc jest nas kobiet coraz więcej. 
 

co zdecydowało o tym, że podjęła się pani 

tego trudnego zadania?
 

po pierwsze – wywodzę się z biathlo- 

nowego środowiska, sama byłam  

zawodniczką – nawet osiągałam krajowe 

sukcesy (medale na mp); później zaanga-

żowałam się w pracę klubu „lider” w ka-

towicach, następnie w azs awF katowice 

i związku. także moja praca naukowa na ka-

towickiej awF koncentruje się na sprawach 

związanych z tą dyscypliną sportu. przez 

ostatnie kilka lat, kiedy związkiem kierował 

prof. zbigniew waśkiewicz, polski biathlon 

osiągnął spore sukcesy sportowe – medale 

mistrzostw świata juniorek i seniorek, mi-

strzostw europy oraz miejsca na podium 

pŚ zajmowane przez naszego najlepszego 

w historii zawodnika tomka sikorę, ale także 

– kobiety. wystarczy wspomnieć: krystynę 

pałkę, magdalenę gwizdoń, monikę hojnisz 

czy weronikę nowakowską-ziemniak. 

odnotowaliśmy również wyraźny postęp 

w kwestiach organizacyjnych i finansowych, 

znaleźliśmy sponsorów. chciałabym, aby 

dobrze funkcjonujący związek rozwijał się 

jeszcze bardziej i byśmy nic nie stracili z tego, 

co zostało z niemałym trudem wypracowane. 

kiedy otrzymałam propozycję objęcia funkcji 

prezesa – rozmawiałam z zawodniczkami 

i zawodnikami. Byłam wprawdzie pewna,  

że zadaniu podołam, ale ich opinie i wsparcie 

jeszcze bardziej mnie w tym utwierdziły. 

podobnie głosy ze środowiska były bardzo 

pozytywne, co zresztą pokazały wyniki  

głosowania. 

 

żal, że do tych sukcesów nie można dopisać 

medalu z igrzysk w soczi. 
 

zabrakło nam kropki nad „i”. zawodniczki 

były bardzo dobrze przygotowane i na-

prawdę zabrakło niewiele do zdobycia 

medalu, a w moim odczuciu realne było 

zdobycie dwóch krążków. trudno, takie  

są uroki sportu, ale to nas mobilizuje  

do jeszcze lepszej pracy. 
 

zabrakło w soczi biathlonowych trofeów, ale 

to niejedyny zgryz. nieprzyjemny zgrzyt miał 

miejsce z pauliną Bobak, no i start naszych 

panów był rozczarowaniem.
 

zawodnicy startowali w soczi, bo uzyskali 

kwalifikacje. wiemy, że odkąd karierę 

zakończył tomek sikora, nie było następ-

cy, który mógłby walczyć ze światową 

czołówką. dlatego nie stawialiśmy przed 

OBOK  
I PoNIżej:
na zimowych 
igrzyskach 
w soczi 2014 
niestety zabrakło 
biathlonowych 
trofeów

reprezentantami wysokich wymagań. 

męski biathlon jest wyzwaniem dla obec-

nego zarządu. sytuacja wymaga korekt 

w organizacji szkolenia, bardziej intensyw-

nego szukania kandydatów do uprawiania 

naszej dyscypliny. Jednym słowem, czeka 

nas mozolna i ciężka praca, ale wierzę, że 

wyniki przyjdą. co do sprawy związanej 

z pauliną, wydaje mi się, że trochę za późno 

wkroczyliśmy jako władze związkowe. wy-

dawało nam się, że trenerzy i zawodniczki 

dojdą do porozumienia. niestety, emocje 

wzięły górę w trakcie najważniejszej impre-

zy. szkoda, bo został lekki niesmak. teraz 

głównie koncentrujemy się na realizacji 

takich programów, jak „celuj w igrzyska” 

czy „Biathlon dla każdego”. chcemy przy-

bliżać młodzieży dyscyplinę, pokazywać 

jej uroki. a przy okazji w takich zawodach 

biorą udział całe rodziny. i każdy ma frajdę, 

bo np. strzelanie z karabinu laserowego to 

na pewno swego rodzaju przeżycie. 
 

Jest pani urzędującym prezesem, ciągle 

działa pani w klubie „lider”. a co z karierą 

naukową?
 

trudne pytanie. mam dużo obowiązków 

i związanej z tym odpowiedzialności.  

nie byłam pewna, czy na wszystko star-

czy mi czasu. Jednak koleżanki i koledzy 

pracujący ze mną w zespole naukowym 

namawiają, bym nie rezygnowała.  

Badania, które prowadzimy, dotyczą oczy-

wiście biathlonu i nie ukrywam, że ta praca 

też daje mi ogromną satysfakcję, bo wnio-

ski, które wypracujemy, są już wdrażane 

do systemu szkolenia. 

 

wynik głosowania podczas wyborów mówi 

sam za siebie. ale przeciwników nie brakuje…
 

doskonale zdaję sobie z tego sprawę, ale 

to mnie jeszcze bardziej motywuje. Jeśli 

ktoś ma nowe, ciekawe pomysły – jestem 

otwarta na wszystko, co będzie dobre dla 

polskiego biathlonu.

 

Bezpośrednio po wyborze na prezesa  

zaapelowała pani do dziennikarzy,  

aby nie przekręcali już więcej pani  

nazwiska. życzę, żeby tak się właśnie 

stało…  

rozmawiała : MaGDaLEna JanIcKa

„Jestem otwarta 
na wszystko,  

co będzie dobre 
dla polskiego 

biathlonu”
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POLSKIEMU KOMITETOWI OLIMPIJSKIEMU 

11 lipca br. przybył kolejny cenny partner.  

to grupa lUX med – prawdziwy potentat  

na rynku niepublicznej służby zdrowia. Firma, 

mająca w całym kraju sieć aż 161 placówek  

– nowocześnie wyposażonych i dyspo-

nujących wysokiej klasy personelem, 

stała się tego dnia głównym partnerem 

medycznym pkol. stosowną umowę w tej 

sprawie (nawiasem mówiąc – szczegółowo 

negocjowaną niemal do ostatniej chwili) 

podpisali prezesi – anna rulkiewicz (grupa 

lUX med) i andrzej kraśnicki (pkol). 

w uroczystości – obok członków kierownictw 

obu firm – wzięli udział m.in.: dr andrzej 

mądrala – wiceprezydent konfederacji 

pracodawcy rp, wiceprezes ogólnopolskiego 

stowarzy-szenia szpitali niepublicznych, 

goszcząca w naszym kraju sabrina rettondini 

z sekretariatu stowarzyszenia europejskich 

komitetów olimpijskich (eoc), liczni 

przedstawiciele kierownictwa pkol  

na czele z pierwszą wiceprezes, członkinią 

mkol – ireną szewińską. 

aNdRzej kRaŚNIckI, zabierając głos 

podczas spotkania w centrum olimpijskim, 

wyraził nadzieję, że – dzięki umowie z tak 

renomowanym na rynku usług medycznych 

podmiotem – opieką zdrowotną na wyso-

kim poziomie objęci zostaną nasi czołowi 

sportowcy, w tym przede wszystkim olim-

pijczycy i kandydaci na olimpijczyków. 

powiedział m.in.: „współczesny sport, 

charakteryzujący się dużymi obciążeniami 

treningowymi, wymaga wysokiej klasy 

lUX Med z olIMPIjczykaMI

tekst: MaTEUSz WILanOWIcz

zabezpieczenia medycznego, i to na każdym 

etapie procesu szkoleniowego. współpraca 

z grupą lUX med, dysponującą doskonale 

przygotowanym zespołem wysokiej klasy 

specjalistów, na pewno umożliwi nam 

stworzenie naszym najlepszym sportowcom 

fachowej opieki zdrowotnej. oczywiście, 

chcielibyśmy, by dotyczyła ona przede 

wszystkim profilaktyki i specjalistycznych 

badań, a w znacznie mniejszym stopniu 

leczenia urazów, ale przecież także one mają 

prawo w sporcie wyczynowym się zdarzyć”.

anna RULKIEWIcz stwierdziła z kolei, 

że uzyskanie przez grupę lUX med 

tytułu głównego partnera medycznego 

pkol to z jednej strony wyróżnienie dla jej 

firmy, a z drugiej – wielkie zobowiązanie 

do oferowania – nie tylko środowisku 

sportowemu – usług medycznych na 

najwyższym, „olimpijskim” poziomie. 

„Jesteśmy liderem rynku medycznego 

i ważne jest dla nas, że możemy współ-

pracować z najlepszymi w ich drodze do 

olimpijskiego sukcesu” – powiedziała. 

prezes przypomniała także, iż niektóre 

placówki grupy (w tym carolina medical 

centre, które niedawno weszło w skład  

grupy lUX med) mają już niemałe 

doświadczenie w opiece nad sportowcami 

wyczynowymi. sama grupa lUX med  

zaś od lat angażuje się w rozmaite 

przedsięwzięcia promujące sportowy styl 

życia i w tych działaniach jej aktywność 

zbieżna jest z pracami prowadzonymi także 

przez polski komitet olimpijski.  

w rodzINIe olImpIjSkIej 
powitano grUpę lUX med, 
która została głównym 
partnerem medycznym 
polSkIego komItetu 
olImpIjSkIego

Powyżej: 
prezesi: anna 
rulkiewicz (grupa 
lUX med) i andrzej 
kraśnicki (polski 
komitet olimpijski) 
podpisali umowę  
o współpracy 

wokóŁ SPoRTU
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„Ważne jest dla nas,  
że możemy współpracować  
z najlepszymi w ich drodze 

do olimpijskiego sukcesu” 



wokóŁ SPoRTU

70   magazyn olimpiJski

te spotkania maJą JUż 
kilkUnastoletnią tradycJę. 
dla ich Uczestników  
– wyBitnych postaci 
NaSzego Sportu I Ich 
przyJaciół – są koleJną 
okazJą do rozmów  
„o wszystkim”. a dla 
wczasowiczów i tUrystów 
– znakomitym UzUpełnieniem 
poBytU, po kilkU godzinach 
spędzonych naJczęŚcieJ na 
nadBałtyckieJ plaży

JaK cO ROKU 
Nad baŁTykIeM…
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w dzIwNowIe w dNIacH 14–16 SIeRPNIa 

odbył się 13. Festiwal gwiazd sportu, który 

– dzięki staraniom lokalnych władz i inicjatora 

tego przedsięwzięcia, artura szulca – zgro-

madził kilkunastu olimpijczyków. obecni byli 

m.in.: helena pilejczykowa, wojciech Fortuna, 

adama krzesiński, tomasz kucharski, marek 

łbik, lech piasecki, henryk petrich, marian 

sypniewski, mariusz czerkawski, marek kol-

bowicz, a z grona najmłodszych medalistów: 

zofia noceti-klepacka i zbigniew Bródka.  

nasza żeglarka – medalistka z londynu; 

triumfator łyżwiarskiego biegu na 1500 m na 

io w soczi; a ponadto jeden z najlepszych pił-

karzy regionu, medalista z montrealu – hen-

ryk wawrowski; pięściarz, medalista z seulu 

– Janusz zarenkiewicz oraz mistrz świata 

w żeglarskiej klasie laser, marcin rudawski, 

to kolejni sportowcy, którzy w dziwnowskiej 

alei gwiazd sportu odsłonili repliki medali  

ze swych najważniejszych występów. cere-

monia zgromadziła sympatyków sportu, któ-

rzy wykorzystali okazję do zrobienia wspólnej 

fotki z mistrzami, zdobycia autografów, swo- 

bodnej rozmowy. to dobry sposób na popula-

ryzację sportowego stylu życia i przybliżenie 

rodakom osiągnięć polskich zawodników. 

RówNIe SyMPaTyczNIe byŁo 17 SIeRPNIa 

w MIędzyzdRojacH. tam, w kolejną  

(już 16.) rocznicę tragicznej śmierci mistrzów 

olimpijskich: władysława komara i tadeusza 

Ślusarskiego, ich przyjaciel z reprezentacji 

Bogusław mamiński i gospodarze miasta 

zorganizowali doroczny mityng lekkoatle-

tyczny. na „stadionie”, zaimprowizowanym 

na promenadzie gwiazd, obu wybitnych 

sportowców wspominała m.in. aktorka Joan-

na Bartel. nie zabrakło i emocji sportowych 

– oto do konkursu skoku o tyczce przystąpili 

nasi reprezentanci, jeszcze dzień wcześniej 

startujący w zurychu w mistrzostwach euro-

py. ich rywalizacja była zacięta i wyrównana, 

a jej zwycięzcą został piotr lisek (5,65 m), 

przed robertem soberą (5,60 m ) i nowo kre-

owanym wicemistrzem starego kontynentu 

pawłem wojciechowskim (5,55 m).

w „PokazowyM” koNkURSIe PcHNIę-

cIa  kUlą z udziałem gości imprezy oraz 

przyjaciół władysława komara i tadeusza 

Ślusarskiego najlepszy okazał się Jakub Ślu-

sarski (syn tadeusza), osiągając wynik 12,24 

m. swych sił w tej konkurencji próbowali tak-

że m.in.: Jacek wszoła, Jerzy kaczmarek, ry- 

szard ostrowski oraz popularny aktor, często 

goszczący w międzyzdrojach – zbigniew 

Buczkowski.  

PoNIżej:
w międzyzdrojach  
w konkursie pchnięcia 
kulą swoich sił 
próbował aktor 
zbigniew Buczkowski. 
kibicuje mu Jacek 
wszoła

tekst: HeNRyk URbaŚ polskie radio

zbigniew chmielewski – SPoRTowcy 

w PowSTaNIU waRSzawSkIM

wyd. estrella, warszawa 2014

wydanie tej niezwykle ciekawej 

i potrzebnej książki zbiegło się 

z obchodami 70. rocznicy wielkiego 

patriotycznego zrywu mieszkańców 

stolicy. książka to ciekawa, bo opisuje 

udział w powstaniu warszawskim 

sportowców – żołnierzy, jak i tych cywilów, 

którzy stali się żołnierzami z dniem  

1 sierpnia 1944 roku i z bronią w ręku 

stanęli do walki z hitlerowskim oku-

pantem. autor przedstawia sylwetki 

katarzyna deberny, 

katarzyna Płoszaj,  

wiesław firek  

– bŁySzczący STeRowIec.  

Pierre de coubertin o sporcie 

i olimpizmie 

wyd. Polski komitet 

olimpijski, warszawa 2013

ta, przeznaczona przede wszystkim 

dla młodzieży, książka to swego 

rodzaju „spacer” w towarzystwie twórcy 

współczesnego olimpizmu – pierre’a  

de coubertina. czytelnicy znajdą tu wiele 

myśli barona, oddających istotę i sens 

idei olimpijskiej. nie brakuje też z jednej 

strony odniesień do antycznego rodowodu 

igrzysk, a z drugiej – zarysowania zmian 

zachodzących w sporcie (nie tylko 

olimpijskim) na tle ważnych 

wydarzeń społecznych 

i politycznych oraz stałego 

rozwoju techniki (stąd m.in. 

owo odniesienie do sterowca, 

którym tak fascynował się 

kiedyś coubertin). książka 

podaje najważniejsze fakty 

z życia francuskiego barona,  

ale też charakteryzuje wybitnych zawod-

ników polskiego i światowego olimpizmu 

– od haliny konopackiej, przez Feliksa 

stamma, michaela phelpsa, po irenę 

szewińską czy adama małysza. znalazło 

się i miejsce na opisanie historii olimpijskich 

konkursów sztuki i… prace plastyczne 

o tematyce sportowej autorstwa uczniów 

z kilku szkół. pouczająca to praca, dobrze 

służąca olimpijskiej edukacji. 

jerzy chełmecki, Sławomir wilk – zaRyS HISToRII SPoRTU  

wydawnictwo wyższej Szkoły edukacja w Sporcie, 

warszawa 2013

„autorzy przedstawiają bardzo interesującą i w pełni 

oryginalną próbę spojrzenia na historię sportu, z szeroko 

zarysowanym kontekstem wychowania fizycznego 

od czasów starożytnych aż po współczesność, która 

wyprowadza swój rodowód z kręgu kulturowego hellady, 

kolebki idei igrzysk olimpijskich, wskazując 

na jej wspaniały rozwój ogarniający 

wszystką młodzież całego świata. w sumie 

podręcznik ten (…) będzie nie tylko 

źródłem rzetelnej wiedzy o tym niezwykle 

interesującym i ponadczasowym 

zjawisku społecznym, ale także 

przewodnikiem po dosłownie całej 

powszechnej historii sportu”.

(z recenzji prof. karola poznańskiego) 

wyBrał: HeNRyk URbaŚ

PaMIęTaMy!

OLIMPIJSKI „SPacER” od kolebkI...

wielu bohaterów tamtych dni, opisuje 

niektóre akcje bojowe, całość uzupełniając 

ciekawym, niejednokrotnie unikatowym 

materiałem fotograficznym. książka ta 

jest także potrzebna, bo nie tylko odkrywa 

przed czytelnikiem być może nieznane 

wcześniej kulisy powstańczych walk,  

ale przede wszystkim – ujawnia udział 

w nich właśnie ludzi sportu, a ten dotąd 

raczej w publikacjach dotyczących 

powstania warszawskiego prawie wcale 

nie był eksponowany, choć na to na pewno 

zasługuje. tym większa chwała autorowi 

i wydawnictwu za trud włożony w jej 

przygotowanie.  
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polskie radio

Festiwal Gwiazd 
Sportu to okazja, 
by porozmawiać 
z olimpijczykami 

i zdobyć ich 
autograf
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IMIę „olIMPIjczyków zIeMI 

PRzELEWIcKIEJ” otrzymało w czerwcu 

gimnazjum w przelewicach (pomorze 

zachodnie). okazuje się, że z tej gminy 

pochodzi aż troje uczestników igrzysk: 

kolarz wojciech matusiak oraz lekkoatleci 

– paweł Januszewski i danuta piotrowska-

-Bartoszek (obecnie mieszkająca w kana-

dzie). w okolicznościowej uroczystości 

uczestniczyli także inni olimpijczycy 

z regionu: kolarz rajmund zieliński, pływak 

władysław wojtakajtis i pięściarz krzysztof 

pierwieniecki. obecni byli: gospodarze 

gminy z wójtem markiem kibałą, szef 

zachodniopomorskiej rady olimpijskiej 

stanisław kopeć i reprezentujący polski 

komitet olimpijski dr stanisław krawiec. 

całości nadano bardzo podniosły charakter. 

nie zabrakło elementów ceremoniału olim-

pijskiego, było ślubowanie uczniów na 

szkolny sztandar, wręczano odznaczenia, 

a uroczystość przeprowadzoną w nowo-

czesnej szkolnej hali sportowej (powstałej 

według projektu prof. wojciecha zabłoc-

kiego) zakończyła przygotowana przez 

młodzież i nauczycieli część artystyczna 

o tematyce olimpijskiej. 

26 
czERWca 

w SoczI odbyŁo 

SIę URoczySTe 

zakończeNIe 

pierwszego 

roku działalności rosyjskiego 

międzynarodowego Uniwersytetu 

olimpijskiego – uczelni działającej pod 

patronatem mkol. w pierwszej grupie 

absolwentów (27 osób z 14 państw) 

rocznego podyplomowego studium 

msa (master of sport administration) 

znalazła się nasza najlepsza pływaczka 

w historii, trzykrotna medalistka olimpijska 

z aten – otylia Jędrzejczak. z uznaniem 

wypowiadała się na temat zajęć, w których 

uczestniczyła. wyraziła przekonanie, 

że zdobytą w soczi wiedzę postara się 

wykorzystać w praktyce życia sportowego 

w kraju. Jednocześnie podziękowała 

polskiemu komitetowi olimpijskiemu  

za umożliwienie jej odbycia takich studiów, 

a prezesowi andrzejowi kraśnickiemu  

– za udział w uroczystości, podczas 

której z rąk rektora, prof. lwa Biełousowa 

otrzymała dyplom ich ukończenia. 

ISTNIejąca we wŁadySŁawowIe- 

-ceTNIewIe aleja GwIazd SPoRTU, 

w której co roku honorowane są naj-

wybitniejsze postacie polskiego, ale 

i światowego sportu (a nad którą patronat 

od lat sprawuje m.in. prezes pkol), miała 

w końcu czerwca swoją jubileuszową, 

piętnastą edycję. tym razem Fundacja  

alei, od początku kierowana przez 

miejscowego przedsiębiorcę i sympatyka 

sportu – Jerzego szczepankowskiego, 

postanowiła oddać cześć gronu wybitnych 

himalaistów. swoje gwiazdy w alei odsłonili: 

krzysztof wielicki, kinga Baranowska 

i piotr pustelnik. pośmiertnie zostali 

uhonorowani: wanda rutkiewicz, Jerzy 

kukuczka i andrzej zawada. gościem 

specjalnym uroczystości był legendarny 

reinhold messner. włoch odsłonił w alei 

„koronę himalajów”, pomnik-rzeźbę, zło- 

żoną z 14 płyt i symbolizującą osiągnięcia 

polaków w zdobywaniu ośmiotysięczników 

w himalajach i karakorum. 

bIeG dNIa olIMPIjSkIeGo, 

ORGanIzOWany DLa UczczEnIa 

KOLEJnEJ (tym razem 120.) rocznicy 

powstania mkol, w każdym kraju może 

być tylko jeden. w tym roku w polsce 

wybór padł na gorlice i to tam imprezę 

przeprowadzono 24 czerwca. miała 

ona bardzo uroczystą oprawę. podczas 

ceremonii otwarcia (na której pkol 

reprezentował dwukrotny medalista 

olimpijski w szermierce marian sypniewski) 

flagę z pięcioma kołami niosły medalistki 

olimpijskie – panczenistki: katarzyna 

Bachleda-curuś i katarzyna woźniak wraz 

z trenerem kadry narodowej krzysztofem 

niedźwiedzkim i lekkoatletą ziemi 

gorlickiej szymonem kulką. Flagę, którą 

przejęli następnie uczniowie z gorlic, 

przy dźwiękach hymnu olimpijskiego 

wciągnięto na maszt. zebrani wysłuchali 

apelu olimpijskiego. we wszystkich 

przeprowadzonych tego dnia biegach 

wzięło udział ogółem (w różnych 

kategoriach wiekowych) ponad 1500 

dziewcząt i chłopców – od przedszkolaków 

po uczniów gimnazjów. 

MIędzyNaRodowy bIeG PRzyjaźNI 

z bRzeŚcIa do TeReSPola odbył się 

14 czerwca już po raz dziewiąty. gośćmi 

imprezy byli – jak co roku – białoruscy 

i polscy olimpijczycy (lekkoatletka 

natalia semeńczuk, sztangista kazimierz 

czarnecki i szermierz marian sypniewski). 

na starcie stanęło 124 zawodników,  

w tym 18 terespolan, a wzdłuż trasy 

zebrało się wielu kibiców. gorącymi 

brawami – zarówno w trakcie rywalizacji, 

jak i potem, gdy lokalni oficjele honorowali 

najlepszych na podium – nagradzali oni 

wysiłek biegaczy. a najlepsi tym razem to: 

izabela trzaskalska wśród kobiet oraz gość 

z Ukrainy – sergij marczuk. 

21 
czeRwca,  

w 74. RoczNIcę 

męczeńskiej śmierci 

Janusza kusocińskiego, 

w podwarszawskich 

palmirach, staraniem czosnów sport teamu 

i gminnych władz, a pod patronatem m.in. 

Fundacji „centrum edukacji olimpijskiej” 

pkol odbył się Bieg pamięci. na dystansie 

5 km (z udziałem ponad 200 biegaczy) 

najlepszy okazał się mariusz giżyński 

(grunwald poznań), a wśród pań zwyciężyła 

Barbara rosińska (sto-nogi milanówek). 

odbył się także marszobieg dla dzieci, 

a całość imprezy upływała w bardzo 

uroczystej, sportowej atmosferze. 

Powyżej:
sylwia Bogacka  
opowiadała uczniom 
m.in. o tym, jak wiele 
pracy czeka każdego, 
kto chciałby zrobić 
sportową karierę

PoNIżej:
otylia Jędrzejczak  
(z dyplomem w ręku)   
i rektor rioU – uczelni 
działającej pod 
patronatem mkol  
– prof. lew Biełousow
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WIcEMISTRzynI OLIMPIJSKa 

z loNdyNU w STRzelecTwIe  

– sylwia Bogacka była na początku czerwca 

gościem klubu olimpijczyka w Brójcach 

(lubuskie). Uczniowie miejscowego 

gimnazjum im. polskich olimpijczyków oraz 

ich młodsi koledzy i koleżanki ze szkoły 

podstawowej z zaciekawieniem wypytywali 

zawodniczkę zarówno o szczegóły jej 

sportowej kariery, jak i życia prywatnego. 

wszystko przebiegało w sympatycznej, 

„rodzinnej” atmosferze, a pani sylwia 

uświadomiła słuchaczom, jak wielką pracę 

trzeba wykonać, jeśli poważnie myśli się 

o sukcesach, zwłaszcza międzynarodowych. 

podczas spotkania można było dotknąć 

broni, z której zielonogórzanka ustrzeliła 

olimpijskie srebro oraz obejrzeć amunicję 

wykorzystywaną w strzelectwie  

sportowym. 

PoMNIk SyMbolIzUje oSIąGNIęcIa Polaków w zdobywaNIU 
oŚMIoTySIęczNIków w HIMalajacH I kaRakoRUM

reinhold messner odsłonił w alei gwiazd sportu „koronę himalajów”

W tegorocznym  
Biegu Przyjaźni z Brześcia 

do Tarnopola startowało 
124 zawodników
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zeBrał: HeNRyk URbaŚzeBrał: HeNRyk URbaŚ

POLSKIEMU KOMITETOWI 

OLIMPIJSKIEMU przyznano drugą 

nagrodę „the champ awards – polskie 

kampanie sportowe” w kategorii „sportowa 

organizacja roku 2013/2014” w konkursie 

organizowanym przez agencję marketingu 

sportowego aBk sport. pierwsze miejsce 

przyznano klubowi piłkarskiemu  

legia warszawa, a trzecie – polskiemu 

związkowi łyżwiarstwa szybkiego. 

8 
SIERPnIa PLEnEROWa 

„GaleRIa dzIeŁ SzTUkI”, 

okalająca gmach centrum 

olimpijskiego wzbogaciła 

się o rzeźbę „zapaśnicy” 

autorstwa zbigniewa wojkowskiego. 

z inicjatywy towarzystwa olimpijczyków 

polskich (kierowanego przez wiceprezesa 

pkol ryszarda parulskiego) i przy wsparciu 

macierzystego związku sportowego ufun-

dowali ją przedstawiciele środowiska zapaś-

niczego z andrzejem supronem, stanisławem 

krzesińskim i markiem goliszewskim na 

czele. w uroczystości odsłonięcia rzeźby 

uczestniczyli także inni dawni i obecni 

zawodnicy tej dyscypliny oraz członkowie 

kierownictwa pkol – i wiceprezes, członkini 

mkol irena szewińska, wiceprezes dominika 

kulczyk i członek prezydium – senator 

andrzej person. 

NaGRodę wRęczylI PRofeSoRowIe MaRek kRawczyk I HeNRyk SkaRżyńSkI

andrzej kraśnicki  odbiera złoty medal  akademii polskiego sukcesu

12 
lIPca bR. PodczaS 

zorganizowanego 

w instytucie Fizjologii 

i patologii słuchu  

– Światowym centrum 

słuchu w podwarszawskich kajetanach 

„rodzinnego spotkania ludzi sukcesu 

25-lecia wolnej polski” prezes polskiego 

komitetu olimpijskiego – andrzej kraśnicki 

odebrał złoty medal akademii polskiego 

sukcesu, przyznany – jak podkreślono 

– za osiągnięcia w organizacji polskiego 

ruchu olimpijskiego. medal wręczyli 

– wiceprzewodniczący rady Fundacji 

akademii polskiego sukcesu, rektor wUm, 

prof. dr hab. n. med. marek krawczyk oraz 

prezydent akademii i przewodniczący 

kapituły medalu aps, dyrektor Światowego 

centrum słuchu – prof. dr hab. n. med. 

henryk skarżyński (uznany niedawno za 

„człowieka 25-lecia wolności” w kategorii 

„nauka”) – dodajmy, że obaj profesorowie 

to nie tylko wybitny medycy, ale także 

wytrawni znawcy i przyjaciele sportu.

podczas tej samej uroczystości przyznano 

sześć złotych medali aps z diamentem  

– wśród nich, w kategorii „sport”  

– adamowi małyszowi. F
o

t
o

: i
n

s
t

y
t

U
t

 F
iz

Jo
l

o
g

ii
 i 

p
a

t
o

l
o

g
ii

 s
ł

U
c

h
U

, J
a

n
 r

o
z

m
a

r
y

n
o

w
s

k
i  

MIędzyPowIaTowy koNkURS wIedzy 

OLIMPIJSKIEJ zorganizowano w zespole 

szkoły podstawowej i gimnazjum publicz-

nego im. polskich olimpijczyków w niedo-

micach (małopolska). Uczniowie pięciu 

okolicznych gimnazjów rywalizowali 

w zakresie znajomości tematyki olimpijskiej, 

jak i w próbie sprawnościowej. imprezę 

zaszczycili obecnością przedstawiciele 

małopolskiej rady olimpijskiej:  

prof. zbigniew porada (jako znawca  

historii igrzysk pokierował pracami jury)  

oraz olimpijczycy – honorata marcińczak- 

-mroczek (gimnastyka), elżbieta porzec- 

-nowak (siatkówka), edward stawiarz (la) 

i Jerzy garpiel (piłka ręczna). młodzież 

zaskoczyła wszystkich wysokim poziomem 

wiedzy o igrzyskach. ostatecznie najlepsza 

okazała się drużyna z publicznego 

gimnazjum zespołu szkół z porąbki 

Uszewskiej, zaś indywidualnym laureatem 

konkursu wiedzy o olimpijczykach został 

radosław kraj z publicznego gimnazjum  

nr 2 w Brzesku.  

Andrzeja Kraśnickiego 
nagrodzono za osiągnięcia 

w organizacji polskiego 
ruchu olimpijskiego
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w wiekU niespełna 80 lat, 19 maJa Br.,  zmarł genialny pięŚciarz zBigniew pietrzykowski.   
to trzykrotny (sreBro – rzym 1960, Brąz – melBoUrne 1956 i tokio 1964) medalista olimpiJski, 
czterokrotny mistrz eUropy i Jedenastokrotny mistrz polski. Bohater niezapomnianeJ 
potyczki w Finale io w rzymie z amerykaninem cassiUsem clayem Vel mUhammadem alim

żeGNaj, dżeNTelMeNIe…
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Powyżej:
wielka czwórka 
pięściarzy igrzysk 
olimpijskich  
w rzymie  
w 1960 roku  
– od prawej:  
zbigniew 
pietrzykowski, 
cassius clay 
– późniejszy 
muhammad ali  
– antony madigan  
i giulio saraudi

obok:
słynny „piskorz” był 
nie tylko doskonałym 
pięściarzem, ale rów- 
nież „dżentelmenem 
ringu”. tytuł ten przy-
znała mu w 1963 roku 
redakcja „sztandaru 
młodych”, o czym 
pisaliśmy w artykule 
„Bij mistrza!”  

zbigniew 
pietrzykowski  
i jego trener Feliks 
„papa” stamm  
– dwie legendy 
polskiego boksu

„zbySzek NIe jeST jedNyM z Najwy-

bITNIejSzycH PIęŚcIaRzy w NaSzej 

HISToRII, ale moim zdaniem zasłużył na 

tytuł najlepszego. dwa złote medale olim-

pijskie Jurka kuleja mają oczywiście swoją 

wymowę, ale to naprzeciwko zbyszka sta-

wali najtrudniejsi rywale na arenie między-

narodowej, prawdziwe gwiazdy tamtych lat” 

– twierdzi marian kasprzyk, złoty medalista 

z tokio, kolejny ze wspaniałej generacji pod-

opiecznych trenera Feliksa „papy” stamma. 

pietrzykowski był (obok złotego medalisty 

henryka kukiera) jednym z ostatnich dwóch 

żyjących bohaterów pamiętnych me roze-

granych w 1953 roku w warszawie, zakoń-

czonych triumfem biało-czerwonych  

nad reprezentacją zsrr. od brązowego 

medalu w kategorii lekkośredniej wywal-

czonego w prowizorycznie odbudowanej 

hali gwardii rozpoczęła się międzynarodo-

wa kariera 19-letniego wtedy debiutanta, 

który od kolejnego czempionatu starego 

kontynentu nie schodził już z najwyższe-

go stopnia podium. na krajowym ringu 

nazywany „piskorzem” pięściarz  

wyrósł na hegemona, co potwierdza nie-

wyobrażalna passa zwycięstw trwająca 

– uwaga – 15 lat! wychowanek Bks stal 

Bielsko-Biała to rekordzista pod względem 

występów w drużynie narodowej. w niej 

walczył 44 razy i tylko dwukrotnie schodził 

z ringu pokonany. łącznie stoczył aż 350 po-

jedynków, notując zaledwie 14 porażek i dwa 

remisy. mimo upływu wielu dekad z rozrzew-

nieniem wspomina się zwłaszcza pasjonu-

jące pojedynki pietrzykowskiego z węgrem 

lászló pappem, jednym z najlepszych ama-

torów w dziejach boksu, a zwłaszcza triumf 

polaka przed czasem w drugiej rundzie pod-

czas turnieju w warszawie.

dRoGę do olIMPIjSkIeGo zŁoTa, jedyne-

go brakującego trofeum w kolekcji będącego 

w szczytowej formie pietrzykowskiego, 

zagrodził w 1960 roku w finale w rzymie 

przyszły gwiazdor boksu zawodowego mu-

hammad ali, wówczas jeszcze znany jako 

cassius clay. amerykanin szalę zwycięstwa 

na swoją stronę przychylił w ostatniej, trzeciej 

rundzie, wykorzystując skrajne wyczerpanie 

polaka. po latach, podczas prywatnego spo-

tkania rodzin obu pięściarzy we włoszech, 

„piskorz” usłyszał bodaj największy komple-

ment pod swoim adresem. „Bez krzty ironii 

ali stwierdził, że w całej karierze mierzył się 

z wieloma wyśmienitymi zawodnikami, ale 

za najgroźniejszego rywala uważa właśnie 

męża” – mówi dumna halina pietrzykow-

ska, żona pierwszego laureata z tytułem 

„dżentelmena ringu” przyznawanego przez 

redakcję „sztandaru młodych” (pierwowzo-

ru konkursu Fair play pkol) za szlachetne 

postępowanie na ringu, przejawiające się 

oszczędzaniem słabszych rywali.

Po zakończeNIU kaRIeRy zawod-

nIczEJ 10 lutego 1968 roku pietrzykowski 

postanowił dzielić się swoim doświadcze-

niem, a szkolenie młodzieży rozpoczął od 

bliskiego jego sercu klubu BBts Bielsko-Bia-

ła. ostatnią przystanią trenerską wybitnego 

sportowca była występująca na zapleczu 

ekstraklasy wisła kraków, z którą związał się 

aż na siedem sezonów (1975–82). autorytet 

i charyzma pietrzykowskiego sprawiły,  

że przygodę z boksem postanowił przedłu-

żyć władysław ćwierz, późniejszy asystent 

tekst: aRTUR Gac 

swego guru, znany młodszemu pokoleniu ki-

biców z wyszkolenia utalentowanego artura 

szpilki. „zbyszek miał opinię rygorystyczne-

go trenera, dlatego początkowo chłopaki na-

rzekali na ciężkie treningi. Ja bardzo ceniłem 

sobie metody sumiennej pracy” – stwierdza 

ćwierz. konikiem pomnego własnych 

słabości w przygotowaniu kondycyjnym 

pietrzykowskiego stało się bieganie. zna-

jąc z autopsji wszystkie sztuczki wystrych-

nięcia na dudka sztabu szkoleniowego, 

rozliczał swoich podopiecznych z każdego 

okrążenia. „to prawda, biegaliśmy bardzo 

dużo i zbyszek tak bacznie nas obserwo-

wał, że nie dało się go oszukać. pamiętam, 

jak stał na koronie starego stadionu wisły, 

a my musieliśmy zasuwać tyle okrążeń, ile 

sobie zażyczył” – śmieje się ćwierz. 

pietrzykowski, z wykształcenia technolog 

żywienia po technikum przemysłu spożyw-

czego w szopienicach, miał kulinarne zacię-

cie. podczas biesiad w gronie olimpijczyków 

i przyjaciół, które odbywały się między 

innymi na posesji ćwierza, wyśmienity szer-

mierz na pięści lubował się w… przygotowy-

waniu wiktu. „popisowym daniem zbyszka 

była zapiekanka ziemniaczana z dodatkiem 

różnych kiełbas i młodych opieniek, które 

szliśmy zebrać w pobliskim lesie. potrawę 

przyrządzał na ogniu, a smakowała tak, że 

palce lizać” – wraca pamięcią ćwierz. 

PaN zbIGNIew byŁ bożySzczeM NIe 

TyLKO W naSzyM KRaJU. wymowna jest 

narracja jednego ze szkoleniowców, który 

wspomina pobyt bielszczanina z zawodnika-

mi na meczu bokserskim w Banja luce. po 

przedstawieniu przez spikera gościa z polski 

publiczność oniemiała. pietrzykowskiemu 

zgotowano owację na stojąco w uznaniu 

za zwycięstwo w finale mistrzostw europy 

w pradze (1957 rok) nad gwiazdą reprezenta-

cji Jugosławii dragoslavem Jakovljevicem…

  

wSPaNIaŁy PIęŚcIaRz odSzedŁ Na 

zaWSzE po długotrwałej i wyniszczającej 

organizm chorobie alzheimera, a bezpo-

średnią przyczyną śmierci było zapalenie 

płuc. w ostatniej drodze na cmentarz 

w Bielsku-Białej zmarłemu towarzyszyli 

bliscy, krewni, przyjaciele i głęboko zasmu-

cona rodzina olimpijska. 

zBigniew pietrzykowski

Do historii przeszły walki 
Pietrzykowskiego z László 

Pappem i Muhammadem Alim

Reprezentując Polskę, 
Zbigniew Pietrzykowski 

walczył 44 razy.  
Tylko dwukrotnie schodził  

z ringu pokonany
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TEn PIERWSzy…

Gdy SPoTykaŁeM SIę z fRaNcISzkIeM 

GąSIeNIcą GRoNIeM, odnosiłem wra-

żenie, że dziennikarze nie byli mu potrzebni 

do szczęścia. niemal za każdym razem 

słyszałem pytanie: musi pan wyciągać 

to „sitko”, nie możemy sobie po prostu 

pogadać? wylewność to chyba nie była 

jego cecha. na pytania odpowiadał zwięźle, 

krótko. trzeba było tych pytań zadawać 

sporo, by móc budować obraz człowieka. 

„nie każdy lubi filmy historyczne” – mówił 

mi kiedyś. a przecież tamte lata to już 

historia. to był zupełnie inny sport. w zasa-

dach rywalizacji, regulaminach – można 

odnaleźć ciągłość. ale w technologii 

towarzyszącej sportowi niczego porównać 

się nie da. „przede wszystkim do dyspozycji 

były narty wykonane z drewna. skocznie 

się zmieniły, najazd do odbicia jest całkiem 

inny, samo wejście na rozbieg było 

odrębnym elementem treningu. nikomu 

nie śniły się belki startowe. startowało się 

w kostiumach, które dziś uznane by były za 

stroje cywilne. spodnie, sweter, czapeczka 

na głowie. żadnych aerodynamicznych 

kombinezonów, kasków. Buty? dziś 

określiłoby się je mianem… turystycznych. 

zresztą tuż przed konkursem olimpijskim, 

późniejszemu medaliście buty się... 

rozleciały. dobrze, że w porę trener  

woyna-orlewicz znalazł dobrego szewca”  

– opowiadał medalista zio 1956. może to 

było nawet sprawiedliwsze? może więcej 

wtedy zależało od samego zawodnika? 

co fRaNcISzek GąSIeNIca GRoń 

UzNawaŁ za NajwIękSzy SUkceS? 

„medal był dla mnie wartością olbrzymią. 

przeżyć związanych z dekoracją nie da się 

zapomnieć i trudno je opisać. ale najbardziej 

cieszyło mnie to, że byłem pierwszym w his- 

torii zawodnikiem, który wdarł się na olimpij- 

skie podium, zajmując na nim miejsce zare-

zerwowane do tej pory dla skandynawów. 

a przecież gdybym się nadto nie «napalił»  

na skoczni, gdybym nie upadł na zeskoku 

przy pierwszej próbie, mogło być jeszcze 

lepiej. to, że podjąłem walkę dwa dni później 

w biegu, to była zasługa «wujka», bo  

tak nazywałem trenera mariana woynę- 

-orlewicza. musiałem mu pokazać, że miał 

rację «bijąc się» o moje miejsce w olimpijskiej 

ekipie. przecież pierwotnie miałem do włoch 

w ogóle nie jechać”. 

w SezoNIe PoolIMPIjSkIM MIaŁ 

GRoźNy UPadek na zakopiańskiej wiel- 

kiej krokwi, podczas memoriału czecha 

i marusarzówny. do wielkiej sportowej 

formy już nie wrócił. Jednak swoje doświad-

czenie umiał przekazywać innym. Jako 

trener, pracując w wiśle zakopane, wycho-

wał ponad 40 mistrzów polski w skokach 

narciarskich, kombinacji norweskiej, także 

w biegach. i raz jeszcze przeżywał olimpij-

skie podniecenie, gdy do salt lake city 

jechał jego wnuk i wychowanek tomasz 

pochwała. w którejś rozmowie nie krył 

żalu, że wnuka od razu nie ukierunkował 

na kombinację norweską. może rodzinna 

kolekcja medali byłaby bogatsza? 

oStatNIego dNIa lIpca 
w zakopiańskim szpitalU 
w wiekU niespełna 83 lat 
zmarł fRaNcISzek GąSIeNIca 
GRoń – pierwszy polski 
medalista zimowych igrzysk 
olimpiJskich. w styczniU  
1956 rokU w cortina 
d’ampezzo wywalczył 
Brązowy krążek  
w komBinacJi norweskieJ

Powyżej: 
Franciszek gąsienica 
groń na zimowych 
igrzyskach 
olimpijskich  
w cortina d’ampezzo 
w 1956 roku
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tekst: TadeUSz kwaŚNIak radio kraków 
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To SkojaRzeNIe z koRalaMI pojawiło 

się właśnie tam. wspomniałem ostatnie 

spotkanie, jego radiowy ślad. koledzy mówili: 

„wywiad rzeka”. mnie to spotkanie kojarzy 

się teraz z ceremoniałem nanizania na sznur 

pamięci epizodów, fragmentów wspomnień, 

które wymagały wiele pracy, by powstały 

z nich korale pamięci.

dzIecIńSTwo. 13,5 s na 100 m, 135 cm 

w skoku wzwyż. pierwsze, odnotowane 

rekordy życiowe jeszcze w wieku szkolnym. 

to dziś smaczki dla statystyków-koneserów. 

prawdziwa przygoda ze sportem zaczęła się 

w ptg „sokół”. „w domu było za mało miej-

sca na moje fikołki. ćwiczyłam z wielkim za-

pałem, bo dla mnie ruch był drugim życiem. 

Bez niego nie mogłam się obejść. chciałam 

być lepsza od rówieśników, także chłopców”. 

PocząTkI SPoRTU. Jeszcze przed ii wojną 

światową 6. miejsce na mistrzostwach polski. 

potem przymusowa przerwa, o której opo-

wiadanie sprawiało pani helenie problemy. 

kaRIeRa. wspaniały rok 1950 – cztery złote 

medale mistrzostw świata w Bazylei. „tego 

może nie było widać, ale denerwowałam się. 

ambicja była taka, że chciałam być najlepsza 

we wszystkim. ćwiczyłam, bo to lubiłam. nie 

zdawałam sobie sprawy z wartości tych ćwi-

czeń. wkładałam w nie całe serce. czy by- 

łabym ostatnia, czy pierwsza. dopiero jak 

zaczęłam odbierać te laury, dotarło do mnie, 

co się stało”. 

zŁoTo. na medalu z Bazylei widnieje dłoń 

zaciśnięta na gimnastycznym kółku. wtedy 

i te ćwiczenia wchodziły w skład sześciobo-

ju, także w rywalizacji kobiet. po sukcesie 

na mŚ władze polskiego sportu „zażyczyły 

sobie”, by mistrzyni reprezentowała nie kra-

ków, ale warszawę. w stolicy wytrzymała 

dwa lata. „tam były dobre warunki, ale moje 

miasto to kraków. tu znam każdy kamień. 

to moje miejsce na świecie”. 

IGRzySka w MelboURNe.  „czasem zda-

je mi się, że to było… przedwczoraj”. Brązowy 

medal w ćwiczeniach drużynowych z przy-

borem. sześć zawodniczek. polki postawiły 

na kółka. wynik drużyny to suma ocen indy-

widualnych. „Brąz, ale dla mnie cenniejszy 

władze małopolski od 
kilkU lat promUJą czerwone 
korale Jako symBol 
regionU. oBdarowUJą 
nimi m.in. naJwyBitnieJsze 
postaci sportU, np. JUstynę 
kowalczyk. ponad pół 
wIeku temu takI podaruNek 
nie ominąłBy z pewnoŚcią 
hELEny RaKOczy – mistrzyni, 
którą pożegnaliŚmy  
we wrzeŚniU na krakowskim 
cmeNtarzu rakowIckIm

Powyżej: 
helena rakoczy 
była gimnastyczką 
perfekcyjną  
– czterokrotną złotą 
medalistką mŚ  
w Bazylei w 1950 roku  
i brązową medalistką 
igrzysk w melbourne  
w 1956 roku

niż złoto mistrzostw świata” – mówiła hele-

na rakoczy. to była drużyna, która jest nie  

do odtworzenia. helena rakoczy miała 

wtedy 35 lat. najmłodsza z nich mogła być 

jej córką. „nie strzegłam przed nimi swoich 

tajemnic – może to jest kluczem sukcesu?”. 

SIódeMka PaNI HeleNy, czylI czaS 

TREnERa. w tej grupie była ewa rakoczy, 

córka pani heleny. nie poszła w ślady mamy. 

trenerskie sukcesy? prowadziła kadrę na-

rodową przez trzy kolejne cykle olimpijskie. 

„nie każda mogła załapać, co ja jej propono-

wałam w ćwiczeniach”.

PowRóT do źRódeŁ. stany zjednoczone, 

praca w tamtejszych gniazdach „sokoła”. 

„denerwowało mnie, że każda z zawodni-

czek chciała być od razu najlepsza.  

a przecież wszystko zaczynać trzeba  

od podstaw...”.

kaRIeRa SędzIowSka. tej funkcji podjęła 

się zaraz po zakończeniu kariery zawodni-

czej. „dzięki temu żyłam cały czas w gimna-

styce. przejmowałam się każdą oceną, może 

nawet do przesady”. 

SPoRTowIec RokU. w 1950 roku, jako 

jedyna w historii reprezentantka gimnastyki, 

helena rakoczy zdobyła miano polskiego 

sportowca roku. „życzyłam najszczerzej, 

by mnie ktoś zastąpił, ale do dziś się to nie 

zdarzyło”. 

KORaLE 
PaMIęcI

tekst: TadeUSz kwaŚNIak radio kraków 

„Ćwiczyłam z wielkim 
zapałem, bo ruch był dla 
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helena rakoczy

Franciszek gąsienica groń
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w czaSIe STUdIów RePRezeNTowaŁ 

BaRWy azS aWf WaRSzaWa, ale potem 

na wiele lat związał się ze stołeczną gwar-

dią. na racławickiej był trenerem, szefem 

wyszkolenia, w końcu – wiceprezesem 

i dyrektorem klubu. zawsze oddany spor-

towi, zwłaszcza – ukochanej lekkoatletyce. 

niezwykle aktywny w ruchu olimpijskim 

–  był członkiem zarządu oraz komisji  

rewizyjnej pkol. zawsze elegancki,  

uprzejmy, uśmiechnięty… 

 „Swoją PoSTURą Raczej NIe PaSo-

waŁ do STeReoTyPU SPRINTeRa”  

 – mówi grażyna rabsztyn, przed laty czołowa 

płotkarka świata. „Bardziej mógł być koja-

rzony z siatkówką lub koszykówką. wysoki, 

przystojny, pogodny, przy tym – szarmancki, 

do tego często jak z rękawa sypiący dow-

cipami. zresztą – jak pamiętam – nawet po 

wyczerpującym biegu na 400 m już po chwili 

zmęczenia przebijał u niego uśmiech. takim 

właśnie go zapamiętam”.

 

„kIedy RozPoczyNaŁeM UPRawIaNIe 

SPORTU, Janek był już świetnym zawodni-

kiem” – wspomina inny kolega z bieżni, Je-

rzy pietrzyk. „dla mnie był idolem –  biegał 

przecież z Badeńskim, Balachowskim i grę-

dzińskim –  ówczesnymi gwiazdami 400 m. 

szczyt formy osiągnął w montrealu w roku 

1976. w półfinale biegu indywidualnego 

pokonał między innymi mnie, by w finale 

zająć wprawdzie miejsce ósme, ale… nasza 

sztafeta spisała się znacznie lepiej. wynik 

3.01, 43 dał nam upragnione drugie miejsce 

(za Usa) i srebrny medal, przy czym Janko-

wi, biegnącemu wtedy na drugiej zmianie, 

zmierzono rewelacyjny czas – 44,0 s! przez 

długie lata byliśmy przyjaciółmi – mogliśmy 

rozmawiać o wszystkim, zwierzać się z naj-

21 wrzeŚnia odszedł Jan WERnER – wyBitny lekkoatleta, 
Uczestnik igrzysk olimpiJskich w meksykU, monachiUm 
i montrealU. specJalizował się w Biegach na 200 i 400 m, 
Był silnym pUnktem sztaFety 4 X 400 m – to w JeJ składzie 
wywalczył olimpiJskie sreBro. w swoJeJ sportoweJ 
kolekcJi miał też cztery medale mistrzostw eUropy, 
rekordy kontynentU i liczne starty w meczach 
międzypaństwowych

Powyżej: 
podczas  
treningów  
w spale.  
jan werner  
nigdy się nie  
oszczędzał...

z lewej: 
choć nie miał  
postury sprintera, 
osiągał rewelacyjne 
wyniki

PożeGNaNIa
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większych sekretów. wiem więc, jak bardzo 

bolał go upadek Jego klubu – gwardii. Uparcie 

walczył o jego przetrwanie, ale coraz częściej 

była to walka z wiatrakami. kosztowała go na-

prawdę dużo zdrowia – tego, czego w końcu 

mu zabrakło. żałuję, że Janek nie poszedł dro-

gą szkoleniowca, bo miał ku temu wyśmienite 

predyspozycje, znał się na trenerskim fachu. 

wybrał jednak administrowanie sportem, 

licząc, iż tam bardziej się przyda. zdrowia mu, 

niestety, nie stało. odszedł pokonany przez 

ciężką chorobę”. 

JanEK

zanotował: henryk UrBaŚ

SUMMaRy
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aFter 40 years oF waiting, oUr men’s 
VolleyBall team recently won the world 
championship. this achieVement, together 
wIth the 12 medalS our athleteS earNed  
at the track and Field championships  
in zUrich, made the sUmmer oF sport  
an eXtraordinarily sUccessFUl one

SUMMER Of SPORT

ThIS SUMMER was an exceptionally  

fruitful one in terms of sporting events.  

the european and world championships  

of many sporting disciplines were held during 

this time, and i am happy to say that the 

polish contingent seldom came away empty-

handed. our sportspeople won medals and 

broke records. most of these achievements 

are covered in our “magazyn olimpijski”.

ThE VOLLEyBaLL MEn’S WORLD 

cHaMPIoNSHIP, which was held in poland, 

was far and away the most important 

competition of the season. the white 

and reds excelled themselves to win the 

tournament and take their place on the centre 

of the podium for the first time in 40 years. 

this was a stunning achievement for the 

rejuvenated polish team and its French coach 

stéphane antiga.

teXt By: HeNRyk URbaŚ   translation: STEVE canTy
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ThE EUROPEan TRacK anD fIELD 

chaMPIOnShIPS in zurich likewise ended 

well for us. polish athletes won 12 medals, 

including two golds (anita włodarczyk in the 

hammer throw and adam kszczot in the 800 

m run). supporters of the “Queen of sport” 

would love nothing more than to see a return 

of the “wunderteam” of the 1960s. the first 

step has now been taken. 

POLanD’S UP-anD-cOMInG yOUnG 

aThLETES took part in the second summer 

youth olympic games in nanjing, china. 

again, our teenagers acquitted themselves 

with distinction, winning 10 medals, half of 

them gold. agata nowak (shooting), konrad 

Bukowiecki (shot put), andrzej rządkowski 

RIGHT:
the polish  
„wonder team” 
celebrate their world 
championship win

below:
the opening 
ceremony of the 
second summer 
youth olimpic games 
in nanjing. elżbieta 
wójcik (boxing)  
is the flag bearer

(fencing), elżbieta wójcik (boxing) and kamil 

majchrzak (tennis) were especially impressive. 

ThERE IS a REPORT On RIO DE JanEIRO’S 

preparations to host the 2016 olympic 

games in our “magazyn olimpijski”. after  

a period of relative inactivity, work on building 

sporting facilities and organising events has 

now got underway in earnest. the hosts 

assure us that everything will be ready  

within the next two years.

WhILE On ThE TOPIc Of IMPORTanT 

SPoRTING MaTTeRS, we must mention our 

“olympic picnics”. these events are open 

to everyone and there was one in warsaw 

and another in chorzów this year. some 

300 olympic medallists took part. tens of 

thousands of people, including entire families, 

had a wonderful time there. 

aNd fINally – 12 ocTobeR IS THe 95TH 

annIVERSaRy Of ThE POLISh OLyMPIc 

coMMITTee. we will be marking this 

occasion by going back to where it all began 

– barely a year after poland regained its 

independence in 1918 – and taking a look at 

the first few years of our organisation. 

95 years ago 
Polish Olympic 
Committee has 

been set up

„Dla mnie był idolem – biegał przecież  
z Badeńskim, Balachowskim, Grędzińskim 

– ówczesnymi gwiazdami 400 m”

jaN werNer
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STaRożyTNI PRawNIcy MówIlI: dURa 

LEX SED LEX – twarde prawo, ale prawo, 

ono jest najważniejsze. w życiu codziennym, 

pełna zgoda. ale czy rzeczywiście papierowy 

przepis powinien decydować o wyniku  

na boisku? a co z duchem sportu? 

naJPIERW LEGIa WaRSzaWa, nie dopeł- 

niając mocno biurokratycznych formalności, 

a przede wszystkim z powodu bałaganiarstwa, 

została bardzo surowo ukarana – wykluczona 

z rozgrywek. kilka dni później francuski prze- 

szkodowiec na mistrzostwach europy fini-

szował zwycięsko, ale bez koszulki, którą 

w euforii zdjął z siebie. pozornie sytuacje 

różne, a jednak przez wielu oceniane wspólnie. 

Jedno i drugie zdarzenie wywołało emocje.  

Bo jedno i drugie trudno ocenić jednoznacznie. 

nie ulega jednak wątpliwości, że największy 

WIna IKaRa sukces odniosło bezduszne sportowe prawo, 

coraz bardziej odległe od fair play.

wybITNy fRaNcUSkI MyŚlIcIel 

anDRé  MaLRaUX nazwał XX wiek 

„przedziwnym stuleciem sportu”. trudno 

o trafniejsze określenie. odkryty dla świata 

w starożytności popis siły i sprawności, zwa-

ny igrzyskami olimpijskimi, początkowo nie 

znalazł uznania w czasach nowożytnych. 

zwaśnione na ogół narody nie miały czasu 

dla sportu – sprawdzały siły w prawdziwej 

walce. dopiero w XiX wieku brytyjska  

nowoczesna edukacja znalazła sposób  

na wychowanie młodego człowieka do życia 

w społeczeństwie właśnie poprzez edukację 

fizyczną. zasady dżentelmeństwa i fair play 

stanowiły podwaliny pod współczesny 

sport. co ważne, stał się on tak naprawdę 

substytutem wojny. Umowna walka zastąpiła 

pola bitwy. Bohater sportowy stawał się coraz 

popularniejszy, bo imponował sprawnością 

i odwagą, w jakimś sensie „zastępował” nas 

na tym sportowym polu bitwy. wreszcie,  

to co w tej aktywności ruchowej stało się 

w końcu najważniejsze – pojawiło się bardzo 

mądre hasło, że sport to zdrowie. 

PRzez 100 laT zMIeNIŁo SIę w SPoRcIe 

PRawIe wSzySTko: stadion, technika, 

sprzęt, stroje, ale fundament się ostał. pod-

stawą rywalizacji pozostała czysta i uczciwa 

gra. wszystko się zmieniło, ale pozbawienie 

równych szans zawodnika czy drużyn pozo-

stało w sprzeczności do uczciwych zasad 

i tak naprawdę pozbawia sportową walkę 

sensu. równie fatalnie wygląda potyczka na 

stadionie, w hali czy na pływalni, gdy arbiter 

wysuwa się na pierwsze miejsce przed 

rywalizujących sportowców. drażnią i irytują 

zawodników, wzbudzają emocje widzów, 

którzy tak naprawdę doskonale wiedzą,  

czy decyzja podyktowana była duchem 

sportu, czy wynikała z bezdusznej litery 

sportowych regulaminów. 

tytUłU proszę nie 
poprawiać. to nie 
naJsłynnieJsza powieŚć 
doStojewSkIego, 
a mitologiczny ikar 
zainspirował mnie do tych 
kilkU Uwag na temat, który 
ostatnio zdominował 
Uwagę sympatyków sportU 
nie tylko w polsce.  
ikar, Jak pamiętamy, porwał 
się na słońce, chciał tak 
wysoko polecieć, a słońce 
Ukarało go Śmiercią. 
sportowiec często 
porywa się na wielkie cele, 
a skrUpUlatni arBitrzy nad 
osiągnięcie przedkładaJą 
BezdUszną literę prawa 

Powyżej: 
ten gest oznaczał dla 
Francuza mahiedine’a 
mekhissi-Benabbada 
utratę złotego medalu 
i tytułu mistrza europy. 
czy nie nazbyt surowa 
to kara?

anDRzEJ PERSOn 
dziennikarz sportowy, 
działacz pkol, senator rp

„Czy papierowy 
przepis 

powinien 
decydować  

o wyniku  
na boisku?  

A co z duchem 
sportu?”

anDRzEJ PERSOn

PRoSzę o GŁoS!
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