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CZas  PrÓby 
schyłek roku letnich igrzysk 
olimpijskich to okres,  
na który przypada zwykle 
kampania sprawozdaw- 
czo-wyborcza w większości 
polskich związków spor- 
towych. na walnych zgroma- 
dzeniach oceniane są ich 

dokonania w minionym czteroleciu i wskazywane cele 
na kolejną kadencję. gremia te wybierają też nowe 
władze związków. nie brak zmian. Fotele sterników 
swoich dyscyplin utrzymali szefowie związków: tae- 
kwondo olimpijskiego (Artur Chmielarz), piłki ręcznej  
(Andrzej Kraśnicki), piłki nożnej (zbigniew Boniek), 
tenisa stołowego (Wojciech Waldowski), gimnastycz-
nego (Barbara stanisławiszyn), pięcioboju nowoczes- 
nego (Anna Bajan), a jeszcze wcześniej – koszykówki 
(grzegorz Bachański). z kolei nowi prezesi to: Jacek 
Kasprzyk (piłka siatkowa), paweł słomiński (pływanie),  
leszek piotrowski (boks), dariusz Olszewski (rugby), 
grzegorz Brudziński (zapasy), Henryk Olszewski (la), 
dariusz Banaszek (kolarstwo), tadeusz Wróblewski 
(kajakarstwo), Marek zawadka (badminton), Ewa  
Czerebak-Mrozowicz (łucznictwo), Mariusz Jędra (pod- 
noszenie ciężarów), paweł Jarski (triathlon), Marek 
szewczyk (jeździectwo) i Jacek zawadka (judo). zmiana 
także w łyżwiarstwie szybkim. po rezygnacji Kazimierza 
Kowalczyka (kierował pzŁs z krótką przerwą przez 
26 lat!) stery przejął tam (do wiosny 2018) roman 
derks. W kilku innych polskich związkach sportowych 
zjazdy i wybory dopiero się odbędą. za to na pewno 
wszystkie nowe zarządy i ich prezesi będą musieli 
sprostać nie tylko zadaniom statutowym, ale też 
zaostrzonym wymaganiom resortu sportu. Jako organ 
dofinansowujący działalność federacji minister Witold 
Bańka pod koniec roku określił zasady, na jakich 
będą one zasilane w środki i jak będą z nich rozliczane. 
Mówiąc najoględniej – ministerstwo zamierza 
„przykręcić śrubę”. Ma obowiązywać zasada: kto 
osiągnie dobre wyniki, nie będzie musiał obawiać się 
o pieniądze; pozostałym będzie zapewne trudniej. 
zwraca uwagę sformułowanie: „Budżetowe środki 
to przywilej, ale nie – obowiązek”. to oznacza m.in. 
konieczność poszukiwania pieniędzy na działalność 
także z innych źródeł. resort sformułował też inne 
warunki, z których najważniejsze to: zgrupowania 
kadry głównie w ośrodkach COs, stała współpraca 
z COMs, Instytutem sportu i Komisją Antydopingową 
oraz obowiązkowe dokształcanie szkoleniowców kadr 
narodowych w Akademii trenerskiej. O tym, jak z tych 
zadań wywiązują się związki, będzie okazja za czas 
jakiś napisać. A w następnym wydaniu postaramy się 
przedstawić nowych prezesów federacji. 
 Henryk urbaś







POWyżeJ:
pamiątkowe zdjęcie 
z prezydentem rp 
Andrzejem dudą  
i jego małżonką

wydarZenIa

WIElE lAt tEMu WŁAdzE pKOl pOstAnOWIŁy pO KAżdyCH 
– zAróWnO lEtnICH, JAK I zIMOWyCH – IgrzysKACH 
pOdsuMOWyWAĆ stArty nA gAlACH OlIMpIJsKICH z udzIAŁEM 
MEdAlIstóW, ICH trEnEróW, CzęstO róWnIEż – nAJBlIższyCH 
zAWOdnIKóW, A tAKżE – przEdstAWICIElI zWIązKóW I InnyCH 
InstytuCJI spOrtOWyCH OrAz dzIEnnIKArzy. tAK ByŁO I tyM 
rAzEM, pO IgrzysKACH XXXI OlIMpIAdy W rIO dE JAnEIrO. 
5 pAźdzIErnIKA HOnOrOWyMI gOśĆMI rOdzIny OlIMpIJsKIEJ 
BylI: prEzydEnt rp AndrzEJ dudA I JEgO MAŁżOnKA 
– AgAtA KOrnHAusEr-dudA

O RiO Raz JeSzcze
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zaSadNiczą galę POPRzedziŁy:  

tradycyjne spotkanie medalistów z członka-

mi kierownictwa pKOl i przedstawicielami 

sponsorów reprezentacji oraz odsłonięcie  

na „ścianie Chwały polskiego sportu Olim-

pijskiego” w Muzeum sportu i turystyki pla-

kiet symbolizujących zdobyte w rio medale. 

Aktu tego dokonali sami medaliści, po czym 

wszyscy skierowali się do głównej sali kon-

ferencyjnej Centrum Olimpijskiego, by wziąć 

udział w centralnej części uroczystości.  

„po drodze” odsłonięta została jeszcze tabli-

ca ze składem całej ekipy biało-czerwonych 

na igrzyska w rio.

OKOliczNOściOWe WySTąPieNia,  

omawiające występ polaków na arenach 

igrzysk w rio de Janeiro i wywalczone tam  

11 medali mieli: prezes pKOl Andrzej Kraśnicki 

i minister Witold Bańka. z kolei prezydent 

Andrzej duda złożył gratulacje wszystkim 

naszym medalistom, zapewniając, że ich 
FOtO: sZymOn sIkOra (PkOl)

tEKst: HeNRyK URbaś polskie radio



ObOK:
prezydent rp  

Andrzej duda dziękuje 
olimpijczykom za ich 
osiągnięcia podczas 

igrzysk w rio  
de Janeiro 

ObOK:
nasze „złote” wioślarki 

z rio: Magdalena 
Fularczyk-Kozłowska 

(z prawej)  
i natalia Madaj

ObOK:
Maja Włoszczowska 

przy  „ścianie Chwały  
polskiego sportu 

Olimpijskiego”

PONiżeJ:
przedstawicielka 
sponsora 
strategicznego  
 – dominika Kulczyk

„Na sukces 
medalowy 

składa się wiele 
czynników.  

To nie tylko sam 
trening, siła, 

wytrzymałość...”
występom w Brazylii towarzyszyły nad Wisłą 

myśli wielu rodaków i życzenia osiągnięcia 

jak najlepszych wyników. powiedział m.in.:  

– na sukces medalowy składa się wiele 

czynników. to nie tylko sam trening, siła,  

wytrzymałość czy kwestia dobrze przy- 

gotowanego sprzętu, ale to także kwestia 

psychiki, samopoczucia danego dnia  

czy po prostu zwykłego szczęścia. nie 

zawsze wszystko się tak składa, że jest ten 

największy sukces, jakim jest medal. Emocje 

i walka dla siebie, dla polski, dla najbliższych  

– są zawsze. dlatego z całego serca chcia-

łem wam za to piękne i godne reprezento-

wanie rzeczypospolitej podziękować. 

NaSTęPNie Medaliści i icH TReNeRzy 

z rąk członków kierownictwa pKOl i przed-

stawicieli firm sponsorujących reprezentację 

olimpijską otrzymali nagrody pieniężne 

w wysokości ustalonej w ogłoszonym  

przed igrzyskami regulaminie. szczególne 

wrażenie zrobiło na zebranych wręczenie 

przez dominikę Kulczyk naszym „złotym” 

wioślarkom – Magdalenie Fularczyk-Ko-

złowskiej i natalii Madaj – prawie półki-

logramowych sztabek złota, obiecanych 

przyszłym mistrzom olimpijskim przed 

igrzyskami przez sponsora strategicznego 

– Kulczyk Investments (nieobecną na gali 

inną złotą medalistkę – młociarkę Anitę 

Włodarczyk reprezentowali rodzice). 

PO gali W KUlUaRacH długo jeszcze 

trwały rozmowy zawodników, trenerów,  

działaczy i gości. niejako „przy okazji”  

przybyli obejrzeli wystawę 50 najciekaw-

szych fotografii wykonanych przez akre-

dytowanych na igrzyskach w rio polskich 

fotoreporterów. 
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wydarZenIa

dWIE WIElKIE nAdzIEJE, dWIE różnE drOgI I tAKI sAM CEl 
– MIstrzOstWA śWIAtA W nArCIArstWIE KlAsyCznyM, 
KtórE tyM rAzEM OdBędą sIę W lAHtI. tE nAdzIEJE tO 
OCzyWIśCIE SKOczKOWie i biegacze, A W zAsAdzIE JEdnA 
BIEgACzKA – JustynA KOWAlCzyK. dWIE drOgI tO zupEŁnIE 
OdMIEnnE spOsOBy przygOtOWAń dO nAJWAżnIEJszEgO 
stArtu sEzOnu. CEl? rzECz JAsnA pOdIuM W FInlAndII

W dROdze dO laHTi

FOtO: sZymOn sIkOra/PkOl

dziś, KilKa TygOdNi PRzed MiSTRzO-

STWaMi śWiaTa W laHTi, które odbędą 

się między 22 lutego a 5 marca, więcej 

niepokoju jest o Justynę. Chociaż duet Ko-

walczyk – trener Aleksander Wierietielny 

już wiele razy udowodnił znajomość swojej 

pracy, więc wypada im zaufać. Biegaczka 

z Kasiny Wielkiej i jej trener, który osiadł 

w poroninie, latami przygotowywali się 

utartym schematem, który w największym 

skrócie sprowadzał się do jak najczęst-

szych startów. tak było jednak w czasach, 

gdy Justyna była zdrowsza. Kolejnymi 

występami polka budowała formę, wcho-

dziła na najwyższe obroty na początku 

roku, gdy trwał tour de ski, a później była... 

coraz lepsza. teraz jest inaczej. Wystar-

towała w kilku tylko zawodach pucharu 

świata na początku sezonu i z tego cyklu 

zniknęła. zaszyła się we włoskich górach, 

w weekendy zjeżdżała na starty w im-

prezach rangi pucharu FIs i wracała do 

pracy. Wszystko dlatego, że zrezygnowała 

z biegania techniką dowolną na poziomie 

wyczynowym z powodu kiepskiego stanu 

kolan. skupia się na klasyku i to w tej tech-

nice chce walczyć o medal w lahti. I znów 

ma wielką motywację. – Biegi to moja 

praca i pasja. zajmują mi praktycznie całe 

życie, zresztą przynoszą więcej radości 

niż kiedykolwiek. Fajnie mi się poukładało 

z treningami, wciąż jest ciężko, ale chce mi 

się to robić. Już nie szukałam zapomnienia 

w kilkugodzinnej pracy na nartach. liczyło 

się to, aby zajęcia przynosiły efekty – mó-

wiła przed sezonem. Ostatni rok nie był  

dla niej udany, najprawdopodobniej z po-

wodu przetrenowania. przed tym sezo- 

nem znów miała w sobie optymizm. 

– przed poprzednimi sezonami też miałam 

nadzieję. przysłowie mówi, że ona umiera 

ostatnia, i to prawda. A jeżeli tak mocno 

się pracuje jak ja, to jest wiara, że sezon się 

uda. nie wyszło, zdarzyło mi się to po raz 

pierwszy w życiu, bo tych poprzednich  

lat nie ma co liczyć. Może teraz też się  

nie poukłada? Chociaż... wątpię – zapo- 

wiadała odważnie na początku sezonu. 
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POWyżeJ:
podwójny triumf 
Kamila stocha  
w soczi to jedno 
z największych 
wydarzeń w historii 
polskiego sportu

ObOK:
Justyna Kowalczyk  

nie bez powodu 
nazywana jest  

w polsce Królową zimy

wchodząc na podium w planicy, ale dalej 

już tak dobrze nie było. dawid Kubacki 

wygrywał latem, ale zimą większość pamię-

tała przede wszystkim to, że znosiło go nad 

progiem. Jan ziobro, sensacyjny zwycięzca 

konkursu o puchar świata w Engelbergu 

sprzed trzech lat, pogrążył się w przecięt-

ności, Klemens Murańka czy Aleksander 

zniszczoł nie potwierdzali, że mają zadatki 

na wybitnych skoczków w kategorii elity. 

do tego w ostatnim czasie dochodziła 

niezbyt dobra atmosfera w kadrze, w której 

powstały grupki. Łukasz Kruczek, który 

doprowadził kadrę do największych sukce-

sów w historii, ostatecznie zrezygnował. za-

stąpił go Austriak stefan Horngacher, który 

już kiedyś pracował z polską młodzieżą. 

po okresie przerwy od pracy w naszym 

kraju, w czasie którego mógł obserwować 

z dystansu polską kadrę, był człowiekiem 

z zewnątrz, któremu łatwiej, niż komuś  

ze środowiska, uporządkować kilka spraw. 

Austriak Stefan Horngacher  
dał nowy impuls, dołożył też kilka 

zmian w treningach i maszyna 
zaczęła działać niemal perfekcyjnie

tak naprawdę Kowalczyk zostały dwa cele:  

lahti i po niespełna roku zimowe igrzyska  

w pyeongChang. tam też chce być na 

podium. zdobywała medale w turynie 

w 2006 roku, cztery lata później w Van-

couver i w 2014 roku w soczi. Co ciekawe, 

przed igrzyskami w rosji także nie wystar-

towała w tour de ski. Wtedy była to forma 

protestu przeciwko zmianom konkurencji 

w programie. W efekcie trenowała spokoj-

nie w santa Caterinie, a później, już w soczi, 

pobiegła po złoto. teraz też tour de ski 

obejrzy w telewizji, a bazą treningową jest... 

santa Caterina. Może to dobry znak?

Jeśli KOWalczyK MUSi ciągle SzU-

Kać fORMy, to nasi skoczkowie takich 

powodów do zmartwień nie mają. Wręcz 

przeciwnie – muszą utrzymać obecną 

dyspozycję. latami mówiło się o wielkich 

możliwościach polaków. Kamil stoch je po-

twierdził, wygrywając w zasadzie wszystko, 

co mógł. Jest dwukrotnym mistrzem olim-

pijskim, mistrzem świata i zdobywcą Krysz-

tałowej Kuli. z kolegami z drużyny dwa razy 

zdobywał brąz mistrzostw świata. za jego 

plecami już tak dobrze nie było. O Macie-

ju Kocie od wielu lat mówiło się: „młody, 

utalentowany, ale…”. tymczasem skoczek 

z zakopanego ma 25 lat i w świecie skoków 

ten pierwszy przymiotnik już do niego nie 

pasuje. piotr żyła potrafił błysnąć kilka se-

zonów temu, wygrywając w Oslo, a później 

dołożył też kilka zmian w treningach, dał 

nowy impuls i maszyna zaczęła działać 

niemal perfekcyjnie. W kadrze pojawił się 

też Adam Małysz. po tym, jak zakończył 

karierę skoczka, przesiadł się do samo-

chodu rajdowego i spełniał się, startując 

w rajdzie dakar. przed tym sezonem nie 

zebrał jednak odpowiedniego budżetu 

i przyjął ofertę polskiego związku narciar-

skiego, aby zostać dyrektorem-koordyna-

torem pzn. na razie jest zbyt wcześnie,  

by oceniać efekty pracy duetu Hornga-

cher–Małysz, ale pierwsze wnioski muszą 

być pozytywne. O wszystkim decyduje 

Horngacher, a Adam jest kimś, kto jest 

łącznikiem między kadrą a związkiem, 

a ponadto służy wsparciem zawodnikom. 

dla większości obecnych kadrowiczów 

Małysz był idolem, a dziś mogą z nim kon-

sultować nie tylko sportowe problemy.

Wróćmy jednak do lata. to wtedy przebu-

dził się przede wszystkim Kot, który skakał 

jak nakręcony. sześć startów w letniej 

grand prix to pięć zwycięstw i jedno drugie 

miejsce skoczka z zakopanego! Odżył 

też stoch, a wiary w siebie nabrali również 

inni. Wystarczyło wprowadzić kilka korekt 

i uśpiona moc się obudziła. prawdziwe 

skoki narciarskie trwają jednak zimą. tu na 

szczęście pozytywny kierunek zmian się 

potwierdził. gdy ten numer „Magazynu 

Olimpijskiego” kierowaliśmy do druku, Kot 

i stoch byli w pierwszej dziesiątce klasyfi-

kacji generalnej pucharu świata. Kamil, po 

długiej przerwie, wrócił na podium. Wygrał 

konkurs w lillehammer i był na podium 

w Engelbergu. swojego sukcesu docze-

kał się też Kot, który zajął drugie miejsce 

w norwegii. na miejsce na podium  

zawodów o puchar świata czekał 9 lat.  

Co ciekawe, osiągnął ten wynik tam,  

gdzie pierwszy raz zdobywał punkty.
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wydarZenIa

„Wszystko idzie w dobrym kierunku, 
czuję każdy szczegół na skoczni,  

a skoki sprawiają mi radość” – mówił 
przed sezonem Kamil Stoch

10 MAgAzyn OlIMpIJsKI

Kot to obecnie największy beneficjent 

przyjścia do polski Horngachera.  

zaufał mu bezgranicznie i zbiera efekty. 

zresztą większość kadrowiczów jest  

wpatrzona w Austriaka jak w obraz. 

– trudno by było inaczej. Wiemy, czego  

od nas chce, z każdym porozmawia i jasno 

wyraża swoje pomysły, choć jeśli ktoś  

ma inny, nie ma problemu, żeby poroz-

mawiać. Ma charyzmę, a jednocześnie to 

przyjacielski człowiek. A najważniejsze 

w tym wszystkim jest to, że widzimy  

efekty wspólnej pracy – tłumaczy wprost 

Kot, który dotąd najczęściej przegrywał 

z samym sobą i własnymi ambicjami.  

teraz wydaje się, że panuje nad oczekiwa-

niami i zaczyna skakać tak jak potrafi.

pierwszym liderem kadry jest jednak 

stoch. poprzedni sezon miał kompletnie 

nieudany. z jednego z głównych bohate-

rów świata skoków stał się aktorem dru-

go-, a czasem trzecioplanowym. doszło 

 do tego, że dwukrotnemu mistrzowi olim-

pijskiemu zdarzało się przepadać w kwali-

fikacjach. Kamil pokazał jednak charakter 

i klasę. znów jest silny. – Od końca ostat-

niej zimy udało się dużo wypracować, 

ale jest jeszcze co robić. Wszystko idzie 

w dobrym kierunku, czuję każdy szczegół 

na skoczni, a skoki sprawiają mi radość 

– mówił przed sezonem. niby bardzo ogól-

nikowa to wypowiedź, ale w przypadku 

stocha jednocześnie bardzo ważna.  

przed poprzednimi sezonami zdarzało  

mu się wyznać, że lato było bardzo słabe, 

a on sam walczył przede wszystkim  

o to, żeby z chęcią chodzić na treningi.  

teraz doświadczony 29-latek wyglądał 

zupełnie inaczej. – Ostatnie lata mnie  

doświadczyły, i chodzi o różne sytu- 

acje. Wiele jednak się nauczyłem.  

przede wszystkim tego, jak cieszyć się  

z drobnych spraw. Wiem też, że nie mogę 

popadać w skrajne emocje. żadnej skraj-

nej frustracji ani wielkiego optymizmu. 

Chodzi o to, aby z niczym nie przesa- 

dzać. teraz więc cieszę się... normalnie  

– przekonywał spokojnie Kamil. 

Jego seniorska kariera niemal w całości 

była związana z trenerem Kruczkiem,  

ale zmianę na stanowisku szkoleniowca 

przyjął bezboleśnie. – Łukasz zbudował 

bazę, przejął ją stefan i są wyniki. gdyby 

było źle, potrzebowalibyśmy dużo czasu, 

żeby to odbudować, a my już teraz  

osiągamy dobre wyniki. Wystarczyło  

poukładać niektóre sprawy – tłumaczył 

spokojnie stoch, który jeszcze przed  

sezonem wyznał, że chce znowu być  

najlepszy. I jest na dobrej drodze,  

aby wrócić na „swoje miejsce”.  

A razem z Kotem może poprowadzić 

drużynę nawet do tytułu mistrza świata 

w drużynie. O tym, że polacy potrafią  

wygrywać, już wiemy, bo w tym sezonie  

byli najlepszą drużyną konkursu  

w Klingenthal. Jeśli nadal będą  

skakali tak jak ostatnio, mogą  

to powtórzyć w lahti. 

POWyżeJ:
poprzedni sezon  
dla Macieja Kota  
nie był udany. 
Obecny rozpoczął się 
obiecująco

PONiżeJ:
soczi raz jeszcze  
– mistrza oklaskują 
noriaki Kasai (z lewej)  
i peter prevc
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CHOĆ 2017 nIE BędzIE rOKIEM OlIMpIJsKIM,  
CIEKAWyCH I WAżnyCH IMprEz spOrtOWyCH  
WCAlE W nIM nIE zABrAKnIE…

W SPORTOWyM 
KaleNdaRzU 2017

FOtO: SHUTTeRSTOcK, SzyMON SiKORa (PKOl)

uwagę zwracają choćby Olimpijskie Festiwale Młodzieży Europy 

(zimowy i letni). przedstawiciele dyscyplin zimowych prawie do koń-

ca marca będą rywalizować w mistrzostwach Europy i świata oraz 

zawodach pucharowych. Jeszcze w pierwszej połowie roku uwaga 

kibiców skieruje się na imprezy kolarskie, lekkoatletyczne, kajako-

we, wioślarskie czy żeglarskie. przez cały rok emocji nie zabraknie 

w prestiżowych turniejach tenisowych oraz w zmaganiach naszych 

reprezentacji w grach zespołowych. Co ważne – niemało ciekawych 

imprez odbędzie się w przyszłym roku w polsce. W naszym (zapew-

ne niepełnym) zestawieniu staraliśmy się wymienić najważniejsze 

pozycje sportowego kalendarza 2017. Ich uzupełnienie zaintereso-

wani znajdą na pewno na stronach internetowych poszczególnych 

polskich związków sportowych. 

 redakcja
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wydarZenIa

STyczeń

29.12.–6.01.  gEr/Aut  narciarski turniej  
Czterech skoczni 

31.12.–8.01.  suI/gEr/ItA  narciarski tour de ski
2–14.01.  Arg/BOl/pAr rajd dakar 
5–6.01. schönau (gEr) ME w saneczkarstwie
11–29.01. FrA Mś w piłce ręcznej (M)
16–29.01.  Melbourne (Aus)  turniej tenisowy  

Australian Open 
23–31.01. duszniki-zdrój ME w biathlonie 
25–29.01. Ostrawa (CzE)  ME w łyżwiarstwie 

figurowym
27–29.01. Innsbruck (Aut) Mś w saneczkarstwie
28–29.01.  Bieles (luX)  Mś w kolarstwie 

przełajowym 
28.01.–8.02. Ałmaty (KAz) zimowa uniwersjada 

lUTy
6–19.02.  piz nair, st. Moritz (suI)  Mś w narciarstwie alpejskim
8–19.02.  Hochfilzen (Aut) Mś w biathlonie 
11–18.02.  Erzurum (tur) zimowy EyOF 
22.02.–5.03.  lahti (FIn)  Mś w narciarstwie 

klasycznym
24–26.02.  Warszawa (pOl)  turniej pś o „szablę 

Wołodyjowskiego” (M)

marZeC

3–5.03.  Belgrad (srB) HME w lekkoatletyce
7–19.03.  sierra nevada (Esp) Mś w snowboardzie 
14–25.03. graz, schladming (Aut)  zimowe Igrzyska  

Olimpiad specjalnych
26.03.  MnE    mecz piłkarski Czarno- 

góra – polska (el. Mś 2018)
26.03.  Kampala (ugA) Mś w biegach przełajowych
29.03.–2.04. Helsinki (FIn)  Mś w łyżwiarstwie 

figurowym

KWiecień

1–9.04.  split (CrO) ME w podnoszeniu ciężarów
8–14.04.   pOlsKA  Mś dyw. I, gr. B w hokeju  

na lodzie (K)
12–16.04.  Hongkong (CHn) Mś w kolarstwie torowym
19–23.04.  Bukareszt (ruM) ME w gimnastyce sportowej 
20–23.04.  Warszawa (pOl) ME w judo 
22–23.04.  nassau (BHM)  Festiwal sztafet 

lekkoatletycznych 

maJ  
3–5.05.  gdańsk (pOl) puchar świata we florecie (K) 
5–21.05.  paryż (FrA)/Kolonia (gEr) Mś elity w hokeju na lodzie 
2–28.05.   ItA  giro d’Italia  

(kolarstwo szosowe)
13.05. Warszawa (pOl)  grand prix w wyścigach  

na żużlu
16–21.05.  Belgrad (srB) ME w zapasach 
21.05. podébrady (CzE) pE w chodzie sportowym
24.05.  solna (sWE)  Finał ligi Europy uEFA 
26–28.05.  račice (CzE)  ME w wioślarstwie
28.05.–11.06.  paryż (FrA)   turniej tenisowy  

French Open
29.05.–5.06.  düsseldorf (gEr)  Mś w tenisie stołowym
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CZerwIeC  
1–4.06.  tacen (slO)   ME w kajakarstwie 

slalomowym
3.06.  Cardiff (gB)  Finał ligi Mistrzów uEFA
10.06.  Warszawa (pOl)  mecz piłkarski polska – ru- 

munia (el. Mś 2018) 
12–17.06.  tbilisi (gru)  ME w szermierce
16–27.06.  CzE ME w koszykówce (K)
16–30.06.  pOlsKA  piłkarskie ME drużyn u-21
22–30.06.  Muju (KOr)  Mś w taekwondo 
24–25.06.  lille (FrA)  lekkoatletyczna superliga 
24–25.06.  singen (gEr)   Mś w maratonie  

kolarskim MtB

lIPIeC

1–23.07.   FrA   tour de France  
(kolarstwo szosowe)

3–16.07.  londyn (gB)   tenisowy turniej 
Wimbledoński 

13–16.07.  Bydgoszcz (pOl) ME w lekkoatletyce u-23
14–16.07.  płowdiw (Bul)  ME w kajakarstwie (sprinty)
14–30.07.  Budapeszt (Hun)  Mś w pływaniu
17–24.07.  Mińsk (Blr)  ME w pięcioboju nowoczesn.
19–26.07.  lipsk (gEr)  Mś w szermierce
20–23.07.  Olsztyn (pOl)   turniej World tour 

w siatkówce plażowej
22–30.07.  györ (Hun)  letni EyOF 
20–30.07.  Wrocław (pOl)   Igrzyska światowe  

(the World games)
28.07.–6.08.  Wiedeń (Aut)  Mś w siatkówce plażowej 
29.07.–4.08.  pOlsKA  74. Kolarski tour de pologne 

SieRPień

2–6.08.  Herning (dAn)  ME w kolarstwie szosowym
4–13.08.  londyn (gB)  Mś w lekkiej atletyce 

25.08.–3.09. Hamburg (gEr)  Mś w boksie (M)
26.08.  gorzów Wlkp. (pOl)  grand prix w wyścigach  

na żużlu 
28.08.–10.09.  nowy Jork (usA)   turniej tenisowy us Open
28.08.–3.09. Budapeszt (Hun)  Mś w judo 
29.08.–3.09. pesaro (ItA)  Mś w gimnastyce 

artystycznej
31.08.–17.09.  tur/ruM/FIn/Isr ME w koszykówce (M) 

WRzeSień  
1.09.  dAn   Mecz piłkarski  

dania – polska (el. Mś 2018) 
4.09.  Warszawa (pOl)  Mecz piłkarski polska – Ka- 

zachstan (el. Mś 2018)

8.08.  skopje (MAC) Mecz o superpuchar uEFA 
17–20.08. strzegom (pOl)  ME w WKKW 
19–30.08.  tajpej (tAJ) letnia uniwersjada
19.08.–10.09.   Esp   Vuelta a España  

(kolarstwo szosowe)
21–26.08. paryż (FrA) Mś w zapasach
21–27.08.  glasgow (gB)  ME w badmintonie 
21–28.08.  Kair (Egy)  Mś w pięcioboju nowoczesn.
23–27.08. račice (CzE)  Mś w kajakarstwie (sprinty)
25.08.–3.09.  gdańsk, szczecin,  ME w siatkówce (M) 
 Kraków, Katowice (pOl)

5–10.09.  Cairns (Aus)  Mś w kolarstwie MtB 
10–17.09.  Kochi (Ind) Mś w badmintonie 
13–17.09.  luksemburg (luX)  dME w tenisie stołowym 
16–23.09.  Enoshima (JAp) Mś w żeglarskiej klasie rs:X 
17–24.09.  Bergen (nOr) Mś w kolarstwie szosowym 
22.09.–1.10.  AzE/gru ME w siatkówce K
23.09.–1.10.  sarasota (usA) Mś w wioślarstwie 
27.09.–1.10.  pau (FrA)  Mś w kajakarstwie 

slalomowym 
27.09.–9.10.  Montreal (CAn) Mś w gimnastyce sportowej 

PaŹdzieRNiK

5.10.  ArM   Mecz piłkarski Arme- 
nia – polska (el. Mś 2018)

7.10.  toruń (pOl)   grand prix w wyścigach  
na żużlu 

8.10.  Warszawa (pOl)  Mecz piłkarski polska – Czar- 
nogóra (el. Mś 2018)

15–22.10.  Meksyk (MEX) Mś w łucznictwie 
23–29.10. singapur (sIn)   Finałowy turniej tenisowy 

WtA (K)

lIstOPad

13–19.11.  londyn (gB)   Finałowy turniej tenisowy 
Atp (M)

28.11.–5.12. Anaheim (usA)  Mś w podnoszeniu ciężarów 

gRUdzień

1–17.12.   gEr  Mś w piłce ręcznej (K)
10.12.  Šamorin (sVK) ME w biegach przełajowych 
13–17.12.  Kopenhaga (dAn)  ME w pływaniu (25 m)



wydarZenIa

WyglądA nA tO, żE pOd WzględEM OrgAnIzACyJnyM Będą tO IgrzysKA udAnE. nA pEWnO 
nIE tAK WystAWnE (A przEz tO nIE tAK KOsztOWnE) JAK pOprzEdnIE, W rOsyJsKIM sOCzI, 
AlE – przygOtOWAnE stArAnnIE I przEprOWAdzOnE nA W WIęKszOśCI zupEŁnIE nOWyCH 
OBIEKtACH. trzEBA JEdnAK pAMIętAĆ, żE pOŁudnIOWOKOrEAńsKIE PyeOnGChanG  
(tAKą pIsOWnIę FOrsuJą MIEJsCOWI) dO przyJęCIA OlIMpIJCzyKóW W dysCyplInACH 
zIMOWyCH spOsOBIŁO sIę Już W rOKu 2003

IGrZyska Od GÓr dO mOrZa

FOtO: HeNRyK URbaś, POcOg, SHUTTeRSTOcK

W PieRWSzyM POdeJściU minimalnie, 

53:56 przegrało w pradze rywalizację o igrzy-

ska 2010 z Vancouver, a cztery lata później, 

w gwatemali, 47:51 – właśnie z kurortem znad 

Morza Czarnego. triumfowało dopiero w dur-

banie – tym razem już w pierwszej rundzie 

głosowania, sięgając po 63 głosy, wprost 

znokautowało Monachium (25) i Annecy (7). 

Inna sprawa, że z roku na rok liczba miast sta-

jących do walki, zwłaszcza o zimowe igrzyska, 

maleje. O te z 1992 roku (triumf Albertville) ry-

walizowała siódemka kandydatów, walczące 

o zIO 2002 salt lake City miało ośmiu kon-

kurentów, ale już o igrzyska właśnie w 2018 

walczyła tylko wspomniana wcześniej trójka, 

a o następne, po wycofaniu się kilku miast 

(w tym Krakowa), ze zwycięskim pekinem 

konkurowało tylko Ałmaty (przegrało 40:44). 

Mniejsza o to – faktem jest, że w dniach 9–25 

lutego 2018 roku, a więc za niewiele ponad 

rok, narciarzy, łyżwiarzy, hokeistów i przed-

stawicieli innych zimowych sportów będzie 

gościć właśnie pyeongChang. Właściwie 

określenie „igrzyska w pyeongChang” jest 

nie do końca prawdziwe – to jednak specyfika 

takich imprez. zwłaszcza w ostatnich latach 

obiekty sportowe są sytuowane najczęściej 

w 2–3 różnych miejscach, czasem dość od 

siebie odległych. W Korei też tak się stanie, 

choć dystans nie będzie zbyt pokaźny.  

W samym centrum pyeongChang zlokalizo-

wano właściwie tylko jedną (z dwóch) wioskę 

olimpijską oraz położone blisko niej Medal 

plaza – miejsce, w którym oprócz uroczysto-

ści otwarcia i zamknięcia odbędzie się część 

ceremonii medalowych. najbliższe obiekty 

sportowe oddalone są o ok. 20 minut jazdy 

autobusem – w tzw. „Alpensia resort”, miejscu 

nazywanym czasem „koreańskimi Alpami”. 

Wokół kilku luksusowych hoteli (dla członków 

władz MKOl i narodowych komitetów olimpij-

skich), w promieniu 1,5–2 km, położone są:  

tor saneczkowo-bobslejowy, zespół skoczni 

narciarskich, stok slalomowy, trasy biegowe 

i biathlonowe – wszystko to dla olimpijczy-

ków. po przeciwnej stronie kompleksu  

– prawdziwy raj dla narciarzy amatorów, 

a więc – kilkanaście wyciągów i kolejek 

prowadzących na stoki o różnym stopniu 

Za ponad rok  
PyeongChang 

będzie gościć 
przedstawicieli 

sportów 
zimowych
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tEKst: HeNRyK URbaś polskie radio



Niektóre areny zimowych 
igrzysk 2018 osiągnęły już 

gotowość na poziomie  
90–95 procent 

trudności, do tego u ich podnóża – ogromna 

wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snow-

boardowego, szatnie i sanitariaty, punkty 

gastronomiczne. późną jesienią, kiedy ten 

teren oglądałem, nie prezentowało się to jesz-

cze efektownie – na zboczach było zielono, 

ale kiedy przez dwie kolejne noce kilkanaście 

armatek pracowicie produkowało sztuczny 

śnieg – trawa szybko robiła się biała. Ama-

torów białego szaleństwa jednak jeszcze nie 

było – mieli zjechać tam pod koniec grudnia. 

„alPensIa resOrt” to miejsce istotne 

z jeszcze jednego powodu. to właśnie tam, 

w dzisiejszym nowoczesnym centrum kon-

ferencyjnym oraz w położonej po sąsiedzku 

sali koncertowej, w czasie igrzysk będzie 

funkcjonować główne Centrum prasowe 

(MpC). W odległości 800 metrów od niego 

budowane jest Centrum radiowo-telewizyjne 

(IBC), za którego pośrednictwem w cały świat 

będą wysyłane sygnały telewizyjny i radiowy 

z poszczególnych olimpijskich aren. sprzed 

IBC z kolei będą kursować autobusy dowożą-

ce żurnalistów na wszystkie obiekty sportowe. 

STOSUNKOWO NaJdaleJ (45–60 minut 

jazdy) będzie do miejsc rozgrywania zawo-

dów snowboardowych (Bokwang) i zjazdu 

(Jeongseon). za to tylko 30–35 minut do in-

nego skupiska olimpijskich aren – w położo-

nym na wybrzeżu mieście gangneung. tam 

będą rywalizować zawodnicy wszystkich 

dyscyplin „lodowych”, a więc – hokeja, cur-

lingu, łyżwiarstwa figurowego i szybkiego 

oraz short tracku. dla nich gospodarze bu-

dują oddzielną, niezależną od tej w pyeong- 

Chang, wioskę olimpijską. W jej pobliżu po-

wstaje podobna, przeznaczona dla przed- 

stawicieli mediów. Wydaje się, że w tej za- 

mieszka 80–90% dziennikarzy obsługu-

jących igrzyska, a to dlatego, że w pobliżu 

wspomnianej „Alpensii” miejsc noclegwych 

dla prasy brakuje i tylko nieliczni będą mieć 

szczęście tam kwaterować (nawiasem mó-

wiąc – płacąc za pokój po 200–370 dol./noc). 

W sumie może nie wydają się to igrzyska 

nadmiernie „kompaktowe”, ale też odległo-

ści pomiędzy ich głównymi arenami  

nie będą wcale porażające – w Vancouver 

było znacznie dalej, w soczi też bywało,  

że przemieszczanie się z jednej areny  

na drugą trwało ponad godzinę, więc…

NaJWażNieJSze z PUNKTU WidzeNia 

przygotowań gospodarzy do igrzysk jest za-

awansowanie prac na obiektach. na grudzień 

2016 roku jest ono więcej niż zadowalające. 

niektóre areny osiągnęły już gotowość  

na poziomie 90–95%. to np. te, na których 

przeprowadzono niedawno pierwsze zawody 

testowe, a więc – ślizgi na torze saneczkowo-

-bobslejowym, zawody snowboardowego 

„big air” pod zespołem skoczni narciarskich 

czy pś w short tracku. skocznie – gotowe na 

82%, trasy narciarstwa alpejskiego – 60–75%, 

narciarskie i biathlonowe – 65%, hala kryjąca 

tor do łyżwiarstwa szybkiego – 80%,  
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wydarZenIa

Prace są dobrze 
zorganizowane 

i gospodarze 
zapewniają,  

że zostaną 
zakończone  

na czas 
16 MAgAzyn OlIMpIJsKI

hale dla hokeja – 75–95%, lodowisko dla cur-

lingu – 97% itd. stosunkowo najmniej zaawan-

sowane jest wznoszenie wspomnianego 

na wstępie Medal plaza – na dziś gotowego 

w jednej trzeciej. Jednak biorąc pod uwagę 

niezbyt w sumie skomplikowaną planowaną 

jego konstrukcję – wydaje się, że zakłada- 

ny termin ukończenia budowy obiektu  

(30 września 2017 roku) nie jest zagrożony. 

WaRTO dOdać, że na wszystkich wzno-

szonych na miejscu arenach pracują tysiące 

robotników i inżynierów, wspomaganych 

przez setki ciężkiego sprzętu – w niektórych 

miejscach panuje wręcz księżycowy kraj- 

obraz, ale prace są dobrze zorganizowane 

i gospodarze zapewniają, że wszystkie  

zostaną zakończone na czas. dodajmy,  

że niezależnie od robót prowadzonych przy 

istniejących i dopiero budowanych halach 

i trasach, trwają zakrojone na niezwykle 

szeroką skalę budowy i modernizacje dróg. 

nawet autostrada łącząca seul z oddalonym 

o ok. 220 km miejscem igrzysk, i tak w zna-

komitym stanie, na niektórych odcinkach jest 

jeszcze „dopieszczana”. nowe drogi tymcza-

sem prowadzi się (lub poszerza istniejące) do 

miejsc, w których w lutym 2018 r. będą rozgry-

wane olimpijskie zawody. prace nie są wcale 

łatwe – są bowiem prowadzone w trudnym, 

skalistym terenie. podobnie skomplikowa- 

na jest budowa trasy kolejowej dla pociągu 

dużych prędkości. prowadzi ona na wielu od-

cinkach długimi, nieraz kilkukilometrowymi 

tunelami drążonymi w skałach. Ma jednak 

sprawić, że w dniach igrzysk przejazd ze sto- 

licy kraju do pyeongChang będzie trwał…  

niewiele ponad godzinę. podobno i ta inwe-

stycja nie jest zagrożona. 

nasI CZytelnICy przyznają zapewne,  

iż przedstawiłem bardzo optymistyczny  

obraz przygotowań koreańskich gospoda-

rzy do imprezy, o którą przez kilkanaście lat 

przecież walczyli. Jak napisałem – większych 

obaw nie mam. Boję się właściwie jedne- 

go – na pewno sporo trudności sprawi  

wszystkim... język. Koreański w Europie  

ani w Ameryce popularny raczej nie jest,  

za to miejscowi starają się opanować przede 

wszystkim angielski, ale próbują również 

nauczyć się niemieckiego czy francuskiego. 

niestety, efekt jest wciąż daleki od oczekiwa-

nego. „Ich” angielski brzmi dziwnie, ponadto 

operują nim głównie ludzie młodzi, ale już  

ze starszym pokoleniem bywa gorzej. 

Wprawdzie w hotelach, sklepach czy na uli-

cach spotkamy znajome szyldy czy napisy: 

restaurant, parking, bar, café, entrance, post 

office czy bank, ale – niezbyt wiele z tego 

faktu wynika. trzeba jednak przyznać, że Ko-

reańczycy bardzo się starają, by mówić w ję-

zyku obcym i porozumieć się z przybyszem 

z innego kraju, a przedstawiciele pOCOg 

(komitet organizacyjny igrzysk) zapewniają, 



Podczas rekrutacji zgłosiło się... 
ponad 91 tys. wolontariuszy

że przynajmniej w przypadku zatrudnianych 

w kluczowych dla przebiegu imprezy służ-

bach (akredytacje, tłumaczenia, transport, za-

kwaterowanie, wyżywienie, obsługa medycz-

na, medialna itp.) – dobra znajomość chociaż 

jednego języka obcego będzie warunkiem 

niezbędnym, dopuszczającym daną osobę 

do pracy. taki sam wymóg postawiono 

zresztą wolontariuszom – ma ich być (łącznie  

na igrzyskach olimpijskich i rozgrywanych 

tradycyjnie nieco później paraolimpijskich)  

22 500 – tymczasem w ustalonym wcześniej 

terminie rekrutacji zgłosiło się dokładnie… 

91 656 chętnych (78% stanowią przedsta-

wicielki płci pięknej) z aż 145 państw całego 

świata. Imponujące… 

DORA METAL ul. Chodzieska 27, 64-700 Czarnków, tel.: 67 255 20 40  
www.grupadorametal.pl

PRODUCENT PROFESJONALNYCH URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH



wydarZenIa

MnIEJ zOrIEntOWAnyM tA nAzWA KOJArzy sIę ByĆ MOżE z grAMI KOMputErOWyMI.  
nIC JEdnAK BArdzIEJ MylnEgO. tO WIElKIE śWIętO dysCyplIn, z KtóryCH ABsOlutnA  
WIęKszOśĆ dOMAgA sIę Od MKOl MIEJsCA W prOgrAMIE lEtnICH IgrzysK OlIMpIJsKICH.  
Już zA KIlKA MIEsIęCy spOrty z „OlIMpIJsKIEJ pOCzEKAlnI” zOBACzyMy WE WrOCŁAWIu

the wOrld Games  
– iMPReza ROKU 2017

tEKst: wOJCIeCh kOerber

FOtO: SHUTTeRSTOcK, aNgeliKa SiUdzińSKa, MicHaŁ SOSińSKi
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ObOK:
na remontowanym 
stadionie Olimpijskim 
zobaczymy zmagania 
żużlowców oraz 
rozgrywki futbolu 
amerykańskiego

ObOK:
trwają prace  
na budowie pływalni 
przy ul. Wejherowskiej

IGrZyska sPOrtÓw nIeOlImPIJskICh 

czy też światowe Igrzyska sportowe  

– takie nazewnictwo można spotkać właści-

wie naprzemiennie. Cóż to za wynalazek? 

Wcale nie taki najnowszy. Otóż impreza 

rozgrywana jest zawsze rok po letnich igrzy-

skach olimpijskich i tak jest już od 1981 roku, 

kiedy organizacji podjęła się amerykańska 

santa Clara. gospodarzami kolejnych były 

m.in.: londyn (1985), Haga (1993) i lahti 

(1997), a ostatniej – kolumbijskie Cali (2013). 

przed nami już 10. światowe Igrzyska spor-

towe the World games 2017. Czas akcji: 

20–30 lipca. Miejsce: Wrocław oraz trzeb- 

nica, świdnica i Jelcz-laskowice. 

the wOrld Games 2017 to ponad 4000 

sportowców z około 100 krajów. to 31 dys-

cyplin, z czego 4 „na zaproszenie” – wy-

brane w głosowaniu przez mieszkańców 

miasta-gospodarza (patrz ramka po prawej). 

Wrocławianie postawili na żużel, futbol 

amerykański, kick-boxing oraz ergometr 

wioślarski, mający przekonującego po-

plecznika w osobie pawła rańdy, wioślar-

skiego wicemistrza olimpijskiego z pekinu 

w czwórce bez sternika wagi lekkiej. Wiele 

dyscyplin z programu the World games jest 

określane jako sporty niszowe. My jednak 

mówimy inaczej – sporty elitarne. to samo 

znaczy, a dużo lepiej brzmi, prawda? te ni-

sze potrafią być jednak głębokie i szerokie, 

potrafią przyciągać mnóstwo kibiców. Które 

dyscypliny mają być kołami zamachowy-
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W 2013 ROKU W cali, blisko trzymilio-

nowym mieście położonym w Andach na 

wysokości 1100 m, rywalizowało w 171 kon-

kurencjach ponad 4000 sportowców ze 

107 krajów, w tym 33 polaków. Klasyfikację 

medalową wygrali Włosi (18 złotych, 13 srebr-

nych, 18 brązowych), przed rosją (17–23–13), 

Francją (16–11–13) i niemcami (15–7–8), 

a polska zajęła wraz z Chile i rumunią 21. po-

zycję. na nasz dorobek zapracowało czworo 

przedstawicieli ju-jitsu (złoto Anny polok, 

srebra Martyny Biedrońskiej, Emilii Maćko-

wiak i tomasza szewczaka), Bartosz dubiak 

w maratonie kajakowym C1 (brąz – dys- 

cyplina pokazowa), a także niezniszczalny 

i niezatapialny trójboista siłowy Jarosław 

Olech (złoto). Blisko 43-letni już reprezen-

tant KsssiKW Wiking starachowice  

mi imprezy? Choćby wspomniany żużel. 

turniej zostanie rozegrany wedle dawnej 

formuły nieistniejących już mistrzostw 

świata par, która starym kibicom speedwaya 

jest świetnie znana – 21 biegów, 7 duetów 

plus rezerwowi, walka każdy z każdym. 

W rywalizacji ma wziąć udział 7 najlepszych 

ekip z tegorocznego (2016) drużynowego 

pucharu świata, który ponownie wygrali 

biało-czerwoni. dla żużlowców, a także 

futbolistów amerykańskich (ci ze stanów 

zjednoczonych też wystąpią!), remontuje się 

właśnie leciwy stadion Olimpijski, na który 

w przyszłym roku wrócą obie miejscowe 

ekipy: Betard sparta i panthers, triumfatorzy 

europejskiej ligi Mistrzów. 

The World Games 2017

czaS i MieJSce:
20–30 lipca 2017, Wrocław

MiaSTa PaRTNeRSKie:
trzebnica, świdnica, Jelcz-laskowice

dyScyPliNy (27):
bieg na orientację, bule (pétanque), 
fistball, ju-jitsu, kajak polo, karate, korfball, 
bowling (kręgle), lacrosse, ultimate 
frisbee (latające dyski), łucznictwo, boks 
tajski, narty wodne i wakeboard, piłka 
ręczna plażowa, pływanie w płetwach, 
przeciąganie liny, sportowe ratownictwo 
wodne, sporty bilardowe (karambol, 
snooker, pool 9-bilowy), sporty 
gimnastyczne (aerobik sportowy, skoki 
na trampolinie, ścieżka gimnastyczna), 
sporty lotnicze (spadochroniarstwo 
– pilotowanie czaszami, akrobacje 
szybowcowe, motoparalotnie), sporty 
wrotkarskie (jazda szybka – wyścigi  
na torze, jazda szybka – wyścigi uliczne, 
jazda figurowa), squash, sumo, taniec 
sportowy, trójbój siłowy, unihokej, 
wspinaczka sportowa.

dyScyPliNy Na zaPROSzeNie (4):
żużel, futbol amerykański, kick-boxing, 
ergometr wioślarski.

Na cO dzień SWOJe Mecze W eKSTRaKlaSie ROzgRyWa TU śląSK WROcŁaW

na tym stadionie odbędzie się ceremonia otwarcia the World games 2017



to nie tylko champion z Cali, ale i z poprzed-

nich the World games w Kaohsiung na 

tajwanie (2009). to także, uwaga, 14-krotny 

mistrz świata (2002–2015), który szykuje się 

już do obrony tytułu we Wrocławiu. ta rywa-

lizacja odbędzie się w nowym narodowym 

Forum Muzyki. półmrok na widowni, punk-

towe oświetlenie, unosząca się w powietrzu 

magnezja i aktor wchodzący na scenę, 

odgrywający dialog z żelastwem. to można 

dobrze „sprzedać”, zresztą swego czasu 

sztangiści często występowali na deskach 

teatralnych, choćby podczas igrzysk olimpij-

skich w Meksyku (1968).

iNNą NaSzą MedalOWą NadzieJą  

jest bez wątpienia tarnowianin Marcin  

dzieński, który w październiku, w paryskiej 

hali Bercy, wspiął się na czas po tytuł mi-

poznamy ostateczne decyzje MKOl, będzie 

trzeba zmodyfikować trening. specjalizacja 

jest w naszej dyscyplinie czymś normalnym; 

wszyscy trenują pod kątem jednej konku-

rencji. Cóż, mało będzie tych medali w tokio, 

ale nie ma co narzekać – przecież na włącze-

nie nas do igrzysk czekaliśmy latami – mó-

wił nam ostatnio dzieński. 

cieKaWOSTKą JeST, że z naszą fistballo-

wą drużyną szykuje się do imprezy robert 

szczerbianiuk, w niedalekiej przeszłości 

środkowy siatkarskiej reprezentacji polski.  

z kolei były sztangista Mariusz Jędra – obec-

ny wiceprezes pzpC, zaangażował się w po-

moc polskiemu związkowi przeciągania 

liny (prezes dariusz Bajkowski). to dyscy-

plina, która w programie olimpijskim gościła 

już w latach 1900–1920. 

na czele Wrocławskiego Komitetu Organi-

zacyjnego stoją Marcin przychodny, wcze-

śniej dyrektor biura sportu w urzędzie Mar-

szałkowskim Województwa dolnośląskiego, 

oraz Adam roczek, jednocześnie prezydent 

Europejskiej Federacji sportu studenckiego 

(EusA). Obaj podkreślają, że przygotowanie 

imprezy wymaga inwestycji, które nie są 

jednak obliczone na jednorazowe wrażenie. 

Mają później dobrze służyć mieszkańcom. 

Kluczowa inwestycja to wspomniana prze-

budowa stadionu olimpijskiego o wartości 

wydarZenIa

20 MAgAzyn OlIMpIJsKI

Wszystkie 
obiekty   

po igrzyskach 
będą służyć 

mieszkańcom 
Wrocławia

strza świata. Wspinaczka sportowa to jedna 

z dwóch dyscyplin – obok karate – które 

w 2017 pokażą się we Wrocławiu, a już trzy 

lata później będą w programie tokijskich 

igrzysk olimpijskich. W stolicy Japonii rozda-

ne zostaną tylko dwa komplety medali  

we wspinaczce: jeden dla mężczyzn i jeden 

dla pań. złoto będzie zatem nagrodą za 

zwycięstwo w, nazwijmy to, trójboju łączą-

cym trzy konkurencje: prowadzenie, na czas 

i buldering, tymczasem specjalnością dzień-

skiego jest czasówka. – dlatego, gdy tylko 

POWyżeJ:
zajęcia przy Hali 
stulecia z jednym  
z ambasadorów  
the World games 
2017, Michałem 
turyńskim (drugi  
z prawej), zawodowym 
mistrzem świata 
w kick-boxingu 
prestiżowej organizacji 
WAKO prO

ObOK:
Final Four  
ligi Mistrzów  
w futbolu 
amerykańskim  
na wrocławskim 
stadionie przy 
 ul. Oporowskiej
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Przygotowania 
ok. 300-osobowej 

reprezentacji 
Polski koordynuje 

specjalny zespół

125 mln zł. zabytkowy obiekt zyskał już 

nową, zadaszoną trybunę zachodnią, na 

której instalowane są krzesełka w żółto-

-czerwonych, a więc miejskich barwach. 

przeciwległa część trybun zachowa swój 

dotychczasowy charakter, przechodząc 

konieczny lifting. nowy olimpijski ma mieć 

na trybunach ponad 11 tys. miejsc siedzących 

i ok. 2 tys. stojących. 

dzięKi THe WORld gaMeS 2017 Wro-

cław dołączy również do grupy miast, które 

będą mogły się pochwalić nowoczesną, 

50-metrową pływalnią. Obiekt przy ul. Wej-

herowskiej nabrał już realnych kształtów, 

a powstaje nakładem 68 mln zł, z czego 

23 mln to dofinansowanie z Ministerstwa 

sportu i turystyki. tam będziemy śledzić 

walkę pływaków w płetwach. W parku Mile-

nijnym, a zatem w bliskiej odległości lotni-

ska na strachowicach, budowany jest z kolei 

tor wrotkarsko-rolkarski, który niebawem 

winien przetestować panczenista zbigniew 

Bródka, nasz mistrz olimpijski z soczi.  

to relatywnie niedroga inwestycja, bo ma się 

zamknąć kwotą 6,5 mln zł, przy czym 1,5 mln 

pochodzi z Msit. zakończyły się już nato-

miast prace na terenie lotniska szymanów, 

gdzie powstał pond, czyli akwen o wymia-

rach 20 x 80 m i głębokości 80 cm – wraz 

ze strefą lądowania. to z kolei na potrzeby 

rywalizacji w sportach lotniczych, a dokład-

niej rzecz biorąc – w pilotowaniu czaszami. 

Wydano na to 170 tys. zł.

Na ceReMONię OTWaRcia zarezerwowa-

no już ponad 40-tysięczny stadion Wrocław, 

a na codzienną wieczorną zabawę – pl. Wol-

ności (World games plaza), miejsce w sa-

mym sercu miasta, tuż przy narodowym 

Forum Muzyki, które pomieści też główne 

centrum prasowe. no i swoje pięć minut 

znów będzie miała majestatyczna Hala 

stulecia, goszcząc – zapewne przy pełnych 

trybunach – tancerzy i akrobatów. 

PRzygOTOWaNia OKOŁO 300-OSO-

bOweJ POlskIeJ rePreZentaCJI ko-

ordynuje specjalny zespół, który stworzyli 

przedstawiciele WKO, Msit oraz pKOl. nad 

promocją imprezy czuwają natomiast nie 

tylko marketingowcy, ale i liczne grono am-

basadorów, m.in. z Anną lewandowską, zbi-

gniewem Bródką, renatą Mauer-różańską, 

uczestnikiem żużlowego cyklu grand prix 

Maciejem Janowskim i lokalnymi matado-

rami, takimi jak Michał turyński, zawodowy 

mistrz świata w kick-boxingu prestiżowej 

organizacji WAKO prO. Imprezę pokaże 

polsat na trzech swoich kanałach (łącznie 

ponad 60 godzin transmisji), a po wszystkim 

pałeczkę i flagę przejmie amerykańskie 

Birmingham, stolica stanu Alabama. tam 

spotkamy się w 2021 roku. 

POWyżeJ:   
W lipcowym turnieju 
zwyciężyła drużyna  
panthers Wrocław

ObOK:
Od lewej: 
prezes Wrocławskiego 
Komitetu 
Organizacyjnego  
10. światowych 
Igrzysk sportowych 
Marcin przychodny, 
patryk Matkowski 
(panthers Wrocław, 
futbol amerykański), 
Magda nowakowska 
(karate, Budokan 
Wrocław), ambasador 
Maciej Janowski 
(żużel, Betard sparta) 
i wiceprezes Adam 
roczek



sylwetkI

W rOKu 2004 OlIMpIzM pOWróCIŁ dO KOrzEnI, CzylI dO grECJI – tAM,  
gdzIE OdByWAŁy sIę przEz pOnAd tysIąC lAt IgrzysKA stArOżytnE 
I gdzIE W 1896 rOKu rOzpOCzęŁy sIę ICH dzIEJE nOWOżytnE. pOlsCy 
KIBICE zApAMIętAlI JE przEdE WszystKIM dzIęKI WspAnIAŁyM WystępOM 
nAJJAśnIEJszEJ gWIAzdy nAszEJ AtEńsKIEJ rEprEzEntACJI, OTylii JędRzeJczaK

gRecKi TRiUMf „MOTylii”

tEKst: MicHaŁ POlaKOWSKi

RadOść z WybORU aTeN na gospodarza 

Igrzysk XXVIII Olimpiady szybko ustąpiła 

pola obawom. przygotowania przebiegały 

wolniej niż przewidywano. Jeszcze na kilka 

tygodni przed otwarciem zawodów na wielu 

obiektach trwały poważne prace budow-

lane. Istniała wręcz groźba, że nie w pełni 

ukończony zostanie stadion Olimpijski. 

Ostatecznie, mimo wielu problemów,  

igrzyska udało się przeprowadzić bez  

zakłóceń i w przyjaznej atmosferze.  

niestety, ich smutną pamiątką są nisz- 

czejące dziś obiekty, na których zagospo-

darowanie zabrakło pomysłu i funduszy.

POlSKa PO Raz PiąTy W HiSTORii  

wysłała na olimpijskie areny reprezentację 

liczącą ponad 200 sportowców, jednak nie 

przełożyło się to na dużą liczbę medali.  

udało się ich zdobyć 10, a więc najmniej  

od 1956 roku. Jednak radosnych dla polaków 

chwil pod Akropolem nie zabrakło. Mazurka 

dąbrowskiego odgrywano nam trzykrotnie. 

nadziei nie zawiedli mistrzowie z sydney  

– chodziarz robert Korzeniowski oraz wiośla-

rze robert sycz i tomasz Kucharski. „Korzeń” 

– jako pierwszy i jedyny polak – zdobył już 

czwarty złoty medal igrzysk i ukoronował 

nim długą, bogatą karierę. z kolei wioślarska 

dwójka podwójna wagi lekkiej, mimo licznych 

problemów z kontuzjami, zaimponowała  

hartem ducha i po raz piąty z rzędu zakończy-

ła sezon z medalem najważniejszej impre- 

zy, w tym drugim olimpijskim. te sukcesy  

opisywaliśmy już w poprzednich numerach  

„Magazynu Olimpijskiego”.

NaJWięKSzą gWiazdą POlSKieJ eKiPy 

okazała się 20-letnia pływaczka Otylia  

Jędrzejczak. Mimo że bardzo młoda, przyje-

chała do Aten z imponującym dorobkiem.  

W sześciu kolejnych sezonach zdobyła łącz-

nie 12 medali największych imprez, w tym 

4 tytuły mistrzyni Europy i 1 tytuł mistrzyni 

świata na dystansie 200 m stylem motylko-

wym; od 2002 roku należał do niej również 

rekord globu w tej konkurencji. Miała już 

także za sobą olimpijski debiut. W sydney, 

jeszcze przed 17. urodzinami, ustanowiła 

rekord polski i zajęła na swoim ulubionym 

dystansie piąte miejsce – wysokie, choć  

ambicje były większe. przecież w elimina-

cjach i półfinałach miała trzeci wynik  
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FOtO: eWaRyST śWiTeK, leSzeK fidUSieWicz, SzyMON SiKORa/PKOl



w całej stawce. teraz, po udanym cztero- 

leciu, czuła, że jest przygotowana per- 

fekcyjnie i że właśnie nadchodzi jej czas.  

Wraz z trenerem pawłem słomińskim „Oti” 

zaplanowała start w trzech olimpijskich 

konkurencjach pływackich – na dystansie 

100 i 200 m stylem motylkowym oraz dodat-

kowo na 400 m dowolnym. Mimo że nigdy 

przedtem nie wywalczyła miejsca na podium 

wielkiej imprezy w rywalizacji kraulistek,  

trener słomiński zapowiadał: – Otylia  

jedzie do Aten walczyć o trzy medale. 

ta deklaracja pozwalała kibicom wierzyć,  

że nasza pływaczka jest w naprawdę wielkiej 

formie, lecz mimo wszystko traktowano ją 

z delikatną rezerwą. takim osiągnięciem 

w całej historii polskiego sportu pochwalić się 

dotąd mogła tylko jedna osoba – wielka  

Irena szewińska, która wywalczyła złoty i dwa 

srebrne medale 40 lat wcześniej w tokio.

W aTeNacH KONKUReNcJe PŁyWacKie 

rozgrywano na otwartym powietrzu. pierwot-

nie planowano zadaszenie pływalni, ale osta-

tecznie (bo czas gonił gospodarzy) projektu 

nie zrealizowano. Otylia po raz pierwszy  

pojawiła się na słupku startowym w sobotę,  

14 sierpnia, w eliminacjach i półfinale na dy-

stansie 100 m stylem motylkowym. Wyścigi 

potwierdziły świetną dyspozycję „Oti” – wy-

grała obie swoje serie i ustanowiła rekord 
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polski (57,84 s). z optymizmem mogła więc 

czekać na niedzielę, która zapowiadała się 

bardzo pracowicie. Oprócz finału 100 m  

motylkiem czekała ją rywalizacja w kraulu  

na czterokrotnie dłuższym dystansie. poran-

ne eliminacje przebrnęła gładko z drugim 

czasem i rekordem polski (4:07,11 s) – pozo-

stały więc dwa finały, odbywające się  

po południu w ciągu zaledwie godziny.

naJPIerw mOtylek. do pokonania tyl-

ko dwie długości basenu, nie można więc 

pozwolić sobie na straty w pierwszej części 

dystansu. tymczasem Otylia wystartowała 

przeciętnie i po otwierającej pięćdziesiątce 

była przedostatnia. Wiadomo jednak było,  

że im bliżej końca drugiej części dystansu, 

tym szybciej polka – preferująca dłuższe wy-

ścigi – będzie goniła rywalki. Istotnie, czasu 

zabrakło jedynie na doścignięcie Australijki 

petrii thomas. przy nazwisku Jędrzejczak  

wyświetliła się dwójka, a to oznaczało,  

że realizacja planu została rozpoczęta – jest 

srebrny medal! pierwszy dla polski w Atenach 

i dopiero drugi w historii polskiego kobie- 

cego pływania (po brązie Agnieszki Czopek  

z Moskwy). dekoracji Otylii dokonała… Irena 

szewińska. Czy możliwa była lepsza wróżba? 

czaSU Na śWięTOWaNie i rozmyślania 

jednak nie było – już kilka chwil później 

Polska wysłała  
do Aten ponad 

200 sportowców. 
Największą 

gwiazdą  
okazała się 

20-letnia  
Otylia  

Jędrzejczak 



znowu była złota medalistka na dystansie 

o połowę krótszym, petria thomas. tylko ona 

była w stanie wytrzymać tempo narzucone 

przez Jędrzejczak, a co więcej – po 150 m na-

wet prowadziła. Jej przewaga (0,12 s) była do-

kładnie taka, z jaką wygrała trzy dni wcześniej 

na setkę. tym razem jednak do pokonania po-

zostawało jeszcze 50 m, na których na polkę 

nie było mocnych. nie dała Australijce szans 

i zwyciężyła z czasem 2:06,05 – nieznacznie 

gorszym od własnego rekordu świata. doko-

nała czegoś, co przed igrzyskami wydawało 

się niemożliwe – powtórzyła wyczyn Ireny 

szewińskiej z tokio! 

WSPaNiaŁe dla NaSzeJ PŁyWaczKi 

(niestety, nie dla całej polskiej reprezentacji) 

igrzyska w Atenach sprawiły, że Otylia Ję-

drzejczak z zawodniczki rozpoznawalnej sta-

ła się jedną z największych gwiazd polskiego 

sportu. przez 3 kolejne lata zwyciężała w ple-

biscycie „przeglądu sportowego” na dzie-

sięciu najlepszych sportowców polski, zdo-

była jeszcze kilka laurów mistrzostw świata 

i Europy. najcenniejszy pozostał jednak jej 

złoty medal z Aten – najdroższy zarówno 

w przenośni, jak i dosłownie. „Oti” przekazała 

go na licytację, z której zysk (257 550 zł) za-

silił konto Kliniki Onkologii i Hematologii we 

Wrocławiu. replika, wykonana dla uhonoro-

wania tego szczodrego gestu przez Mennicę 

polską, wraz z dwoma srebrnymi medalami 

trafiła do zbiorów Muzeum sportu i turystyki 

w Warszawie, gdzie od 2006 roku można  

je oglądać na ekspozycji stałej. 

sylwetkI
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Otylia Jędrzejczak dokonała czegoś, 
co przed igrzyskami wydawało się 
niemożliwe – powtórzyła wyczyn 

Ireny Szewińskiej z Tokio!

zaczynał się finałowy wyścig na 400 m 

kraulem. Mimo zmęczenia, polka przez cały 

dystans trzymała się blisko faworytki, laure 

Manaudou, i odpierała ataki pozostałych  

rywalek. do mety znów dopłynęła druga,  

tuż za Francuzką. radości zawodniczki 

towarzyszyła satysfakcja trenera, który 

przekonywał, że medal byłby złoty, gdyby nie 

wyczerpujący udział w poprzednim wyścigu. 

sama Otylia zapewniała, że dwóch srebrnych 

nie zamieniłaby na jeden złoty, ale… przecież 

nie musiała wybierać. przed nią był jeszcze 

koronny dystans, na którym była mistrzynią 

świata i Europy oraz rekordzistką globu.

PO dNiU OdPOczyNKU wystartowała w eli-

minacjach i półfinale 200 m motylkiem, ale 

był to dla niej niemal spacerek – wygrała obie 

serie, choć w żadnym wyścigu nie musiała się 

choćby zbliżyć do swoich najlepszych wyni-

ków. zaoszczędzona energia miała się przy-

dać nazajutrz, w finale. główną rywalką polki 





POWyżeJ:
Barbara ślizowska- 
-Konopka. uprawiała 
gimnastykę sportową 
w latach 1947–1958. 
dwukrotnie 
uczestniczyła 
w igrzyskach 
olimpijskich 
– w Helsinkach (1952)  
i w Melbourne (1956)

sylwetkI

KrAKOWIAnKA baRbaRa ślizOWSKa-KONOPKa, 
BrązOWA MEdAlIstKA IgrzysK OlIMpIJsKICH 
W gIMnAstyCE W ryWAlIzACJI drużynOWEJ 
z MElBOurnE W 1956 rOKu, ABsOlWEntKA 
studIóW trEnErsKICH W stOŁECznEJ 
AWF, A OBECnIE WICEprzEWOdnICząCA 
MAŁOpOlsKIEJ rAdy OlIMpIJsKIEJ, dIAgnOzuJE 
BOląCzKI trAWIąCE Od lAt JEJ uKOCHAną 
dysCyplInę. 81-lEtnIA dzIś dAMA pOlsKIEgO 
spOrtu JEst „MAtKą CHrzEstną” zEspOŁu 
szKóŁ IM. pOlsKICH OlIMpIJCzyKóW 
W nIEdOMICACH W MAŁOpOlsCE

O WyżSzOści 
GImnastykI 
nad 
„KRÓlOWą”

FOtO: sZymOn sIkOra/PkOl ORaz z PRyWaTNegO  
aRcHiWUM baRbaRy ślizOWSKieJ-KONOPKi

rOzMAWIAŁ: aRTUR gac

aRTUR gac: czy oglądała Pani nieudany 

występ gimnastyczki Katarzyny Jurkow-

skiej-Kowalskiej na iO w Rio de Janeiro?

BArBArA ślIzOWsKA-KOnOpKA:  

nie miałam okazji śledzić eliminacji,  

widziałam występ Kasi tylko podczas  

kwalifikacji do igrzysk.

Na żadnym z czterech przyrządów nasza 

rodaczka nie zdołała awansować do finału 

i zajęła dopiero 49. miejsce...

to prawda, zwłaszcza szkoda ćwiczeń  

na równoważni, jej koronnej konkurencji.

Jeszcze smutniejsze, że Jurkowska- 

-Kowalska była w brazylii naszą jedyną  

reprezentantką w gimnastyce sportowej.  

O czym to świadczy?

po prostu o tym, że w naszym kraju gimna-

styki nie ma. po raz ostatni mieliśmy kobie-

cą drużynę 36 lat temu (!) i to tylko dlatego, 

że na igrzyskach olimpijskich w Moskwie 

startowało niewiele ekip. sprawa jest dosyć 

skomplikowana, bo jedyny ośrodek olimpij-

ski mieści się w zabrzu. toteż Kasia, mimo 

że reprezentuje klub ts Wisła Kraków, cały 

czas trenuje właśnie tam.

czy więcej ośrodków mogłoby być  

remedium na problem? 

nie, według mnie nadal nie byłoby wyników. 

problem leży w tym, że nie mamy szkole-

niowców. Kiedyś został ściągnięty człowiek 

z Białorusi, który wcześniej był tylko koordy-

natorem, więc bez praktyki nic nie mógł zro-

bić. Wtedy zresztą napisałam na jego temat 

opinię właśnie w takim tonie, za co obraził 

się na mnie polski związek gimnastyczny.

Przecież wiele osób mówi, że mamy kryzys 

trenerski.

to smutna prawda, ale problem wcale nie 

zaczął się wczoraj. Od kiedy znalazłam się 

w gimnastyce, to z wyższych uczelni wy-

chowania fizycznego nadal nie wychodzą 

trenerzy gimnastyki. scenariusz jest nie-

zmienny: do trenowania biorą się zawodni-

cy po zakończeniu kariery i uczą swojego 

stylu pracy, z wszystkimi zaletami i wadami. 

Mnie też, zawodniczce, a później trenerce, 

w ten sposób przekazywano wiedzę.  

poza koniecznością zdania kursu instruk-

torskiego, nie było żadnych doszkoleń  

ani obcowania ze specjalistami.
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POWyżeJ:
nasza gimnastyczna 
jedynaczka w rio 
Katarzyna Jurkowska-
-Kowalska (w środku)  
w towarzystwie 
trenera  
przemysława lisa  
i prezes pzg – Barbary 
stanisławiszyn

ObOK:
Barbara ślizowska- 

-Konopka była 
zawodniczką dwóch 

krakowskich klubów: 
Wisły i Wawelu

Pani ponoć miała szczęście wyjść  

spod ręki dobrego trenera…

…ale to też nie wystarczyło, żeby odnosić 

rewelacyjne wyniki na swój rachunek. 

natomiast, jako że byłam zapalona na tym 

punkcie, kupowałam rosyjskie książki i je 

tłumaczyłam. najcenniejszą literaturę doty-

czącą wieloboju gimnastycznego kupiłam 

za trzy ruble – to była praca, której kiedyś 

w tokio przyznano tytuł najlepszej książki 

roku. W niej każdy przyrząd był nieprawdo-

podobnie rozpracowany. Jak to czytałam,  

to miałam aż gęsią skórkę. tam były kon-

krety: metodyka, a nie estetyka. Obecnie 

mamy jednego, bardzo dobrego trenera 

leona Biskupa, który ukończył studia 

w leningradzie i stale wychowuje dobrych 

zawodników. przydałoby się, żeby ktoś taki 

przekazywał wiedzę innym podczas regu-

larnie organizowanych szkoleń.

innym problemem może być bardzo mały 

dopływ dzieci i młodzieży do gimnastyki, 

czy jest wręcz przeciwnie? Może wcale  

nie brakuje nam adeptów, którzy przejawia-

ją talent, ale bardzo szybko odchodzą.

drugie spostrzeżenie jest dużo bardziej 

trafne. Mimo że dzisiaj zajęciem numer je-

den są gry komputerowe, to w gimnastyce 

pojawia się naprawdę sporo dzieci, nawet 

już od 5. roku życia. na tym etapie rodzice 

niespecjalnie myślą o tym, że ich pociecha 

w przyszłości będzie gwiazdą, tylko po- 

syłają ją na gimnastykę dla zdrowia.  

tu chodzi o inny kłopot.
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późniejszym problemem jest także nie-

właściwa selekcja, bo nie wszyscy nadają 

się do gimnastyki pod względem psychiki 

i budowy ciała. Cała trudność w gimnastyce 

polega na tym, że każdy przyrząd wymaga 

innego przygotowania i predyspozycji.

Powiedziała Pani o istotnych ogra- 

niczeniach natury psychicznej. Proszę  

rozwinąć tę myśl.

dam przykład. Kiedyś miałam bardzo 

dobrą dziewczynkę, która występowała 

w oddzielnej klasie, tzw. młodych talentów, 

i jako pierwsza w polsce skoczyła na rów-

noważni salto w przód. tyle że wówczas 

w programie obowiązkowym był element 

na poręczach, gdy trzeba było przełożyć 

nogi nad żerdź, a następnie odbić się uda-

mi i skoczyć salto w tył. W praktyce to ćwi-

czenie było łatwe. proszę sobie wyobrazić, 

że po tylu latach wspólnej pracy, dopiero 

wtedy zorientowałam się, że dziewczynka 

ma lęk przed odchyleniem głowy do tyłu. 

to była tragedia. robiłyśmy cuda,  

aby wyeliminować ten lęk, ale nie mogła 

się przełamać. Finał był taki, że w ogóle 

z gimnastyki zrezygnowała.

dotyczący proporcji w prowadzeniu zajęć?

Otóż to. na początku należałoby położyć 

główny nacisk na ogólny rozwój dziecka, 

a nie gimnastykę specjalistyczną. najpierw 

trzeba nauczyć biegania, skakania i rozwi-

jać gibkość, wykorzystując do tego balet. 

Cała trudność 
w gimnastyce 

polega na tym,  
że każdy 
przyrząd 

wymaga innego 
przygotowania  
i predyspozycji



Jak powinna wyglądać modelowa selekcja?

naborowi dzieci powinien towarzyszyć 

antropolog, który zmierzyłby kości i zbadał, 

jak one będą się rozwijały: czy będą grube, 

czy cienkie, jak szerokie będą biodra itd. 

W przeciwnym razie zbyt późno pozbawi-

my utalentowanego zawodnika złudzeń. 

Ogromną rolę odgrywa też wzrost. Ja swe-

go czasu straciłam dwie zawodniczki kadry, 

obie z Wisły, ponieważ bardzo wyrosły.

Przyczyny zdiagnozowaliśmy, teraz zapy-

tam o receptę. co powinno się wydarzyć, 

aby kondycja gimnastyki w naszym kraju 

powolutku zaczynała się poprawiać?

mi dziewczynami trwała mocna rywalizacja, 

która bardzo podnosiła nasz poziom.

czy ma Pani jeszcze okazje, a jeśli tak, to 

czy korzysta Pani z okoliczności, aby upo-

wszechniać wciąż bliską sercu dyscyplinę?

nie, zupełnie się z tego wycofałam.  

nie mam z kim, nie mam komu, a poza 

wszystkim nie mam chęci. swoje przeżyłam 

w gimnastyce i powiem szczerze, że nie naj-

lepiej wspominam zakończenie. zraziłam 

się i już zupełnie nie mam zamiaru po raz 

wtóry się angażować. niemniej kiedyś mia-

łam wykład w Wieliczce, podczas którego 

zaczęłam od tego, że „królową sportu”  

jest gimnastyka, a nie lekkoatletyka.

dlaczego?

Otóż lekkoatletyka potrzebuje gimnastyki 

do każdej rozgrzewki. to była ostatnia sytu-

acja, w której wstawiłam się za gimnastyką 

i zwróciłam uwagę, że jest bardzo znaczącą 

dyscypliną sportu. 

niestety, nie mam żadnej recepty. nie będę 

nawet usiłowała dawać wskazówek, ponie-

waż kiedyś się w to bawiłam i kosztowało 

mnie to dużo zdrowia. tyle jest powodów, dla 

których gimnastyka się nie rozwija, że wła-

ściwie nie widzę żadnych szans na poprawę. 

szkoda nawet marzyć, choć oczywiście 

bardzo bym chciała doczekać jej odnowy. 

Widziałam ten piękny sprzęt w rio i tylko 

westchnęłam na wspomnienie,  

że w czasach, gdy ja byłam trenerką, moc 

zajęć odbywała się na moich rękach. Ale ja 

to kochałam. gdybym raz jeszcze zaczynała, 

to pewnie poszłabym w to samo.

z czego wziął się fenomen krakowskiej 

gimnastyki w okresie Pani startów? dość 

powiedzieć, że na iO w Melbourne przed 

60 laty poleciały aż cztery krakowianki.

Miałyśmy w mieście dwie dobre sekcje, 

bazujące na gimnastyczkach z sokoła, 

nazywanych „sokolicami”, które zaczynały 

ćwiczyć po wojnie. One były wzorem,  

na którym się opierałyśmy. ponadto gim-

nastyka była przede wszystkim dyscypliną 

masową. proszę sobie wyobrazić, że przez 

dwa dni, od rana do wieczora, odbywały się 

mistrzostwa okręgu. te tłumy były wprost 

nieprawdopodobne. z takiej „masy” wybie-

rało się zdolniejsze, silniejsze, sprawniejsze 

fizycznie dziewczynki. poza konkurencją 

była pani Helena rakoczy, ale z pozostały-

sylwetkI
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ObOK:
gimnastyczka 
podkreśla, że w cza- 
sach, gdy ona była  
w reprezentacji, 
gimnastyka była 
sportem masowym

PONiżeJ:
po zakończeniu 
kariery Barbara 
ślizowska-Konopka 
trenowała naszą 
kadrę narodową 
gimnastyczek„Królową sportu 

jest gimnastyka,  
a nie lekkoatlety- 

ka, bo ta druga 
potrzebuje tej 

pierwszej  
do rozgrzewki”
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nA trzECH KOlEJnyCH IgrzysKACH OlIMpIJsKICH, Od MElBOurnE dO tOKIO, 
sIęgnąŁ pO trzy MEdAlE (dWA srEBrnE I BrązOWy) z gEnIAlną drużyną 
szABlIstóW. pOnIEWAż szErMIErKę Od pOCzątKu trAKtOWAŁ nA róWnI  
z nAuKą, pO zAKOńCzEnIu KArIEry spOrtOWEJ zOstAŁ CEnIOnyM  
ArCHItEKtEM, WCIąż BędąC CzynnyM Artystą nA WIElu pOlACH.  
z 86-lEtnIM PROf. WOJciecHeM zabŁOcKiM rOzMAWIAMy O JEgO pAsJI  
tWórCzEJ, AlE WstępEM nIECH BędzIE WspOMnIEnIE trAuMy z OKrEsu 
dzIECIństWA, przypAdAJąCEgO nA CzAs II WOJny śWIAtOWEJ

WiRTUOz Na PlaNSzy,  
aRTySTa W życiU

rOzMAWIAŁ: aRTUR gac
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aRTUR gac: Panie Profesorze, rozpocz- 

nę nieco frywolnie. Skąd wziął się Pana  

pseudonim „kajtek”?

WOJCIECH zABŁOCKI: tak mnie zaczęli 

nazywać jeszcze w liceum. potem przeszło to 

do szermierki. po prostu byłem najmniejszym 

i jakby najbardziej delikatnym fizycznie chło-

pakiem. Wcale nie było to dla mnie obraźliwe.

co rodowitego warszawiaka, mówiąc kolo-

kwialnie, „przywiało” na studia do Krakowa? 

Prestiż agH czy też inna okoliczność?

to był czas powstania Warszawskiego, które 

spowodowało, że prawdę mówiąc, ledwo 

uszliśmy z życiem w dzielnicy Ochota. poje-

chaliśmy do Katowic, gdzie tata znalazł pracę, 

a ja poszedłem na studia najbliżej, czyli do 

Krakowa, na wydział architektury. to jeszcze 

nie był czas politechniki, więc skierowałem 

się na wydział przy AgH.

Uciekali Państwo całą rodziną?

tak, wszystkim udało się wyjść z tej wielkiej 

opresji, czyli rodzicom, mnie i dwójce rodzeń-

stwa oraz siostrze i matce ojca.

Jak Pan wspomina tamte wydarzenia?

z naszego kwartału, a mieszkaliśmy na rogu 

ulic Wawelskiej i grójeckiej, byliśmy jedną 

z niewielu grup, które uszły z życiem. Właśnie 

tam atakowały brygady Kamińskiego, zwa-

nego „katem Ochoty”. dobrą decyzję podjął 

ojciec, by nie chować się do piwnicy, lecz 

otworzył intruzom drzwi do pokoju. Wbiegli, 

najpierw pastwili się nad moimi kukiełkami 

i pościnali im główki, ale to było wszystko,  

na czym się wyżyli. później nas wyrzucili  

i zabronili, byśmy cokolwiek ze sobą zabrali.

Odwaga, aby stanąć twarzą w twarz  

z oprawcami, okazała się zbawienna?

Można tak powiedzieć. Wszyscy, którzy bali 

się odezwać i postanowili uciec do piwnic, 

niechybnie podpisali na siebie wyrok. Opraw-

cy, z obawy, że ktoś się na nich zaczai, po 

prostu wrzucali tam granaty. A nam, dzięki 

sprytowi ojca i jego znajomości niemieckiego, 

udało się ocalić życie. Miałem wtedy 14 lat.

Od razu całą rodziną pojechali Państwo  

do katowic?

nie od razu. najpierw, jeszcze w czasie nie-

mieckiej okupacji, pojechaliśmy pod Kraków, 
FOtO: JaN ROzMaRyNOWSKi, PaP/WdOWińSKi, leSzeK fidUSieWicz



skąd ojciec sam wyruszył do Katowic, a my 

do dziadków do lubartowa. później, gdy tata 

dostał mieszkanie, dołączyliśmy do niego. 

W Katowicach zdałem maturę i rozpocząłem 

trenowanie szermierki, a na studia przeprowa-

dziłem się do Krakowa. Mieszkałem na stan-

cji, a w weekendy odwiedzałem rodzinę.

Miał Pan choć jeden moment w życiu,  

gdy mocniej odsunął się Pan od sportu  

na rzecz nauki?

starałem się znaleźć balans i jakoś udawało 

mi się godzić obie te aktywności. do mo-

mentu, kiedy już założyłem rodzinę, a jedno-

cześnie zacząłem robić konkursy architek-

toniczne. Wtedy okazało się, że mam zbyt 

wiele obowiązków. zacząłem podupadać 

na zdrowiu, miewałem sensacje gastryczne 

i dlatego zaraz po igrzyskach olimpijskich 

w tokio zrezygnowałem z szermierki.  

Wycofałem się na początku 1965 roku.

decyzja o rezygnacji z zawodowego  

uprawiania sportu była przede wszystkim 

pokłosiem problemów zdrowotnych 

czy w równej mierze poczuciem niedo- 

sytu, że w Tokio nie zdołał Pan sięgnąć  

po pierwszy indywidualny medal olimpijski,  

a w ogóle czwarty w karierze?

Obie kwestie miały znaczenie, choć już 

wcześniej założyłem sobie, że po tokio  

zakończę karierę sportową. W związku 

z tym była to decyzja bardziej zaplanowana 

niż spontaniczna reakcja na brak podium.

To znaczy, że ewentualnym zdobyciem  

indywidualnego medalu odłożyłby  

Pan w czasie sportową emeryturę?

raczej nie, bo doszedł jeszcze jeden argu-

ment. Bardzo mocno zaczęła mnie wcią- 

gać architektura, z kolei szermierka,  

mógłbym powiedzieć, zaczęła mnie nudzić. 

nawet te wielkie zawody, w pewien sposób, 

były powtarzalne. niby każdy turniej miał 

swoją historię, ale w gruncie rzeczy spo- 

tykałem tych samych przeciwników,  

odbywały się podobne walki, dlatego  

odczuwałem lekkie znużenie.

Pan, człowiek renesansu, o niezwykle  

szerokich horyzontach – poprzez praktykę  

na polu sportowym, architektonicznym  

i pisarskim – byłby w stanie dokonać  
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pewnej systematyki? Na zasadzie gradacji, 

począwszy od aktywności, która w całym 

życiu szczególnie Pana wciągnęła?

to bardzo trudne, ale nieprzeciętne pytanie. 

niewątpliwie najbardziej wciągały mnie 

szermierka i architektura. z tym że szer- 

mierka jest bardzo szybka, a moment trium-

fu gwałtowny. natomiast w architekturze 

fascynujący jest moment wpadnięcia na 

pomysł, który następnie się udoskonala. 

później, co jest kulminacją doznań, frapuje 

przystąpienie do budowy, zwłaszcza czegoś 

ciekawego, gdy bryła rośnie w oczach.

Jest coś na styku szermierki z architekturą?

Można zaryzykować stwierdzenie, że akurat 

w moim przypadku był taki wspólny punkt. 

Otóż ja lubię architekturę dynamiczną, cza-

sami sprawiającą wrażenie ruchu, choć z za-

sady statyczną. to taki rodzaj predylekcji, 

który często nie sprawdza się w konfrontacji 

z upodobaniami sędziów konkursowych 

oraz odbiorców. Osobiście nie przepadam  

za stylem minimalistycznym.

W tym, co Pan mówi, przejawia się  

dusza niepokorna.

zawsze uważałem, że projekt powinien po-

dobać się przede wszystkim autorowi, dla- 

tego często mam gusta rozbieżne z innymi.

POWyżeJ:
Wojciech zabłocki  
w Alei gwiazd sportu  
we Władysławowie- 
-Cetniewie. Obok  
niego szef Fundacji 
Ags – Jerzy 
szczepankowski

ObOK:
Wojciech zabłocki 
na planszy, czyli 
Mistrz w swoim 
żywiole

ObOK:
Wojciech zabłocki  
i János Kevey, trener 
reprezentacji polski 
szablistów w latach 
1947–1958



„Zawsze 
uważałem,  

że projekt 
powinien 

podobać się 
przede wszystkim 

autorowi”

sylwetkI
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z której budowli swojego projektu  

jest Pan najbardziej zadowolony?

Mam kilka takich w dorobku. najbardziej 

cenię, uważając za najciekawszy i wyty-

czający pewną ścieżkę, Centralny Ośrodek 

przygotowań Olimpijskich w Warszawie, 

choć później trochę popsuty przez inwesto-

ra. ponadto wyjątkowo udał mi się ośrodek 

Igrzysk śródziemnomorskich w latakii, 

w syrii, który – o ile wiem – wciąż szczęśliwie 

stoi. to bardzo ciekawy projekt.

Na czym polega wyjątkowość przedsię-

wzięcia w obecnie bombardowanej Syrii?

tam, nad brzegiem Morza śródziemnego, 

zaprojektowałem budowlę na dziewi- 

czym terenie. powstał główny stadion  

na 40 tys. widzów, dwa stadiony tre- 

ningowe, zespół hal sportowych,  

otwarty basen o wymiarach olimpij- 

skich oraz obiekty pomocnicze.

a czy projekt wzniesionego niedawno  

krytego toru kolarskiego w Pruszkowie 

to również Pana dzieło?

tak. to był ostatni duży projekt mojego  

autorstwa w polsce. teraz zwycięstwa  

w konkursach jakoś mnie omijają.

Nasz Stadion Narodowy może być  

areną igrzysk olimpijskich?

niestety, nie może być, bo nie ma bieżni. 

Moim zdaniem, idea organizacji igrzysk  

olimpijskich w Warszawie została skompliko-

wana decyzją budowy stadionu piłkarskiego 

bez bieżni. W tej chwili mamy w stolicy już dwa 

stadiony, więc budowa trzeciego raczej nie 

będzie wchodziła w grę. natomiast na pewno 

nie została przekreślona szansa na igrzyska 

w polsce, bo są inne miasta, które mogłyby 

starać się o rolę miasta-gospodarza.

Pan z powodzeniem realizuje się także  

na polu pisarskim. z której, z wielu swoich 

książek, jest Pan szczególnie dumny?

podejmowałem różną tematykę, zaczynając 

od publikacji o charakterze reportażowym,  

ale moimi najbardziej wartościowymi pozycja-

mi są książki historyczne, dotyczące dziejów 

polskich szabel. pierwsza została wydana  

pod tytułem „Cięcia prawdziwą szablą”,  

ponowne i uzupełnione wydanie ma tytuł 

„szable świata”.  przetłumaczono ją na dwa 

języki: rosyjski i czeski. dodam, że ostatnio 

napisałem inną, ciekawą monografię,  

wydaną przez uczelnię, na której wykładam,  

czyli „Obiekty sportowe igrzysk olimpijskich”. 

ta publikacja jest bogato ilustrowana.

Ma Pan w zanadrzu kolejną książkę?

tak, lecz jeszcze nie znalazłem wydawcy. 

to książka pod tytułem: „sporty i igrzyska 

w starożytnej grecji i rzymie”.

Na jakiej uczelni Pan obecnie wykłada?

na uczelniach państwowych już prze- 

kroczyłem limit wieku, w związku  

z tym zatrudniono mnie w prywatnej.  

to Wyższa szkoła Ekologii i zarządza- 

nia w Warszawie, gdzie jest bardzo  

dobry wydział architektoniczny.  

ze starszym synem, który poszedł  

w moje ślady, prowadzimy cykl  

wykładów w języku angielskim  

o architekturze igrzysk olimpijskich. 

ObOK:
Wnętrze toru 
kolarskiego  
w pruszkowie

PONiżeJ:
Wojciech zabłocki 
prezentuje 
wizualizację  
obiektu

ObOK:
Fontanna  
we Władysławowie 
zaprojektowana 
przez Wojciecha 
zabłockiego



„Moimi najbardziej 
wartościowymi pozycjami 

są książki historyczne, 
dotyczące dziejów  

polskich szabel”

Jak dziś wygląda Pana dzień powszedni?  

czy w jakiś sposób jeszcze jest zdetermino-

wany aktywnością na niwie szermierczej?

nie, już nie. Jakiś czas po zakończeniu ka-

riery sportowej interesowałem się techniką 

walki starej broni, co jednocześnie wiązało 

się ze studiami starych szabel. Wówczas 

miałem grono adeptów, których uczyłem 

władania mieczem dwuręcznym i szablą  

husarską. później miecz był dla mnie już  

za ciężki, więc pozostałem tylko przy  

szabli. Jednocześnie, będąc aktywnym  

do 2007 roku, startowałem w szabli spor-

towej na arenie międzynarodowej, zdoby-

wając w kategorii oldbojów mistrzostwo 

Europy w danii i mistrzostwo świata  

w luksemburgu. Obecnie, ze względu  

na wiek, przyjemność trenowania mu- 

siałem zostawić młodszym. 
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POWyżeJ:
zbigniew Bródka  
dał nam radość  
w soczi. Wierzymy,  
że może powtórzyć  
ten sukces  
na kolejnych 
igrzyskach 

sylwetkI

MIAŁ tO ByĆ KOlEJny rEpOrtAż z sErII „z WIzytą u MIstrzA”.  
tyM rAzEM JEdnAK KOnIECznA ByŁA MOdyFIKACJA. zE zbigNieWeM bRÓdKą,  
MIstrzEM OlIMpIJsKIM I BrązOWyM MEdAlIstą z sOCzI, OrAz JEgO rOdzIną 
spOtKAlIśMy sIę nIE W dOMAnIEWICACH, gdzIE MIEszKA I gdzIE WspólnIE 
z żOną AgnIEszKą BuduJE sWóJ dOM, A W WArszAWIE pOdCzAs MIstrzOstW 
pOlsKI nA dystAnsACH. OCzyWIśCIE, nA MIEJsCu nIE zABrAKŁO CórEK: 
prAWIE 5-lEtnIEJ gABrysI I 3-lEtnIEJ MElI

zaWSze Mieć cel!

FOtO: sZymOn sIkOra/PkOl

sportem, ale lubiłam pływać, jeździć na ro-

werze. Kiedy zbyszek zaproponował jazdę 

na panczenach – odpowiedziałam, trochę 

z przekory: – OK. Czemu nie? Mąż okazał 

się bardzo dobrym nauczycielem, bo szyb-

ko załapałam, o co chodzi. potem, gdy  

na świat przyszły córki, codzienna opieka 

i troska o dzieci wynagradzały tę rozłąkę. 

a córki bardzo tęsknią? 

Coraz bardziej, bo stają się bardziej świado-

me. Czekają na prezenty i na kwiaty, które 

są symbolem tego, że w pucharze świata 

poszło dobrze. Ostatnio z Astany i Heeren- 

veen mąż przywiózł bukiety, ale z Azji  

– nie. I gabrysia zapytała – a gdzie kwiatki 

z Chin? Ale przede wszystkim czekają  

na tatę, z którym można poszaleć. Mamy 

też od czasu do czasu niesamowite waka-

cje. W grudniu ubiegłego roku byliśmy  

na gran Canaria – piękne przeżycia i wspo-

mnienia. dla dziewczynek to pierwsza tak 

długa podróż samolotem. A po sukcesie 

w soczi byliśmy we dwójkę w usA  

na spotkaniach z amerykańską polonią.  

to też były niezapomniane i piękne chwile. 

często wspomina Pani olimpijski występ 

męża w Soczi i te niesamowite sekundy, 

kiedy ważyły się losy złotego medalu  

na 1500 m? Kto lepszy: Holender Koen  

Verweij czy Polak zbigniew bródka?

Muszę przyznać, że często odtwarzamy 

sobie na youtube ten bieg z niesamowitym 

komentarzem piotra dębowskiego z tVp 

i za każdym razem mamy łzy w oczach.  

to było niesamowite przeżycie. 

z tego wnioskuję, że zajmuje się Pani  

wyłącznie córeczkami i prowadzeniem 

domu?

no, nie do końca. Jestem na urlopie wycho-

wawczym i kończę pracę magisterską z pe-

dagogiki w Wyższej szkole Menedżerskiej 

w Warszawie. Co prawda, zrobiłam licencjat 

z administracji, ale prawdę mówiąc, te za-

gadnienia mnie nie pasjonują. Co innego 

pedagogika! Mogę od razu „sprawdzać” 

teorię z praktyką – wychowując córeczki.

Wspomniała Pani o budowie  

domu. dlaczego w domaniewicach  

a nie w wielkim mieście?
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tEKst: maGdalena JanICka

AgnIEszKA BródKA: trudne były począt-

ki, gdy nie było jeszcze dzieci. zwyczajnie 

tęskniłam, chciałam być częściej ze zbysz-

kiem. Kiedy tylko było można, zabierał 

mnie na zgrupowania w kraju. dzięki  

temu nauczyłam się jeździć na pancze- 

nach. pamiętam kiedy i gdzie to było  

– w zakopanem podczas zgrupowania  

kadry. nie zajmowałam się profesjonalnie  

Nie cHcąc PRzeSzKadzać mistrzowi 

w przygotowaniach do startu na 1000 m, 

porozmawiałam z uroczą i uśmiechniętą 

Agnieszką. A gabrysia i Mela, po zjedzeniu 

ciasta, zajęły się zabawą z psem.

MagdaleNa JaNicKa: Jak to jest  

być żoną kogoś, kogo właściwie  

ciągle nie ma w domu? 



POWyżeJ:
Czyżby córki mistrza 
olimpijskiego chciały 
pójść w ślady taty?

PONiżeJ:
rodzina w komple- 
cie: zbigniew Bródka  
z żoną Agnieszką  
i córkami: gabrysią 
i Melą

w grupie A w zawodach pucharu świata. 

tymczasem na stegnach przegrał o 0,3 s 

z Bródką, mistrzem olimpijskim z soczi  

na 1500 m. po 600 m prowadził Artur no-

gal (Fundacja ŁisW legia Warszawa), który 

zajął trzecie miejsce. na swym koronnym 

dystansie 1500 m zbigniew Bródka zajął 

trzecie miejsce, przegrywając z Konradem  

niedźwiedzkim i Janem szymańskim. 

ROdziNa JeST TUż ObOK MiSTRza,  

córki wędrują na ręce, gdy tata odbiera 

medale i dyplomy. I zaczynają się wywia-

dy, wywiady… Wreszcie najbardziej znany 

strażak w polsce na stacjonarnym rowerze 

rozpoczyna roztrenowanie. Ja tymczasem 

siadam obok na ławce i rozmawiamy.

MagdaleNa JaNicKa: fascynuje mnie 

motywacja. Jak po takim fantastycznym 

olimpijskim triumfie zmusić się ponownie 

do ciężkiej i systematycznej pracy? 

zBIgnIEW BródKA: Odkąd zacząłem 

uprawiać sport, zawsze stawiam sobie jakiś 

cel. po igrzyskach w soczi jest nim zdo-

bycie indywidualnego medalu w mistrzo-

„Zawsze 
stawiam sobie 

jakiś cel.  
Po igrzyskach  

w Soczi jest  
nim zdobycie 
medalu MŚ”

rodzice zbyszka mieszkają w domanie-

wicach, moi też niedaleko. ślub braliśmy 

w kościele, gdzie moi rodzice zawierali swój 

związek. tam są fajni ludzie, dobrze się czu-

jemy wśród nich i szczerze mówiąc, nie po-

ciąga nas wielkie miasto, w domaniewicach  

jest pięknie i spokojnie. 

 

TyMczaSeM MiSTRz WySTaRTOWaŁ 

Na 1000 M i WygRaŁ. dziennikarze przy-

jęli to jako coś zupełnie oczywistego, ale... 

– Wcale to moje zwycięstwo nie było takie 

oczywiste, bo kandydatów było co najmniej 

trzech – powiedział  Bródka po zakończe-

niu biegu. Faworytem był sebastian Kłosiń-

ski (Orzeł Elbląg), jedyny polski panczenista 

na stałe występujący na tym dystansie 

stwach świata. do tej pory mi się to  

nie udało. zakładam, że zrealizuję cel 

w 2017 roku podczas mistrzostw świata 

w Korei płd. po drugie, ciężko trenuję,  

aby zakwalifikować się na kolejne igrzyska 

olimpijskie i udowodnić sobie i innym,  

że wyczyn w soczi to nie był tylko fart.

Pierwsze starty w Pucharze świata  

w sezonie 2016/2017 nie mogły  

jednak napawać optymizmem.

to prawda. nie tak sobie to wszystko wy-

obrażałem. te występy były zdecydowanie 

poniżej oczekiwań. nałożyło się na to  

wiele czynników. Jeden z nich to dalekie po-

dróże, na które nie byliśmy do końca przy-

gotowani. Mieliśmy opóźnione loty i kilka 

godzin spędziliśmy na walizkach. do tego 

wszystkiego pojawiła się jeszcze choroba 

podczas pierwszych startów w Chinach. 

dopiero w Astanie moje starty zaczęły  

wyglądać przyzwoicie, co potwierdziło  

trzecie miejsce drużyny. potem przyszedł 

czas na rywalizację w Heerenveen.  

udało się wrócić do grupy A na 1500 m, 

z czego jestem zadowolony.
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„Rodzina jest dla mnie 
 bardzo ważna, mam od niej 

ogromne wsparcie”

36 MAgAzyn OlIMpIJsKI

POWyżeJ:
zbigniew Bródka  
z córkami podczas 
mistrzostw polski 
rozgrywanych 
niedawno  
w Warszawie

ObOK:
nasz mistrz olimpij- 

ski formę musiał 
szlifować w Berlinie, 
ponieważ w polsce 

brakuje krytego toru 
łyżwiarskiego.  

Już wiadomo,  
że powstanie  

on w tomaszowie 
Mazowieckim

Ta logistyka musi się poprawić w kontek-

ście mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich 

w 2018 roku?

no tak, ale nie wszystko zależało od orga-

nizatorów przelotów, jednak mając na uwa-

dze to, czego doświadczyliśmy na początku 

rywalizacji w pś w sezonie 2016/2017,  

trzeba dołożyć starań, aby wszystko  

dograć, jak należy. zresztą trzeba do- 

dać, że nie tylko my przeżywaliśmy  

ten koszmar komunikacyjny – to samo  

spotkało i inne ekipy. do tego dochodzą 

jeszcze kwestie związane z aklimaty- 

zacją, smogiem, np. w chińskim Harbinie.

Przed sezonem trenera Wiesława Kmiecika 

zastąpił Witold Mazur. Mieliście wystar-

czająco dużo czasu, aby dograć szczegóły 

współpracy?

nie kryłem, że chciałem zmiany szkole-

niowca, bo czułem, że jest potrzebna jakaś 

zmiana. Wyniki sezonu 2015/2016 nie były 

przecież satysfakcjonujące. W ostatnich 

dwóch latach za dużo było eksperymentów 

i stąd nie było dobrych rezultatów. Wierzę, 

że to się zmieni za sprawą współpracy 

z Witkiem Mazurem. na razie mogę powie-

dzieć, że wszystko idzie w dobrym kierun-

ku. poznajemy się z trenerem. pracę rozpo-

częliśmy kilka miesięcy temu. to dla  

nas nowa sytuacja. Witold wie, jak tre- 

nowałem do tej pory. potrzebujemy czasu  

na dopracowanie pewnych szczegółów.

Obserwuję Twoją rodzinę. chcecie wyko- 

rzystać ten pobyt w Warszawie na zrobie- 

nie świątecznych zakupów. Jednak wcale  

nie widzę oznak zniecierpliwienia na twarzy 

żony ani córek.

to prawda. ponieważ wyjeżdżam jeszcze 

do Berlina, z którego wrócę 23 grudnia, więc 

chcemy w stolicy zrobić zakupy. Czekają 

na to zwłaszcza moje córeczki. I cieszę się, 

że będę miał dla nich choć trochę czasu. 

rodzina jest dla mnie bardzo ważna, mam 

od niej ogromne wsparcie i gdyby nie żona, 

dzieci, rodzice i teściowie, to pewnie nie 

osiągnąłbym tyle w sporcie. rodzina jest 

moją oazą, jest wytchnieniem i szczęściem. 

bardzo mocno zaangażowałeś się  

w to, aby w Polsce powstał kryty tor  

łyżwiarski. budowa hali lodowej  

w naszym kraju stała się wreszcie  

faktem. co prawda nie w Warszawie,  

ale w Tomaszowie Mazowieckim.

z rodzinnego domu w domaniewicach  

do tomaszowa mam około 80 km, a więc 

stosunkowo blisko. dlatego cieszę się  

na myśl wybudowania zadaszonego toru.  

długo nie wierzyłem w tę inwestycję w pol-

sce, bo były słowa, a brakowało czynów.  

My, starsze pokolenie, może aż tak bardzo 

już z hali nie skorzystamy, ale wiele zyska 

młodzież. nie każdy klub stać na treningo-

we wyjazdy do niemiec. teraz nareszcie 

wszystko będzie na miejscu, u nas, a dodat-

kowo połączone jeszcze z ośrodkiem COs 

w spale. Wierzę, że kolejne mistrzostwa kra-

ju zostaną rozegrane już właśnie tam. 





z OSTaTNieJ cHWili

BArdzO OCzEKIWAny Od dAWnA, A WpIsAny nA lIstę 
strAtEgICznyCH InWEstyCJI MInIstErstWA spOrtu  
I turystyKI KRyTy TOR lOdOWy W TOMaSzOWie MazOWiecKiM 
pOWstAJE W prAWdzIWIE IMpOnuJąCyM tEMpIE!

ROśNie JaK  
Na dROżdżacH…

FOtO: sZymOn sIkOra/PkOl

10 WRześNia 2016 ROKU w obecności 

prezydenta rp Andrzeja dudy wmurowano 

kamień węgielny pod jego budowę, a krótko 

po tym cała inwestycja ruszyła. W ostatniej 

dekadzie grudnia 2016 r. wznosząca tor ra-

domska firma rOsA Bud rozpoczęła kolejny 

etap budowy – montaż konstrukcji dachu 

przyszłego obiektu. nasz fotoreporter, który 

był tego świadkiem,  z satysfakcją obserwo-

wał przebieg tej operacji. Obecnie wszystko 

wskazuje na to, iż planowany termin zakoń-

czenia inwestycji (maj 2017 r.) zostanie dotrzy-

many, a nasi panczeniści już od jesieni będą 

mogli przygotowywać się  do olimpijskiego 

sezonu 2017/2018 na pierwszym w polsce 

krytym torze łyżwiarskim. 

 redakcja
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TAURON
Dziękujemy naszym Olimpijczykom 

za sportowe sukcesy, emocje i medale.

Sponsor Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Rio 2016
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W dnIACH 1–2 grudnIA W stOŁECznyM CEntruM EXpO XXI OBrAdOWAŁ i KONgReS iNfRaSTRUKTURy SPORTOWeJ. 
zgrOMAdzIŁ pOnAd 100 przEdstAWICIElI sAMOrządu różnEgO szCzEBlA, gEstOróW BAzy spOrtOWEJ I OsOBy 
nIą zArządzAJąCE OrAz rEprEzEntAntóW FIrM tAKIE OBIEKty WznOsząCyCH. WydArzEnIu tEMu tOWArzyszyŁy 
tArgI InFrAspOrt, nA KtóryCH sWOJE prOduKty I usŁugI prEzEntOWAŁy FIrMy BuduJąCE stAdIOny, pŁyWAlnIE 
I tOry OrAz WypOsAżAJąCE JE W nAWIErzCHnIę, OśWIEtlEnIE, InstAlACJę WOdną, sIEdzIsKA dlA WIdzóW, 
nAgŁOśnIEnIE Itp. OrgAnIzAtOrEM CAŁOśCI ByŁ IAKs pOlsKA, CzylI pOlsKIE stOWArzyszEnIE rOzWOJu 
InFrAstruKtury spOrtu I rEKrEACJI. O rOzMOWę pOprOsIlIśMy JEgO prEzEsA – ZbIGnIewa klOnOwskIeGO

bez ObieKTÓW aNi RUSz
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rOzMAWIAŁ: HeNRyK URbaś polskie radio

FOtO: PiOTR KUcza/iaKS POlSKa, SzyMON SiKORa/PKOl, aNTONi RęKaS



HeNRyK URbaś: Właściwie wiemy,  

co oznacza określenie „infrastruktura 

sportowa”. ale skąd pomysł na Kongres?

zBIgnIEW KlOnOWsKI: zadaniem 

naszego, działającego już 10 lat, stowa-

rzyszenia jest troska o to, aby obiekty 

sportowe i – mocno to podkreślę – także 

rekreacyjne, były budowane z głową  

– rozsądnie, nie na hura, by spełniały 

wymogi stawiane im przez federacje 

międzynarodowe i by były należycie za-

rządzane. Aby takie właśnie powstawały 

– niezbędne jest kojarzenie tych, którzy 

chcą u siebie wznosić obiekty, a więc 

władz gminnych i miejskich, z tymi, którzy 

wiedzą, jak to robić i jak potem całość 

wykorzystywać. robimy to właściwie od 

początku, a pierwszy prezes IAKs polska, 

a dziś prezes honorowy – Andrzej Kra-

śnicki – stale nas do tego zachęca. dla-

tego do takiego forum doprowadziliśmy 

właśnie na Kongresie, do udziału w nim 

zapraszając także zagranicznych fachow-

ców – ludzi w tej materii bardziej  

od nas doświadczonych, wszak  

IAKs International istnieje już  

ponad pięćdziesiąt lat i ma spore  

osiągnięcia.

Wspomniał Pan o obiektach służą- 

cych nie tylko sportowi wyczynowemu,  

ale i powszechnej rekreacji.

tak, bo ona jest równie ważna. powoli 

i do nas dociera, jak wielkie ma znaczenie 

dla zdrowia każdego z nas. Chodzi nam 

o ścieżki rowerowe, miejsca do biegania, 

siłownie plenerowe, zagospodarowanie 

nabrzeży rzek czy jezior, skateparki itd. 

Jeśli już ludzie dojrzeli do świadomości, 

że warto się ruszać – trzeba im pomóc, 

tak aby czynili to bezpiecznie i w przy-

zwoitych warunkach. 

a jak na dziś polska infrastruktura sporto-

wa prezentuje się na tle europy i świata?

z każdym rokiem powodów do tego by 

zazdrościć innym lub – co gorsza – przed 

nimi się wstydzić na pewno mamy mniej. 

Ostatnie 10 lat przyniosło ogromny postęp 

w tej dziedzinie. to przecież nie tylko słyn-

ne orliki powstałe (przy naszym mocnym 

wsparciu) niejako na bazie zainteresowa-

nia turniejem Euro 2012, ale także stworzo-
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wOJCIeCh bleCharCZyk
wieloletni samorządowiec, b. prezydent 
sanoka, nauczyciel akademicki, ekolog

W ciągu 12 lat sprawowania odpowie- 
dzialnych funkcji w samorządzie 
zdobyłem ogromne doświadczenie 
w zakresie wiedzy o budownictwie 
sportowym. Między innymi dzięki  
IAKs polska, z którym jestem zwią- 
zany od początku, podglądałem jak 
to robią inni i podpatrywałem tech- 
nologie stosowane w świecie infra-
struktury sportowej, a potem tę wiedzę 
 wykorzystywałem, m.in. przy powsta- 
waniu „Areny sanok” – wielofunkcyjnej 
hali sportowo-widowiskowej z lodo- 
wiskiem, sąsiadującej z torem do jazdy 
szybkiej na lodzie. Czasem było 
trudno przekonać do takich inwe- 
stycji radnych, ale dzięki tym 
prosportowym w końcu to się uda- 
wało. nie zapominajmy, że sport jest 
wspaniałym i wcale nie najdroższym 
sposobem na promocję i reklamę  
miasta czy regionu. A jeśli np. 
rozgrywane w sanoku wyścigi 
motocyklowe na lodzie były trans- 
mitowane do ponad 60 państw, to…JaROSŁaW STaWiaRSKi

sekretarz stanu  
w Ministerstwie sportu i turystyki

dobrze, że doszło do takiego 
spotkania, bo przecież ci, którzy  
w nim uczestniczyli, wspólnie  
tworzą i będą tworzyć tak  
potrzebne nam stadiony, hale 
sportowe, tory czy pływalnie.  
podczas Kongresu mogli wymienić 
poglądy, nawiązać kontakty, 
posłuchać, jak z obiektami sporto- 
wymi i rekreacyjnymi radzi sobie  
świat i czegoś od zagranicznych 
ekspertów się nauczyć. Wielka  
„siła sprawcza” tkwi w samorządach 
– sam mam satysfakcję, że w moim 
rodzinnym Kraśniku, właśnie pracu- 
jąc w samorządzie, przyczyniłem się  
do tego, że obecnie każda z sześciu 
szkół dysponuje nową salą gimna- 
styczną. Mamy też atrakcyjne  
tereny rekreacyjne i całą bazę 
będziemy jeszcze rozwijać,  
bo sport to sposób na dobre  
życie, zarówno dla ludzi młodych,  
jak i dla tych w starszym wieku.
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„Zadaniem IAKS jest troska o to,  
aby obiekty sportowe i rekreacyjne 

były budowane z głową”
42 MAgAzyn OlIMpIJsKI

mOnIka Pyrek
uczestniczka 4 igrzysk olimpijskich, 
wielokrotna medalistka ME i Mś  
(w hali i na stadionie) w skoku o tyczce

na Kongres przyjechałam jako „człowiek 
z branży”. po zakończeniu kariery 
pozostałam w sporcie i współuczestniczę 
– tak jak Marek – w zarządzaniu 
obiektem sportowym (jako rzecznik 
prasowy pomaga mężowi, norbertowi 
rokicie, szefowi spółki – operatora 
„Areny Azoty” w szczecinie – dop. red.). 
sport nauczył nas, że stale trzeba 
doskonalić wiedzę, więc jestem tutaj, 
aby dowiedzieć się rzeczy przydatnych 
w codziennej pracy zawodowej, bo to 
przedłużenie mojej obecności w sporcie.

marek PlawGO
dwukrotny uczestnik igrzysk 
olimpijskich, wielokrotny medalistka ME 
i Mś (w hali i na stadionie) w biegu na 
400 m ppł., 400 m i sztafecie 4x400 m

do wyboru miałem albo być dzien- 
nikarzem i pisać lub opowiadać o sporcie, 
albo też zainteresować się pracą  
na obiekcie sportowym. próbowałem  
ale wybrałem ten drugi kierunek,  
a że znam jeśli nie tysiące, to na 
pewno setki stadionów i hal w całym 
świecie, staram się te doświadczenia 
wykorzystywać w swoim miejscu pracy 
(Miejska Arena Kultury i sportu w Łodzi  
– przyp. red.), a takie spotkania jak 
Kongres IAKs mogą tylko moją  
wiedzę wzbogacić. nawiasem  
mówiąc – cieszę się, że Monika i ja 
zakończyliśmy kariery w chwili,  
gdy na rynku obiektów sportowych 
wystąpił boom – nie mieliśmy więc 
problemów z tzw. dwutorowością  
kariery, czyli ze znalezieniem pracy.  
Jeszcze 10 lat temu mógłby  
być z tym problem.

ne „pod tę imprezę” nowoczesne stadiony 

w Warszawie, gdańsku, poznaniu i Wrocła-

wiu. to również kilka europejskiej klasy hal 

sportowo-widowiskowych – w trójmieście, 

Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, a przecież 

powstają następne. 

ci, którzy chcą, by na ich terenie powstała 

sportowa arena, najczęściej myślenie 

o niej rozpoczynają od poszukiwania 

środków na inwestycję. Nie zawsze  

chyba jednak myśli się o tym, jak kosz-

towna będzie eksploatacja obiektu  

oraz kto i jak będzie z niego korzystał.

trafił pan w sedno sprawy. Oczywiście, 

zarezerwowanie pieniędzy, zapewnienie 

finansowania – często z kilku różnych 

źródeł – ma kapitalne znaczenie.  

tylko że biznesplan dla przyszłej areny 

musi zakładać to, o czym pan wspomniał. 

Jeśli ktoś buduje halę widowiskowo-spor-

tową na 15 czy 17 tys. widzów, a pytany 

o to, jakie imprezy np. sportowe zapełnią 

ją, odpowiada, że wprawdzie ma w swoim 

mieście tylko jeden ligowy zespół,  

ale „jakoś da radę” – to już wiadomo,  

że nie ma na to pomysłu. Celowo nie po-

daję, o które miasta chodzi, bo nie chciał-

bym im w żaden sposób zaszkodzić,  

ale… znacznie lepsza jest sytuacja, gdy 

miasto przygotowując inwestycję, robi 

wiele, by zawczasu zapewnić jej to,  

co nazywamy obłożeniem. tak było  

np. w przypadku „Areny Azoty” w szcze-

cinie, na który to obiekt czekało z niecier-

pliwością aż pięć drużyn ekstraklasy,  

bo nawet siatkarki Chemika z polic prze-

niosły do niego swe mecze. A przecież 

odbywają się tam również nie tylko spor-

towe imprezy. W takiej sytuacji łatwiej 





„Myli się ten, kto sądzi,  
że duże obiekty  

będą dochodowe”

aNTONi RęKaS
długoletni dyrektor Miejskiego Ośrodka 
sportu i rekreacji w puławach

W strategii rozwoju miasta władze puław 
jednakowo poważnie traktują rozwój 
sportu wyczynowego, jak i stwarzanie 
mieszkańcom jak najlepszych 
warunków do rekreacji. z myślą 
o tym – wykorzystując również środki 
unijne – tworzymy coraz lepszą bazę. 
dziś możemy na przykład pochwalić 
się pięknym stadionem za ok. 50 mln 
złotych, mariną – z portem jachtowym 
i kempingiem, które łącznie kosztowały 
40 mln złotych i znakomicie służą 
nie tylko naszym mieszkańcom, ale 
i turystom odwiedzającym puławy. na 
tym nie poprzestajemy, bo skoro mamy 
grającą w superlidze drużynę piłkarzy 
ręcznych (Azoty), a obecna hala, w której 
gra, jest już przyciasna – przymierzamy 
się do inwestycji pod hasłem „hala 
widowiskowo-sportowa” na 3500 miejsc, 
która będzie nie tylko służyć rozgrywkom 
sportowym, ale będą mogły odbywać 
się w niej duże konferencje, wystawy 
czy targi, a taki obiekt 50-tysięcznemu 
miastu jest bardzo potrzebny.

o poprawę rentowności hali, choć myli się 

ten, kto sądzi, że duże obiekty będą do-

chodowe. A skoro o tym mowa, to w przy-

padku stadionów z Euro, o których wcze-

śniej wspomniałem, mamy pewien kłopot. 

W gdańsku, poznaniu i we Wrocławiu  

są na nich rozgrywane mecze drużyn  

ligowych. non stop leży tam nawierzchnia 

trawiasta, której – choćby z uwagi  

na koszty – się nie usuwa. z tego samego 

powodu innej imprezy przeprowadzić 

tam się nie da, a jeśli już, to sporadycznie. 

przychody płyną więc z wynajmu lóż,  

biletów wstępu, banerów reklamowych 

czy wynajmu pomieszczeń pod trybunami 

i dobrze, że takich pieniędzy się poszuku-

je, ale to na pewno nie wystarczy.

Tymczasem, jak słychać, Stadion  

Narodowy w Warszawie zaczyna  

już na siebie zarabiać…

Bo jego „szczęście” polega na tym,  

że nie ma tam na stałe żadnej drużyny  

piłkarskiej, a więc i stałej murawy.  

na mecze reprezentacji jest ona rozkła-

dana i zaraz potem zwijana. Można więc 

organizować tam imprezy najróżniejsze 

i to się dzieje. Były tam przecież zawody 

lekkoatletyczne, żeglarskie, żużlowe,  

ba – zimą nawet urządzono spore  
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lodowisko. W taki sposób, uzupełniając  

to o rozsądne wykorzystanie pomiesz-

czeń, które kryją trybuny narodowego  

– jego działalność na pewno można  

przekuć w sukces.

Jak rozumiem – o takich kwestiach także 

podczas Kongresu Państwo rozmawiali. 

No właśnie – jak ocenić, jak podsumować 

to Wasze przedsięwzięcie?

szczerze mówiąc, początkowo mieliśmy 

ogromną, rzekłbym debiutancką tremę, 

bo trochę się obawialiśmy, jak to wszyst-

ko wypadnie. Kiedy jednak napływały 

zgłoszenia, gdy mieliśmy już półtora setki 

chętnych, a i miejsca dla uczestników  

targów też błyskawicznie się zapełniły  

– początkowy stres minął. poczuliśmy,  

że nasza inicjatywa trafiła na podatny 

grunt. potwierdziły to same obrady  

– zarówno na etapie referatów i pre-

zentacji kierunkowych, jak i w trakcie 

poszczególnych paneli tematycznych. 

niektóre dyskusje były gorące, chwila-

mi nawet bardzo, ale przecież chodziło 

z jednej strony o wymianę doświadczeń, 

a z drugiej – o zdobycie wiedzy przydatnej 

w praktycznych działaniach uczestników 

Kongresu. Już możemy chyba myśleć 

o drugim takim spotkaniu, bo – jak się 

okazało – tematów do poruszenia jest 

bardzo dużo i na pewno nie wszystkie 

zdołaliśmy podczas tego premierowego 

przedsięwzięcia przedyskutować. 

ŁUKaSz Szeliga
prezes polskiego Komitetu 
paraolimpijskiego

zwracając się do uczestników kongresu, 
poruszyłem kwestię dostępności 
obiektów sportowych dla osób 
niepełnosprawnych. Chodzi o to, aby 
bez przeszkód mogli dostawać się 
doń zarówno sportowcy z różnym 
stopniem niepełnosprawności, jak 
i osoby niepełnosprawne, które zawody 
sportowe chcą oglądać jako kibice. 
sprawa jest niebagatelna dlatego,  
że mamy w polsce ponad 4 mln osób 
z niepełnosprawnością, mających  
często identyczne zainteresowania 
jak ludzie zdrowi. szczęśliwie, powoli 
sytuacja w tym zakresie się poprawia,  
bo każdy nowy obiekt musi być dostępny 
dla niepełnosprawnych. Ogromnie 
ważne jest przy tym przeprowadzenie 
na nim audytu. trzeba zabrać na miejsce 
osobę na wózku, trzeba zabrać osobę 
z balkonikiem, niewidomego i wtedy 
najlepiej sprawdzimy czy ten nowo 
wznoszony stadion bądź hala są dla nich 
dostępne. Wiadomo, że chodzi o szersze 
niż zwykle wejście, o podjazd, ale niezbyt 
stromy, może o windę albo – znaczki 
brajlowskie lub wyprofilowaną specjalnie 
podłogę, która doprowadzi niewido- 
mego lub niedowidzącego tam,  
dokąd będzie chciał trafić.

W PRzeddzień KONgReSU, pod- 

czas posiedzenia Komitetu Wykonaw- 

czego IAKs International mój rozmów- 

ca – na wniosek polskiego Komitetu  

Olimpijskiego – został za szczególne  

zasługi w popularyzowaniu sportu  

i w działalności na rzecz rozwoju  

infrastruktury sportowej odznaczony 

złotym Krzyżem zasługi. W imieniu pre-

zydenta rp Andrzeja dudy odznaczenie 

wręczył jego doradca – piotr nowacki. 

„Poczuliśmy, że nasza 
inicjatywa trafiła 

na podatny grunt. 
Potwierdziły to  

same obrady”

WOKÓŁ SPORTU
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WOKÓŁ SPORTU

18 lIstOpAdA 2016 MInęŁO 10 lAt Od dnIA, W KtóryM tElEWIzJA pOlsKA 
uruCHOMIŁA sWóJ spOrtOWy KAnAŁ. Od tEgO CzAsu tVP sPOrt JEst 
CzęstyM gOśCIEM W MIlIOnACH pOlsKICH dOMóW, COdzIEnnIE dOstArCzAJąC 
tElEWIdzOM pOtężną dAWKę trAnsMIsJI, rEpOrtAży, FIlMóW, WyWIAdóW 
I InFOrMACJI. tElEWIzyJnI dzIEnnIKArzE przypOMInAJą tEż suKCEsy pOlsKIEgO 
spOrtu z przEszŁOśCI, W tyM Występy OlIMpIJsKIE, OrAz ICH BOHAtEróW

JUbileUSz 
Na SzKlaNyM eKRaNie

FOtO: sZymOn sIkOra (PkOl)

JUbileUSzOWa gala W ceNTRUM  

OlImPIJskIm PkOl, obok członków zespołu  

tVp sport, zgromadziła niemałe grono na-

szych wybitnych sportowców, trenerów i dzia-

łaczy. W trakcie spotkania przypomniano,  

że pierwszym szefem kanału był nasz cztero-

krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym 

– robert Korzeniowski (obecnie, od 2009 

roku dyrektoruje Włodzimierz szaranowicz). 

Wyliczono, że w ciągu minionych 10 lat 

tVp sport nadał ponad 64 tysiące godzin 

programu, z czego blisko 25% to relacje 

przekazywane na żywo. to właśnie w ofercie 

sportowej anteny znalazły się transmisje 

z kolejnych igrzysk olimpijskich – od pekinu 

(2008) po rio de Janeiro (2016), piłkarskie 

mistrzostwa świata (2010 i 2014) i Europy 

(2012) oraz cała paleta przekazów z innych, 

krajowych i międzynarodowych, zawodów 

w najpopularniejszych dyscyplinach sportu. 

SWegO ROdzaJU TecHNOlOgiczNy 

PRzeŁOM nastąpił na początku roku 2014 

– wtedy to kanał rozpoczął emisję w forma-

cie „Hd” (high definition), zapewniającym 

nieporównywalnie wyższą jakość obrazu. 

Ocenia się, że obecnie programy tVp sport 

ogląda około 15 mln osób. 

godne odnotowania są rekordy frekwencji 

widzów przed odbiornikami. prym wiedzie  

tu piłka ręczna, a dokładniej – finałowy mecz 

ubiegłorocznych mistrzostw świata (Francja 

– Katar) – oglądany przez blisko 1,5 mln osób. 

O połowę mniejszą (ale przecież imponującą) 

widownię telewizyjną miały cztery spotkania 

naszych siatkarzy w tegorocznym przedolim-

pijskim turnieju kwalifikacyjnym w Berlinie. 

Obecnie 
programy  

TVP Sport 
ogląda około  

15 milionów osób
48 MAgAzyn OlIMpIJsKI
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POWyżeJ:
robert Korzeniowski 
(z lewej) i Włodzimierz 
szaranowicz podczas 
jubileuszowej gali

lekkoatletyce, kolarstwie oraz pływaniu,  

ale także – mnóstwo mistrzostw i zawodów 

pucharowych w zimowych dyscyplinach. 

nie zapominamy oczywiście i o najbliż-

szych igrzyskach olimpijskich – nie wy-

obrażam sobie, by zabrakło ich na naszej 

antenie – konstatuje szaranowicz. za suk- 

ces sportowego kanału dyrektor uważa 

Na POTRzeby SPORTOWegO KaNaŁU 

publicznego nadawcy pracuje obecnie  

– nie licząc ekipy techniczno-realizatorskiej 

– blisko 120 osób. telewidzowie znają  

twarze tylko części spośród nich – to naj- 

popularniejsi komentatorzy i prezenterzy.  

spore grono osób pracuje jednak poza 

telewizyjnym kadrem, ale wszyscy tworzą 

przecież jeden zespół. 

WŁOdziMieRz SzaRaNOWicz pytany 

o największe wyzwania, jakie stają przed 

kierowanym przez niego zespołem, mówi, 

że najważniejsze jest utrzymanie (i to wciąż 

w wysokiej formie) całego zespołu kanału 

– zwłaszcza w perspektywie zadań, które 

czekają go od roku 2018.  – to będzie okres 

niezwykle wytężonej pracy – dodaje – na-

byliśmy prawa do transmitowania przebie-

gu bardzo wielu ważnych imprez, takich  

jak np. piłkarskie mundiale w 2018 i 2022, 

turniej Euro 2020 i kwalifikacje do tych im-

prez, rozgrywki ligi narodów, europejskie 

i światowe czempionaty w piłce ręcznej, 

jego przetrwanie w warunkach coraz silniej-

szej przecież konkurencji ze strony innych 

nadawców. rozwój tVp sport wymagać 

będzie na pewno od jego pracowników  

wytężonej pracy, a od samego kanału  

– być może – poszukiwania nowych za-

sobów ludzkich. to zaś oznacza z jednej 

strony konieczność nieustannej penetracji 

specyficznego rynku, a z drugiej – niewy-

kluczone będzie przeprowadzenie konkur-

su na komentatorów. 

dOdaJMy, że RealNycH KSzTaŁTÓW  

zaczyna nabierać kwestia wprowadzenia 

tVp sport do tzw. multipleksu, co umożliwi-

łoby odbiór tego kanału w naziemnej telewizji 

cyfrowej, osiągalnej już w niemal każdym 

domu. takie rozwiązanie oznaczałoby jednak 

pozbawienie tVp wpływów od operatorów 

kablówek, a stale rosnące koszty programu 

(zwłaszcza po stronie praw nadawczych) mu-

siałyby być pokryte ze środków abonamento-

wych – to już jednak zadanie do rozwiązania 

przez ustawodawcę. 
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WOKÓŁ SPORTU

O CO CHOdzI W IgrzysKACH OlIMpIJsKICH? CzEMu sŁuży rEKOrd I CzyM JEst zWyCIęstWO OlIMpIJsKIE? pIErrE 
dE COuBErtIn nA sWOJEJ drOdzE spOtKAŁ WIElE OsóB, dzIęKI KtóryM nOWOżytny ruCH OlIMpIJsKI zysKAŁ 
IdEOWy FundAMEnt. JEdnAK tylKO COuBErtIn pOtrAFIŁ sCAlIĆ MyślI WIElu W sIlną KOnCEpCJę OlIMpIzMu

OlImPIJskIe maksymy

tEKst: katarZyna deberny

FOtO: leSzeK fidUSieWicz

HaSŁeM MiędzyNaROdOWegO RUcHU 

OliMPiJSKiegO, które zapisano w Karcie 

Olimpijskiej, są trzy łacińskie słowa „Citius  

– Altius – Fortius”, czyli „szybciej – Wyżej  

– silniej”. zostały one wypowiedziane 

w 1895 roku na zakończenie szkolnych 

zawodów lekkoatletycznych w małej pod-

paryskiej miejscowości przez dominikanina 

Henriego didona. On sam widział w sporcie 

wielkie wartości, a trzy spontaniczne  

wyrazy do dziś wyrażają wielowymiarowe 

dążenie człowieka do doskonałości. 

PieRRe de cOUbeRTiN, który był świad-

kiem przemówienia didona, zaadaptował 

te trzy słowa dla Międzynarodowego Komi-

tetu Olimpijskiego. znalazły się one także 

w projekcie symbolu olimpijskiego  

– pięciu splecionych kół, pomiędzy którymi 

wije się starogrecka wstęga zwycięstwa 

(gr. tainia). W 1935 roku, w transmitowanym 

przez radio przemówieniu w Berlinie na 

temat filozoficznych podstaw nowożytnego 

olimpizmu, Coubertin mówił tak: – na stu 

ludzi poświęcających się kulturze fizycznej, 

pięćdziesięciu musi uprawiać sport; aby 

pięćdziesięciu uprawiało sport, dwudziestu 

musi się specjalizować; aby dwudziestu się 

specjalizowało, pięciu musi być zdolnych  

do osiągania zadziwiających wyczynów. 

starać się naginać sport do obligatoryjnego, 

umiarkowanego systemu oznaczałoby go-

nić za mrzonkami. Jego adeptom potrzeba 

wolności ponad miarę. to dlatego dano im 

tę dewizę „Citius – Altius – Fortius”, dewizę 

tych, którzy ośmielają się bić rekordy. 

rekord, o który chodzi Coubertinowi,  

to kwintesencja wysiłku, a mając go  

na uwadze, sportowiec walczy przede 

wszystkim sam ze sobą. pytanie, które więc 

może się teraz nasuwać, to czy w igrzy-

skach ważny jest udział, czy zwycięstwo? 

gdy Coubertin wznawiał igrzyska i formu- 

łował filozofię olimpizmu, jasno mówił,  

że celem współzawodnictwa jest  

Rekord, o który chodzi 
Coubertinowi,  

to kwintesencja wysiłku,  
a mając go na uwadze,  

sportowiec walczy przede 
wszystkim sam ze sobą
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Amerykanin John Carpenter został zdys-

kwalifikowany za zabiegnięcie tuż przed 

metą drogi Anglikowi Wyndhamowi  

Halswelle’owi. Amerykanie złożyli protest,  

ale brytyjscy sędziowie odmówili ekipie 

usA udziału w obradach „przy zielonym 

stoliku”. na stadionie przez dłuższy czas 

panował chaos. Krzyki kłótni i wyzwisk 

trzęsły świątynią sportu. Jeszcze przez  

długi czas mówiono o tych zdarzeniach.  

Coubertin swoją wypowiedź oparł na sło-

wach biskupa Ethelberta talbota, który 

tydzień wcześniej, podczas kazania przed 

rozpoczęciem igrzysk olimpijskich, powie-

dział: – Chociaż tylko jeden może nosić 

wieniec laurowy, to wszyscy mogą dzielić 

ze sobą przyjemność współzawodnictwa.  

Jeszcze wielokrotnie parafrazowane  

potem słowa, na zawsze zostały przypisane  

Coubertinowi, który przez wiele lat powta-

rzał je przy różnych okazjach. trzeba jednak 

przyznać, że nieczęsto zwracano uwagę 

na ich znaczenie. dopiero w 1932 roku, wy-

świetlono tę maksymę na wielkim ekranie 

„Rzeczą 
zasadniczą  

nie jest odnosić 
zwycięstwo, 

lecz szlachetnie 
walczyć” 

wyłonienie medalistów, ale jego sensem 

– doskonalenie się. Olimpijska maksyma 

brzmi „Ważną sprawą w igrzyskach jest 

udział, a nie zwycięstwo”. 

24 liPca 1908 ROKU (igrzyska w londy-

nie), podczas bankietu wydanego przez 

brytyjski rząd dla członków MKOl-u,  

Coubertin oplótł tę myśl filozoficznym zna-

czeniem. poruszony wydarzeniami ze sta-

dionu olimpijskiego, na którym poprzednie-

go dnia zawodnicy brytyjscy i amerykańscy 

podważyli zasady uczciwego współzawod-

nictwa w finale biegu na 400 m, swoje prze-

mówienie zaczął tak: – panowie, czy wy 

wiecie, że takie sytuacje nie miały miejsca 

w antycznym świecie (…), to nie triumf,  

lecz sama walka jest tym, co w życiu istot-

ne. rzeczą zasadniczą nie jest odnosić  

zwycięstwo, lecz szlachetnie walczyć. 

Wydarzenie, które Coubertin określił jako 

najczarniejszy dzień igrzysk olimpijskich, 

dotyczyło sporu pomiędzy reprezentacjami 

Wielkiej Brytanii i stanów zjednoczonych. 

na los Angeles Memorial Coliseum.  

pojawiające się litera po literze zdanie  

stało się hasłem całych igrzysk. 

W podobny sposób zostało zaprezentowa-

ne w Berlinie w roku 1936 oraz w londynie 

w 1948. potem zgasło ze stadionowych 

ekranów, a dziś bywa (zupełnie niepotrzeb-

nie) wspominane jako… usprawiedliwienie 

olimpijskich niepowodzeń. 

© 2016 Deloitte Polska

Zwycięstwo to stan umysłu
Deloitte Sports Business Group

Posiadamy dedykowany zespół ekspertów, który świadczy usługi doradcze dla branży 
sportowej. Dostarczamy międzynarodowy oraz lokalny know-how z zakresu m.in. finansów, 

prawa, podatków, konsultingu oraz ogólnej wiedzy biznesowej, dostosowany do specyfiki 
sektora. Oferujemy najwyższej jakości produkty i szerokie spektrum usług w każdej 

dyscyplinie sportu, o czym mogą zaświadczyć nasi Klienci na całym świecie.
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POWyżeJ:
z prezes Anną 
rulkiewicz rozmawia 
rzecznik pKOl  
Henryk urbaś

WOKÓŁ SPORTU

MIJA 2,5 rOKu Od pOdpIsAnIA uMOWy, nA MOCy KtórEJ gRUPa lUX Med  
zOstAŁA gŁóWnyM pArtnErEM MEdyCznyM pOlsKIEgO KOMItEtu  
OlIMpIJsKIEgO. OdWIEdzIlIśMy sIEdzIBę FIrMy I O WspóŁprACy z rOdzIMyM 
ruCHEM OlIMpIJsKIM rOzMAWIAlIśMy z prEzEs aNNą RUlKieWicz

STaWKą – zdROWie

HeNRyK URbaś: W jakich okolicznościach 

porozumiały się obie strony wspomnianej 

umowy i czy jakikolwiek wpływ na jej zawar-

cie miało Pani zainteresowanie sportem?

AnnA rulKIEWICz: dla grupy luX MEd 

i dla mnie osobiście najważniejszą moty-

wacją do współpracy z pKOl była i jest chęć 

wspierania polskich sportowców w drodze  

po medale. Może zabrzmi to górnolotnie,  

ale jest to z naszej strony szczery odruch 

patriotyzmu. przecież międzynarodowe suk-

cesy polskich sportowców to wspaniała pro-

mocja polski, a zarazem przyczynek do bu-

dowania naszej dumy narodowej i poczucia 

wspólnoty. Mniej więcej w połowie 2014 roku 

dowiedzieliśmy się, że opieka medyczna nad 

naszymi sportowcami nie jest skoordynowa-

na i że tak na dobrą sprawę jedynie zawodni-

cy na najwyższym poziomie, już utytułowani, 

mieli do niej dostęp w takim standardzie, 

w  jakim mieć powinni. reszta najczęściej 

czekała w kolejkach do świadczeń finanso-

wanych z narodowego Funduszu zdrowia. 

sporo dla naszych sportowców robił COMs 

(Centralny Ośrodek Medycyny sportowej),  

ale – mimo najlepszych chęci – możliwości 

miał mocno ograniczone. Ważnym momen-

tem stało się przejęcie przez luX MEd Ca-

rolina Medical Center – placówki już znanej 

i uznanej w środowisku sportowym, szczycą-

cej się np. nawet tytułem FIFA Medical Clinic 

of Excellence. to poszerzyło nasze możli-

wości i kompetencje. A że ze strony pKOl 

spotkaliśmy się także z dużym zainteresowa-

niem współpracą, to stosunkowo szybko do-

szliśmy do porozumienia w sprawie wspólne-

go programu dla sportowców, finansowanego 

i realizowanego przez luX MEd. pragnę  

podkreślić, że objęliśmy nim nie tylko człon-

ków kadr narodowych, olimpijczyków,  

ale i wielu juniorów, którzy zaszczytu repre-

zentowania polski na igrzyskach i innych 

międzynarodowych imprezach dostąpią  

być może dopiero za jakiś czas. W efekcie 

nasza współpraca to naprawdę spore  przed-

sięwzięcie. A moje zainteresowanie sportem? 

„Międzynarodowe 
sukcesy polskich 

sportowców 
to wspaniała 

promocja Polski, 
a zarazem 

przyczynek  
do budowania 

naszej dumy 
narodowej 
i poczucia 

wspólnoty”
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Oczywiście, że współpracujemy! tam są 

przecież lekarze, którzy na co dzień w klu-

bach i związkach sportowych opiekują się 

zawodnikami i doskonale ich znają. dlatego 

COMs (który traktujemy jako „przedłużenie” 

pKOl) jest de facto pośrednikiem, organiza-

torem relacji na linii sportowiec – luX MEd. 

zawodnik z konkretnym problemem me-

dycznym najpierw zgłasza się do COMs, 

gdzie jest wstępnie badany i kwalifikowany 

do ewentualnego dalszego, kompleksowego 

leczenia u nas. 

Jednym z niedawnych, praktycznych przy-

kładów współpracy  na linii PKOl – lUX Med 

był czas poprzedzający tegoroczne igrzyska 

olimpijskie w Rio de Janeiro. Myślę m.in. 

o akcji szczepienia naszych reprezentantów 

udających się do brazylii. Nałożyło się na to 

ogólnoświatowe zaniepokojenie możliwością 

kontaktu tam z wirusem zika i związane  

z tym pewne, po części uzasadnione, obawy…

no tak, choć wiadomo przecież, że szcze-

pionki przeciwko wirusowi zika wciąż jeszcze 

nie ma. Ale dobrze się stało, że osoby wyjeż-

„Mamy blisko 200 własnych 
placówek oraz ponad 2500 

poradni partnerskich  
w całym kraju. Leczy się  
u nas 1,8 mln pacjentów” 

teraz, ze względu na pracę, jaką wykonuję, 

uprawiam sport w ograniczonym zakresie,  

ale kiedyś byłam silnie związana z tańcem. 

pasją, którą kontynuuję do dziś, jest żeglar-

stwo. Miałam zaledwie 5 lat, kiedy po raz 

pierwszy zostałam zabrana na łódkę przez 

tatę i tak to się zaczęło. latem każdą wolną 

chwilę wykorzystuję więc na wspólne żeglo-

wanie z całą moją rodziną, zimą zaś jeździmy 

na nartach. Oczywiście kibicuję też naszym 

sportowcom za pośrednictwem telewizji.

lUX Med jest chyba krajowym liderem  

na rynku prywatnych usług medycznych?

Mamy blisko 200 własnych placówek  

(w tym 7 szpitali, a ósmy w budowie)  

oraz ponad 2500 poradni partnerskich w ca-

łym kraju. leczy się u nas 1,8 mln pacjentów.  

Krótko mówiąc, jesteśmy liderem rynku i ska-

la naszej działalności przekłada się wprost  

na to, co oferujemy polskim sportowcom. 

Wspomniała Pani m.in. o centralnym Ośrod-

ku Medycyny Sportowej. Nie wyobrażam 

sobie, byście z nim nie współpracowali?

dżające na igrzyska miały zagwarantowane 

szczepienia profilaktyczne przeciwko innym 

chorobom, z którymi mogły się tam zetknąć. 

Całą akcję udało się nam skutecznie zrealizo-

wać z pomocą COMs i z udziałem m.in.  

naszych specjalistów medycyny podróży. 

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć,  

że przygotowania do igrzysk to nie tylko 

2800 podanych przez nas szczepionek. 

tylko w tym, olimpijskim, roku wykonaliśmy 

ponad 30 różnych zabiegów operacyjnych, 

prawie 1600 drobnych zabiegów ambulato-

ryjnych, ponad 1000 badań diagnostycznych 

i przeszło 150 procedur rehabilitacyjnych. 

A przecież sportowcy trenują do igrzysk 

latami i wymagają stałej opieki medycznej. 

luX MEd – od początku współpracy z pKOl 

– udzielił 7288 różnego rodzaju świadczeń  

medycznych. Mogę śmiało stwierdzić,  

że tak szerokiego dostępu do opieki me-

dycznej polscy sportowcy wcześniej nie 

mieli. I jestem szczęśliwa, że luX MEd może 

w ten sposób przyczyniać się do sukcesów 

naszych sportowców, które wszystkim  

polakom dostarczają ogromnej satysfakcji.
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„Dzięki konsultacji lekarza 
medycyny sportowej 

można dowiedzieć się, jak 
bezpiecznie uprawiać sport” 
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JaROSŁaW KRzyWańSKi
Centralny Ośrodek Medycyny sportowej, 
Komisja Medyczna pKOl

pozyskanie przez pKOl partnera z tej 
branży stworzyło nowe możliwości 
w zakresie opieki medycznej 
nad zawodnikami. Ważna jest 
zwłaszcza możliwość dostępu 
do usług medycznych na terenie 
całego kraju. to istotne w sytuacji, 
gdy problem medyczny ma miejsce 
np. w zakopanem, Cetniewie 
czy Wałczu, o czym przekonali 
się wielokrotnie nasi sportowcy, 
mogąc wykonać skomplikowane 
badania lub skorzystać z konsultacji 
specjalistycznej w jednej z najbliż-
szych placówek luX MEd-u. 
Inna korzyść to szeroki zakres 
usług medycznych: od badań 
laboratoryjnych, obrazowych 
(rezonans magnetyczny, tomografia 
komputerowa itp.) aż po leczenie 
operacyjne. nie ma związku spor-
towego, którego przedstawiciele 
nie skorzystali z pomocy naszego 
partnera. system opieki medycznej 
w naszym kraju widzi potrzebę 
specjalnej opieki nad sportowcami 
– stąd instytucja Centralnego 
Ośrodka Medycyny sportowej, 
którego działania skierowane 
są głównie na ocenę i kontrolę 
potencjalnego ryzyka związanego 
z wyczynowym uprawianiem 
sportu. Kiedy pojawia się potrzeba 
wykonania poważniejszych procedur 
medycznych, zwykle szuka się 
różnych źródeł finansowania, aby 
to wykonać poza systemem nFz, 
ponieważ w sporcie wyczynowym 
nie można czekać. I tu nasz partner 
zwykle ratuje sytuację, czego 
dowodem są liczby wykonanych 
badań czy zabiegów operacyjnych. 
Ostatnia sprawa to dostępność tego 
systemu dla zawodników różnego 
szczebla, którzy często nawet rozwa- 
żali koniec kariery sportowej w per- 
spektywie oczekiwania przez rok  
czy dwa na zabieg operacyjny. W kilku 
sytuacjach możliwość szybkiego 
wykonania skomplikowanej operacji  
umożliwiła młodym zawodnikom 
szybki powrót do sportu.

W roku ubiegłym uruchomili Państwo  

program „Medycyna dla sportu i aktywnych”, 

którym w lUX Med „opiekuje się” nasz 

4-krotny mistrz olimpijski w chodzie  

sportowym – Robert Korzeniowski.  

Na czym ten program polega?

to niejako uzupełnienie tego, co realizujemy 

zgodnie z umową zawartą z pKOl. Chcemy 

być dla naszych pacjentów partnerem me-

dycznym na każdym etapie profilaktyki i le-

czenia, a zachęcanie polaków do świadomej 

aktywności fizycznej jak najbardziej wpisuje 

się w tę ideę. Warto zwrócić uwagę, że na na-

szych oczach dokonuje się prawdziwa rewo-

lucja w zachowaniach polaków. Aktywność 

fizyczna wzorowana na sportowych idolach 

i światowych trendach stała się naszą co-

dziennością. ludzie chcą cieszyć się życiem, 

realizować się poprzez aktywność niezależ-

nie od wieku i miejsca zamieszkania. Jeśli 

ktoś chce dziś zwiększyć swoją aktywność 

fizyczną, wrócić do niej po dłuższej przerwie 

czy po prostu pójść za modą i uprawiać jakiś 

sport, to powinien zacząć od konsultacji me-

dycznej. pozwoli mu ona po pierwsze odpo-

wiedzieć na pytanie, czy właściwie zaplano-

wał swoją aktywność i czy choroby z jakimi 

się boryka (otyłość, nadciśnienie, astma, 

cukrzyca), są dla niego ograniczeniem,  

czy też wyzwaniem. dzięki konsultacji leka-

rza medycyny sportowej można dowiedzieć 

się, jak bezpiecznie uprawiać wybrany  

sport, nie narażając organizmu na żadne  

perturbacje czy kontuzje. W ramach pro-

gramu „Medycyna dla sportu i aktywnych” 

oferujemy więc profesjonalne konsultacje 

amatorom. Kładziemy też ogromny nacisk 

na bezpieczeństwo młodzieży. na szczęście 

coraz więcej rodziców zyskuje świadomość, 

że ich dzieci nie powinny podejmować  

aktywności sportowej bez orzecznictwa 

z prawdziwego zdarzenia.

dysponują Państwo w całym kraju sporą 

grupą specjalistów medycyny sportowej, 

choć często słychać, że w Polsce mamy  

ich zbyt mało.

problem liczby lekarzy dotyczy całego  

naszego systemu, nie tylko medycyny  

sportowej. 2,23 lekarza na 1000 miesz- 

kańców to najniższy wskaźnik w całej  

unii Europejskiej. Co gorsza – ponad  

40 procent medyków to ludzie w wieku  

powyżej 50 lat. z jednej strony to specjaliści 

doświadczeni, ale raczej odchodzący z rynku, 

a powstająca w ten sposób luka nie zapełnia 

się wystarczająco szybko. Jeśli chodzi  

o medycynę sportową, to niemało lekarzy 

otworzyło specjalizacje z tego zakresu  

właśnie za naszą namową. 

za niewiele ponad rok zimowe igrzyska  

w Pyeongchang. czy firma, którą Pani  

kieruje, włączy się w przygotowania  

sportowców także do tej imprezy?

Oczywiście, mogę potwierdzić naszą  

gotowość. Już teraz wspieramy polskich 

sportowców w przygotowaniach. 

POWyżeJ:
Anna rulkiewicz,  
prezes zarządu  
luX MEd sp. z o.o.
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ZadanIem nkOl Jest między innymi 

zgłaszanie zawodników do igrzysk 

olimpijskich, zabezpieczenie transportu, 

sprzętu, ubezpieczenia, zakwaterowania 

członków ekipy, jak również wyposażenie 

ich w olimpijskie stroje. nKOl mianuje 

na igrzyska szefa Misji Olimpijskiej, 

będącego łącznikiem pomiędzy nKOl, 

komitetem organizacyjnym i federacjami 

międzynarodowymi a także – attaché 

olimpijskiego, który rozwiązuje problemy 

praktyczne pomiędzy komitetem 

organizacyjnym i nKOl. 

CZas trwanIa ZawOdÓw OlImPIJ- 

skICh to 16 dni. Wyboru miasta-gospodarza 

dokonuje sesja MKOl zawsze na 7 lat 

przed rozpoczęciem igrzysk, a rząd kraju 

zgłaszającego miasto musi przedłożyć  

MKOl prawnie wiążący dokument, na mocy 

którego gwarantuje, że kraj i jego władze 

publiczne będą postępować zgodnie z Kartą 

Olimpijską. Miasta kandydackie zostają 

ocenione przez Komisję wyznaczoną przez 

prezydenta MKOl, a następnie organizacja 

igrzysk powierzona zostaje narodowemu 

komitetowi olimpijskiemu wybranego kraju 

miasta-gospodarza, który powołuje komitet 

organizacyjny. prezydent MKOl powołuje 

również komisję koordynacyjną igrzysk, 

MaRia zUcHOWicz

WOKÓŁ SPORTU

FOtO: sZymOn sIkOra/PkOl, SHUTTeRSTOcK 

W pOprzEdnIM WydAnIu „MAgAzynu OlIMpIJsKIEgO” 
przyBlIżylIśMy pOdstAWOWE InFOrMACJE O nAJWAżnIEJszyM 
dlA śWIAtOWEgO OlIMpIzMu dOKuMEnCIE – KArCIE OlIMpIJsKIEJ. 
rEguluJE OnA WszElKIE prOCEdury OBOWIązuJąCE W ruCHu 
OlIMpIJsKIM, JEgO struKturę OrgAnIzACyJną OrAz rEguŁy, 
KtóryM Muszą sprOstAĆ MIAstA-gOspOdArzE IgrzysK  
Itp. KOntynuuJEMy tEn tEMAt

„KONSTyTUcJa” 
OliMPizMU część 2

Główne podmioty  
ruchu olimpijskiego to: 

 Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski 

(MKOl), międzynarodowe 
federacje sportowe (MF) 

i narodowe komitety 
olimpijskie (NKOl)
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TRzy gŁÓWNe POdMiOTy RUcHU 

OliMPiJSKiegO TO: Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski (MKOl), międzynarodo- 

we federacje sportowe (MF) oraz naro- 

dowe komitety olimpijskie (nKOl). 

Misją i rolą komitetów narodowych jest 

rozwój, propagowanie i ochrona ruchu 

olimpijskiego w swoich krajach. Może 

to być czynione poprzez olimpijskie 

programy edukacyjne, jak również przez 

propagowanie sportu wyczynowego 

i powszechnego, występowanie przeciwko 

dyskryminacji i przemocy w sporcie oraz 

przyjęcie i wdrożenie światowego Kodeksu 

Antydopingowego. nKOl zobowiązany  

jest do uczestnictwa w igrzyskach 

olimpijskich, gdzie ma wyłączne prawo  

do reprezentowania swojego kraju.  

W skład nKOl muszą wchodzić wszyscy 

członkowie MKOl w danym kraju, związki 

sportowe zrzeszone w międzynarodowych 

federacjach sportów objętych programem 

olimpijskim oraz przedstawiciele zawodników 

– uczestników igrzysk. poza tym w składzie 

nKOl mogą znaleźć się narodowe federacje 

zrzeszone w międzynarodowych, których 

sportów nie ma w programie igrzysk, jak 

i inne organizacje o charakterze sporto- 

wym, mające jednak wyjątkowe zasługi  

dla sportu i olimpizmu. 



MaRia zUcHOWicz 
prawnik, międzynarodowy 
sędzia łyżwiarstwa 
figurowego

składającą się z przedstawicieli MKOl, 

federacji międzynarodowych, narodowego 

komitetu olimpijskiego oraz sportowców. 

Jej zadaniem jest stałe monitorowanie 

postępu prac komitetu organizacyjnego, 

udzielanie konsultacji w zakresie organizacji 

i finansowania, kontrola obiektów 

sportowych, informowanie o postępach 

w przygotowaniach, a po zakończeniu 

igrzysk – przedstawienie szczegółowego 

raportu na temat przebiegu imprezy. 

iSTOTNą KWeSTią, ściśle przestrzeganą,  

są regulacje dotyczące narodowości zawod- 

ników  muszą oni być obywatelami kraju 

narodowego komitetu olimpijskiego, który 

ich zgłasza. Wszelkie problemy dotyczące 

kwestii określenia kraju, który zawodnik 

może reprezentować na igrzyskach, 

rozstrzyga Komitet Wykonawczy MKOl. Jeżeli 

zawodnik ma obywatelstwo dwóch lub więcej 

krajów, może wybrać jeden z nich. Istnieją 

jednak pewne ograniczenia, a mianowicie 

jeżeli zawodnik reprezentował już jakiś kraj 

na igrzyskach olimpijskich, kontynentalnych, 

regionalnych lub na mistrzostwach świata, 

bądź też zmienił obywatelstwo, może 

uczestniczyć w igrzyskach jako reprezentant 

nowego kraju pod warunkiem, że upłynęły co 

najmniej 3 lata od czasu, gdy po raz ostatni 

reprezentował swój poprzedni kraj. Okres ten 

może zostać skrócony lub nawet anulowany, 

jeżeli występują szczególne okoliczności. 

narOdOwy kOmItet OlImPIJskI 

odpowiada za sportowy poziom swojej 

reprezentacji i powinien delegować na 

igrzyska tylko tych zawodników, którzy 

są odpowiednio przygotowani do startu. 

Komitet Wyborczy MKOl określa liczbę 

wszystkich uczestników igrzysk, przy czym 

w konkurencjach indywidualnych dany 

kraj może reprezentować maksymalnie 

trzech sportowców. na igrzyskach 

olimpijskich odpowiedzialność za kontrolę 

i kierowanie określonym sportem ponosi 

międzynarodowa federacja danej dyscypliny. 

Komitet Wykonawczy MKOl w porozumieniu 

z federacjami międzynarodowymi określa 

liczbę i sposób prowadzenia na igrzyskach 

badań antydopingowych.

wsZelkIe deCyZJe dOTyczące 

PRzeKazU MedialNegO z igRzySK 

należą do kompetencji MKOl. również 

o formie reklamy i promocji decyduje 

Komitet Wykonawczy MKOl. Olimpijska 

karta identyfikacyjna i akredytacja jest 

dokumentem ustalającym tożsamość 

posiadacza i dającym mu prawo ucze- 

stniczenia w igrzyskach. Wszelkie  

spory wynikłe w związku z igrzyskami 

olimpijskimi rozstrzyga wyłącznie trybunał 

Arbitrażowy do spraw sportu w oparciu 

o Kodeks Arbitrażu sportowego. 
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POWyżeJ:
Egzemplarz  
Karty  
Olimpijskiej

ObOK:
pierwsza  
historyczna wersja  
Karty Olimpijskiej
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cHWila dla SeRca
KaRdiOlOgia SPORTOWa W PRaKTyce KliNiczNeJ 
red. naukowa: Wojciech Braksator i Artur Mamcarz
wyd. pzWl
Warszawa 2016

WyBrAŁ: HeNRyK URbaś

kaleJdOskOP

 unikatowe, blisko 600-stronicowe 

wydawnictwo poruszające szeroko rozumia-

ne problemy kardiologii sportowej.  

na ten temat wypowiada się kilkudziesięciu 

autorów – w większości wybitnych auto-

rytetów w zakresie chorób serca, przy tym 

doskonale rozumiejących specyfikę „serca 

sportowca”. tak, bo takie pojęcie od lat 

funkcjonuje w kardiologii i charakteryzuje 

odmienność z jednej strony funkcjonowa-

nia tego najważniejszego dla życia organu, 

a z drugiej – konieczność innego niż u pozo-

stałych pacjentów – reagowania na pewne 

dolegliwości kardiologiczne, zaburzenia 

rytmu serca, nadciśnienie tętnicze czy też 

omdlenia. Cała książka, uzupełniona zresztą 

o inne ciekawe aspekty medyczne  

(ginekologia, astma, cukrzyca, doping,  

sport i seks), została napisana niezwykle 

przystępnym językiem, zrozumiałym zarów-

no dla fachowców, jak i dla osób o znacznie 

skromniejszym zasobie wiedzy kardiolo-

gicznej, w tym trenerów oraz samych  

zawodników. to jedna z największych  

zalet tej publikacji, pracy przy której  

podjęli się cenieni konsultanci kardio- 

logiczni Centralnego Ośrodka Medycyny 

sportowej, aktywni na forum Komisji  

Medycznej pKOl oraz sekcji Kardiologii 

sportowej polskiego towarzystwa Kardio- 

logicznego. Wydawnictwo poleca  

polski Komitet Olimpijski. 

nasI na arenaCh 
IGrZysk
sIemIanOwICCy OlImPIJCZyCy (1924-2016) 
Jan Komander, Wojciech Krzystanek, dariusz leśnikowski 
wyd. Agencja Medial
Chorzów 2016 

 ta książka ukazała się 7 grudnia 

2016 roku, dokładnie w 60. rocznicę zdo-

bycia przez drużynę polskich gimnasty-

czek: Helenę rakoczy, Barbarę ślizowską, 

danutę stachow, dorotę Horzonek-Jokiel, 

lidię szczerbińską i natalię Kot brązowego 

medalu igrzysk olimpijskich w Melbourne. 

urodzona w siemianowicach śląskich Ko-

tówna, będąca w ekipie trenera Bernarda 

radojewskiego najmłodszą zawodniczką, 

stała się pierwszą medalistką olimpijską 

pochodzącą z tego miasta. Okazuje się 

jednak, iż wcale nie ostatnią. W siemiano-

wicach albo się urodziło, albo też barwy 

miejscowych klubów reprezentowało jesz-

i piotrze sczypie, a także hokeistach  

(na trawie i na lodzie), lekkoatletach, szer-

mierzu i zapaśnikach. Autorzy dotarli do 

wszystkich żyjących bohaterów swej pu-

blikacji, także tych mieszkających obecnie 

poza polską. zdobyli dzięki temu nie tylko 

wiele bezcennych informacji, ale i arcycie-

kawy materiał fotograficzny pochodzący 

z prywatnych zbiorów sportowców. 

Książka ukazała 
się w 60. rocznicę 

zdobycia przez 
drużynę polskich 

gimnastyczek 
brązowego 

medalu  
w Melbourne 

cze przeszło 20 innych 

olimpijczyków. losy ich 

wszystkich – sportowe 

i nie tylko – zdecydowali 

się opisać autorzy. Całość 

podzielili na dziesięć 

rozdziałów traktujących 

o poszczególnych dyscyplinach sportu i ich 

bohaterach. znajdziemy więc tam wiele cie-

kawych informacji choćby o: wspomnianej 

gimnastyczce natalii Kot, pięściarzu Hen-

ryku średnickim, piłkarzach: zygmuncie 

Maszczyku i Marianie szei, sztangistach: 

zbigniewie Kaczmarku i grzegorzu Cziurze, 

łyżwiarzach figurowych Janinie poremskiej 



lorem ipsum

MiSza, VUČKO, 
HOdORi i iNNi

SyMbOle i MaSKOTKi OliMPiJSKie 
Maria rotkiewicz
wyd. polski Komitet Olimpijski
Warszawa 2016

 to wznowienie wydanej cztery lata 

wcześniej książki pod tym samym tytułem. 

tym razem już uzupełnione o igrzyska 

w soczi i rio de Janeiro. pod określeniem 

„symbole i maskotki olimpijskie” kryją się 

logotypy graficzne kolejnych igrzysk, pikto-

gramy poszczególnych dyscyplin oraz tytu-

łowe maskotki. W przypadku tych ostatnich 

dowiadujemy się, jak były wybierane, kto 

je zaprojektował oraz jakie budziły (a może 

budzą nadal?) emocje. do tego dochodzą 

jeszcze: olimpijskie motto, flaga i koła  

olimpijskie oraz oficjalne logotypy pol-

skiego Komitetu Olimpijskiego. Całość 

uzupełnia wprowadzenie omawiające rolę 

i znaczenie symboli olimpijskich, co czyni 

z publikacji ciekawy (i uaktualniony) pod-

ręcznik dla wszystkich zainteresowanych 

problematyką olimpijską. 

„Film nakręcony  
na podstawie przeżyć  

Jerzego Kuleja miałby 
wszelkie szanse na zostanie 

hollywoodzkim hitem”

POrtret 
mIstrZa

JeRzy KUleJ. W cieNiU POdiUM 
piotr szarama
wyd. Melanż
Warszawa 2016

 ta książka przybliża czytelnikom 

jakże ciekawą postać Jerzego Kuleja 

– dwukrotnego mistrza olimpijskiego 

w boksie. Jak napisał autor – przyjaciel 

Mistrza: „jego doświadczeniami oraz 

przygodami można by obdzielić choćby 

i dziesięciu sportowców, a film nakręco-

ny na podstawie przeżyć Kuleja miałby 

wszelkie szanse na zostanie hollywoodz-

kim hitem”. rzeczywiście, piotr szarama 

kreśli w tej książce niezwykle ciekawy 

obraz wybitnego sportowca i jakże fascy-

nującego człowieka. pisze wprost o swo-

jej, datowanej od lat wczesnej młodości, 

fascynacji pięściarzem, o nawiązanej 

potem znajomości, która z czasem prze-

szła w długoletnią przyjaźń. Czyta się tę 

książkę jak niezwykłą powieść, w której 

sportowe sukcesy zawodnika przeplatają 

się z jego rozmaitymi przejściami osobi-

stymi, o których dotąd wielu kibiców nie 

wiedziało wcale albo wiedziało niewiele. 

Oczywiście, nie brak tam także opisu 

relacji, jakie Jerzy Kulej miał ze słynnym 

trenerem Feliksem „papą” stammem  

czy z kolegami z pięściarskiej reprezen-

tacji, z Marianem Kasprzykiem na czele. 

przeczytamy także o pobycie mistrza  

za granicą, o czteroletnim posłowaniu 

na Wiejskiej, wreszcie – o jego chorobie, 

z którą tak dzielnie zmagał się do swych 

ostatnich chwil. pasjonująca to lektura. 
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na OlImPIJskIm 
SzlaKU 

igRzySKa XXXi OliMPiady – RiO 2016 
szymon sikora, Bartłomiej zborowski, tomasz piechal 
wyd. polski Komitet Olimpijski
Warszawa 2016 

 Autorzy – doświadczeni fotoreporterzy spor- 

towi akredytowani na tegorocznych igrzyskach w rio 

de Janeiro, w albumie fotograficznym (na blisko  

200 zdjęciach) prezentują najciekawsze – głównie 

z polskiego punktu widzenia – wydarzenia tej wielkiej 

imprezy. na jego kartach znajdziemy więc niektóre 

elementy ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk, 

ale nade wszystko – fotograficzny zapis olimpijskich 

startów biało-czerwonych. szczególną uwagę zwra-

cają zwłaszcza zdjęcia ilustrujące medalowe występy 

naszych reprezentantów – zarówno ich pełną emocji 

walkę na bieżni, rzutni, macie czy torze, jak i zawsze 

radosne momenty dekoracji medalami. do tego  

„obrazki” okołoigrzyskowe – choćby sprzed wyjąt-

kowo starannie chronionej wioski olimpijskiej, z ulic 

rio, słynnej plaży Copacabana, z polskiego Centrum 

Olimpijskiego i z „dnia polskiego” w theatro Munici-

pal. Całość uzupełnia zestawienie wyników osiągnię-

tych na igrzyskach przez naszych reprezentantów. 

W efekcie mamy do czynienia z publikacją, która 

nawet po wielu latach pozwoli wrócić wspomnienia-

mi do tego, co na olimpijskich obiektach działo się 

w sierpniu roku 2016. 

WyBrAŁ: HeNRyK URbaś

kaleJdOskOP

Publikacja Łukasza Panfila 
przedstawia wiele szczegółów  

z życia Bronisława Malinowskiego  
z czasów, gdy nie był jeszcze znany

PO PROSTU 
„brOnek”

PrZesZkOdOwIeC 
Łukasz panfil 
wyd. Miejski Ośrodek rekreacji 
i Wypoczynku
grudziądz 2016

 Bohaterem tej publikacji  

jest Bronisław Malinowski – nieza-

pomniany triumfator biegu na 3000 

m z przeszkodami podczas igrzysk 

olimpijskich w Moskwie w roku 1980. 

najwybitniejszy sportowiec – duma 

grudziądza, a dziś – patron wielu  

rozrzuconych po całym kraju szkół  

różnego szczebla. Autor, usiłując moż-

liwie dokładnie zgłębić losy „Bronka”, 

wszedł w kontakt z rodziną Malinowskich. 

dzięki temu poznał wiele szczegółów  

z życia znakomitego przeszkodowca  

– także z okresu, gdy ten nie był jeszcze 

znanym zawodnikiem. Czytamy więc  

np. o jego rywalizacji na bieżni ze star-

szym bratem robertem, o pierwszych 

treningach pod okiem trenera ryszarda 

szczepańskiego w grudziądzkiej Olimpii, 

wreszcie – o debiutanckich występach 

w reprezentacji. Od 1972 r. Malinowski  

był już w światowej czołówce przeszko-

dowców. A potem – mistrzostwa Europy, 

igrzyska olimpijskie kolejno w Mona-

chium, Montrealu i te najszczęśliwsze 

– moskiewskie. Autor książki opowieść 

o biegaczu z grudziądza „ubiera” jeszcze 

w wyniki i zestawienia statystyczne z tego 

okresu, ale też wspomina o przyjaźni,  

łączącej Bronisława Malinowskiego  

np. z Bogusławem Mamińskim, który po 

przedwczesnej tragicznej śmierci kolegi 

przejął po nim pałeczkę w biegu przesz- 

kodowym. Mamiński do dziś pamięta,  

jak wiele cennych rad dał mu przed laty 

mistrz olimpijski z Moskwy… 



Kolekcjonuj znaczki w prosty i wygodny sposób!
Zamów abonament filatelistyczny w najbliższej placówce pocztowej 
bądź za pośrednictwem strony internetowej: www.filatelistyka.poczta-polska.pl
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w
 ostatniej dekadzie 

września w terespolu 

już po raz 26. odbyły 

się powiatowe Biegi 

uliczne – XXI Me-

moriał Wincentego Kozłowskiego. Całą 

imprezę poprzedził ceremoniał olimpijski, 

po czym – przy pięknej pogodzie rozegrano 

15 biegów na różnych dystansach. zawody 

ukończyło blisko 500 osób. najlepsi otrzy-

mali na mecie dyplomy, medale i nagrody 

rzeczowe. Organizatorzy przy okazji tej 

imprezy podsumowali konkurs plastyczny 

„WzORy OSObOWe SPORTU WyczyNO-

weGO. Bohaterowie kolarstwa polskiego 

w latach 70. i 80. XX wieku” – to temat pracy 

doktorskiej, którą niedawno w krakowskiej 

AWF im. Bronisława Czecha obroniła pau-

lina Janowiec-Kapłon. rozprawa powstała 

pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Haliny 

zdebskiej-Biziewskiej. pracę poświęcono 

wybranym przedstawicielom „złotej ery” 

polskiego kolarstwa – ryszardowi szurkow-

skiemu i Mieczysławowi nowickiemu. Ich 

biografie stanowiły kontekst do rozważań 

na temat roli ówczesnego kolarstwa, feno-

OSTaTNiegO dNia WRześNia stadion 

miejski w Wolinie (zachodniopomorskie) 

wzbogacił się o nowoczesną 400-metro-

wą bieżnię z nawierzchnią syntetyczną, 

skocznie do skoków wzwyż, w dal i do 

trójskoku oraz rzutnię. znaczenie tej 

inwestycji dla miasta i regionu doceniła 

zachodniopomorska rada Olimpijska. 

z jej inicjatywy na uroczystość udostęp-

nienia sportowcom bieżni przybyła grupa 

olimpijczyków na czele z rajmundem 

zielińskim, Krzysztofem pierwienieckim 

i Krystianem zalewskim. uroczystości 

towarzyszył ceremoniał olimpijski z wcią-

gnięciem na maszt flagi pKOl oraz zapa-

leniem znicza. następnie – dla uczczenia 

uczestników Igrzysk XXXI Olimpiady 

oraz XV Igrzysk paraolimpijskich roze-

grano zawody lekkoatletyczne. Wszyscy 

startujący otrzymali pamiątkowe medale 

uczestnictwa. 

ObOK:
paulina Janowiec- 
-Kapłon (w środ- 
ku) z Haliną 
zdebską-Biziewską 
i Mieczysławem 
nowickim

ObOK:
Wśród uczestników 
XXI Memoriału 
Wincentego 
Kozłowskiego 
w terespolu 
nie brakowało 
najmłodszych

ObOK:
uroczystości  

w Wolinie towarzyszył 
ceremoniał olimpijski  

z wciągnięciem  
na maszt flagi pKOl

zEBrAŁ: HeNRyK URbaś

fOTO: JeRzy KaPŁON, aNdRzeJ KORbal, RafaŁ WiśNieWSKi, JaROSŁaW NURKieWicz, aNNa KOMaR

menu Wyścigu pokoju itp. recenzentami 

w przewodzie doktorskim byli prof. zbigniew 

dziubiński (AWF Warszawa) i prof. tomasz 

sahaj (AWF poznań). Wydarzenie uświetnił 

swoją obecnością Mieczysław nowicki,  

który gratulując doktorantce, ze wzrusze-

niem dziękował w imieniu środowiska kolar-

skiego za zainteresowanie tą tematyką  

i trud włożony w powstanie pracy. Obaj  

bohaterowie doktoratu otrzymali egzem- 

plarze pracy (M. nowicki już w Krakowie,  

r. szurkowski – nieco później, podczas 

spotkania w poroninie). 

na plakat promujący biegi. Autorzy  

najciekawszych prac otrzymali  

dyplomy i nagrody ufundowane  

przez polski Komitet Olimpijski. 



     

dWie KOleżaNKi MONiKi ciaciUcH 

z OSady – Agnieszka Kobus i Joanna 

leszczyńska odwiedziły z kolei pacynę 

na Mazowszu i miejscową szkołę podsta-

wową im. Janusza Kusocińskiego. Obecni 

byli również: Wojciech Jankowski – brązo-

wy medalista z Barcelony w wioślarstwie, 

Marcin Miszczak – prezes drużyny fut-

bolu amerykańskiego Crusaders, Adam 

studziński – działacz kolarski z żychlina, 

Anna rutkowska i Monika Olczyk – za-

wodniczki uKs sakura Judo – medalistki 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

Medalistki z rio na oczach zgromadzonej 

publiczności i przy głośnym jej dopingu 

rywalizowały na ergometrach. potem 

w podobnych zawodach uczestniczyli tak-

że: miejscowa młodzież, nauczyciele i ro-

dzice. Odbyły się również pokazy płockiej 

Akademii Karate tradycyjnego. najbar-

dziej podobał się wszystkim dziesięcio-

letni zawodnik, który powalał na ziemię… 

swoich trenerów. Wioślarki zaś rozdały 

wiele autografów, pozowały do wspólnych 

fotografii z uczniami, złożyły podpisy  

na fladze pKOl i wpisały się do kroniki 

szkoły. Imprezie towarzyszyły liczne gry, 

konkursy i zabawy ruchowe. 

zaKŁad KaRNy W POTUlicacH odwie-

dziła we wrześniu Monika Ciaciuch, brązowa 

medalistka olimpijska z rio – członkini 

wioślarskiej czwórki podwójnej. na miejscu 

spotkała się z członkami działającego w tej 

jednostce penitencjarnej klubu olimpijczyka 

„Kodeks”. pani Monika opowiadała o tru-

dach treningu wioślarskiego, ciekawostkach 

dotyczących udziału w igrzyskach oraz 

o życiu w wiosce olimpijskiej. uczestniczący 

w spotkaniu skazani z zainteresowaniem 

słuchali jej opowieści, na pewno poszerzając 

swą wiedzę o współczesnym sporcie wyczy-

nowym i wymaganiach, jakie stawia zawod-

nikom. na zakończenie wizyty medalistka 

olimpijska zwiedziła salę terapii zajęciowej 

w Oddziale terapeutycznym. 

POWyżeJ:
W pacynie  
na Mazowszu 
do rywalizacji 
na ergometrach 
przystąpiły Agnieszka 
Kobus (z prawej)  
i Joanna leszczyńska

ObOK:
Medalistka z rio, 
Monika Ciaciuch, 
podczas spotkania 
z członkami klubu 
olimpijczyka „Kodeks” 

 Halina Zdebska-Biziewska  
w składzie Komitetu Wykonawczego 

Europejskiego Ruchu Fair Play 
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stawą do dyskusji były m.in. dwa główne 

wystąpienia: „Manipulacja i korupcja 

– dokąd zmierzasz, sporcie?” Anji Martin 

z niemiec oraz „W obronie uczciwości 

w sporcie – reguły fair play” severina 

Moritza z Austrii. W drugim dniu zgroma-

dzenia przeprowadzono wybory Komitetu 

Wykonawczego EFpM. na jego czele sta-

nął ponownie Christian Hinterberger z Au-

strii. Wiceprezydentami zostali: Erdoğan 

Aripinar z turcji i Miroslav Cerar ze sło-

wenii. na funkcję sekretarza generalnego 

powołano greka Ioannisa psilopoulosa, 

a funkcję skarbnika powierzono słowacz-

ce Katrinie raczovej. Członkami Komitetu 

zostali: Biserka Vrbek (Chorwacja), Kveta 

peckova (Czechy), Baiba Veisa (Łotwa) 

oraz Halina zdebska-Biziewska (na zdj., 

polska). przewodniczącej Klubu Fair play 

pKOl serdecznie gratulujemy! 

W dNiacH 7–8 PaŹdzieRNiKa w Wied-

niu odbyło się 22. zgromadzenie Ogólne 

działającego od roku 1994 Europejskiego 

ruchu Fair play. pierwszego dnia pod-
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24 
olimpijczyków 

(w tym tegoroczni 

medaliści z rio) 

wzięło udział 

w panelu dysku-

syjnym zorganizowanym 13 października 

przez Komisję zawodniczą pKOl. W spo-

tkaniu uczestniczyli także m.in.: minister 

sportu i turystyki Witold Bańka i sekretarz 

generalny pKOl Adam Krzesiński. spotkanie 

rozpoczęły refleksje dr. Krzysztofa zuchory 

na temat „Ideał olimpijczyka”, a następnie 

w dyskusji poruszano takie zagadnienia, jak 

np.: „rio oczami zawodnika”, „nIE dla dopin-

gu w sporcie”, „Jak prowadzić zawodnika od 

młodzika do olimpijczyka”  i „dwutorowość 

kariery – o wzmocnienie pozycji sportowca 

na rynku pracy”. zapowiedziano kolejne 

spotkania nie tylko na ww. tematy. 

STOlica biaŁORUSi – MińSK – była 

w dniach 20–23 października miejscem 

obrad 45. zgromadzenia Ogólnego Europej-

skich Komitetów Olimpijskich (EOC). W ob-

radach uczestniczyła m.in. polska delegacja 

na czele z prezesem pKOl i członkiem Komi-

tetu Wykonawczego EOC – Andrzejem Kra-

śnickim. Około 300 uczestników posiedze-

nia wysłuchało raportu nt. działalności EOC 

w ostatnich 12 miesiącach. rozmawiano 

także o przebiegu Igrzysk XXXI Olimpiady 

w rio de Janeiro, o II zimowych Młodzieżo-

wych Igrzyskach Olimpijskich w lilleham-

mer i zapoznano się z informacjami przed-

stawionymi przez gospodarzy najbliższych 

igrzysk olimpijskich – zimowych (2018)  

w pyeongChang i letnich (2020) w tokio,  

jak również – organizowanych w roku 2017 

Olimpijskich Festiwali Młodzieży Europy 

– zimowego w tureckim Erzurum i letniego 

w györ na Węgrzech. ustalono, że w roku 

2021 takie imprezy odbędą się w fińskim 

Vuokatti (zimą) i w Koszycach na słowacji 

delegacJe z 206 PańSTW caŁegO 

śWiaTa wzięły w połowie listopada  

w stolicy Kataru – Ad-dausze – udział 

w XXI zgromadzeniu generalnym sto-

warzyszenia narodowych Komitetów 

Olimpijskich (AnOC). zebrani zapoznali 

się z raportami o przebiegu tegorocznych 

igrzysk olimpijskich w rio de Janeiro 

i o przygotowaniach do następnych. swoje 

kandydatury przedstawiły również trzy mia-

sta starające się o rolę gospodarza letnich 

IO 2024 – Budapeszt, los Angeles i paryż.

W dyskusji wiele miejsca poświecono  

walce z dopingiem w sporcie i między- 

narodowej współpracy w tej dziedzinie.  

zgromadzenie w Ad-dausze dla szefa  

polskiej delegacji – prezesa pKOl  

Andrzeja Kraśnickiego stało się okazją  

PONiżeJ:
W Ad-dausze  
delegaci z całego 
świata zapoznali się  
z raportami na temat 
przebiegu igrzysk  
w rio de Janeiro

ObOK:
uczestnicy panelu 
dyskusyjnego,  
który odbył się  
13 października 

zEBrAŁ: HeNRyK URbaś

(latem). z kolei roli gospodarza II Igrzysk  

Europejskich w roku 2019 podjęli się dzia-

łacze białoruscy – impreza odbędzie się 

w Mińsku. podczas zgromadzenia już  

po raz szósty wręczono doroczną nagrodę 

im. piotra nurowskiego dla najlepszego  

młodego sportowca Europy – tym razem 

przypadła ona greckiemu tyczkarzowi  

Emmanouilowi Karalisowi. 

do spotkania i rozmowy z prezydentem 

MKOl thomasem Bachem.  

Andrzej Kraśnicki poinformował rozmów-

cę o bieżącej pracy polskiego Komitetu 

Olimpijskiego. Obaj panowie rozmawiali 

o współpracy na linii pKOl – MKOl i o pla-

nowanej na lipiec 2017 roku wizycie sterni-

ka światowego olimpizmu w polsce, przy 

okazji rozgrywanych we Wrocławiu Igrzysk 

światowych – the World games. podczas 

okolicznościowej gali nagrodzono najlep-

szych zawodników IO w rio – lekkoatletę 

z rpA – Wayde’a Van niekerka i tenisistkę 

z portoryko – Monicę puig. za znakomite 

wyniki uzyskane w Brazylii przez sportow-

ców Wielkiej Brytanii – Brytyjskie stowa-

rzyszenie Olimpijskiej (BOA) uhonorowa-

no specjalnym wyróżnieniem. 

fOTO: SzyMON SiKORa/PKOl, © eOc, gReg MaRTiN/©iOc



     

PONiżeJ:
po zakończeniu  
obrad zarządu 
prezes pKOl 
Andrzej Kraśnicki 
złożył wszystkim 
świąteczno-nowo- 
roczne życzenia

20 
gRUdNia  

na swym ostatnim 

w 2016 roku posie-

dzeniu obradował 

zarząd polskiego 

Komitetu Olimpijskiego. na funkcję szefowej 

polskiej Misji Olimpijskiej w pyeongChang po-

wołał Marzennę Koszewską – dyrektor działu 

Olimpijskiego i Współpracy Międzynarodowej 

pKOl. W związku z wprowadzeniem do progra-

mu igrzysk  w tokio w roku 2020 kilku nowych 

sportów –  zmienił się status trzech polskich 

związków sportowych – ze „zwyczajnych”  

stały się one  „olimpijskimi” członkami pKOl. 

Chodzi o krajowe federacje: alpinizmu, karate 

oraz baseballu i softballu. na wniosek kilku 

związków – z powodu zmian (wynikłych  

z różnych powodów) na stanowiskach ich preze-

sów – dokonano wymiany reprezentujących  

te federacje członków zarządu.  Miejsce  

zmarłego niedawno grzegorza pieronkiewicza  

(pz zapaśniczy) zajął grzegorz Brudziński, a po 

śmierci zdzisława Kozłowskiego (pz Łuczniczy) 

do zarządu weszła Ewa Czerebak-Mrozowicz. 

ponadto Jerzego skuchę (pzlA) zastąpił Hen-

ryk Olszewski, a Henryka święcickiego (pz Jeź-

dziecki) – Marek szewczyk. tuż po zakończeniu 

obrad członkowie zarządu i zaproszeni goście 

zebrali się na dorocznym spotkaniu opłatko-

wym. świąteczno-noworoczne życzenia złożyli 

przybyłym: prezes pKOl Andrzej Kraśnicki,  

sekretarz stanu w Ministerstwie sportu i tury-

styki Jarosław stawiarski oraz ksiądz biskup 

Marian Florczyk – delegat Episkopatu polski  

ds. duszpasterstwa sportowców. 
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in our series of polish Olympic Champions. 

We featured rowers robert sycz and tomasz 

Kucharski, together with racewalker robert 

Korzeniowski (who once more stood on the 

center podium – just as he had done four 

years earlier in sydney) in our previous issue. 

this time round, we take a look at Otylia 

Jędrzejczak, a swimmer who won a gold and 

two silvers in Athens. All up, this represented 

30 percent of our overall tally.

that was OVer 12 years aGO. right 

now, there is just over a year to go before 

the next Winter Olympics. the host city is 

pyeongChang, south Korea, along with a few 

surrounding towns.  We give an up-to-date 

report on the places where the games are 

being held and the intensive preparations 

currently underway in this issue. the most 

iN THiS, the final edition of “Magazyn 

Olimpijski” for 2016, we would like to spend 

a moment revisiting the Olympic games 

in rio de Janeiro in August. We recall such 

pleasant moments as making it through the 

Olympic gala at the beginning of October. 

Our rio medalists and their coaches received 

commemorative diplomas and monetary 

prizes from the sponsors of the polish 

Olympic Movement during the ceremony.  

the guest of honor was polish president 

Andrzej duda.

bear In mInd that our 11-medal haul in Brazil 

represents the long-awaited breakthrough 

of the 10-medal barrier that the White and 

reds set up in Athens in 2004 and which 

they had balked before in every summer 

games since. We revisit the Athens games 
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Our 11-medal 
haul in the 

Games in Rio 
represents the 
long-awaited 
breakthrough 

important things, i.e. the sporting venues, 

have already been completed. In some of 

them (e.g. the luge track and the indoor 

skating rink for the short track speed 

skating) have even been given their first 

tests. Apparently, there have been no major 

problems in the preparations and nothing  

is expected to threaten the smooth  

running of the Olympics in February 2018.

aS fOR WiNTeR SPORTiNg diSciPliNeS, 

the 2016/2017 pre-Olympic season has 

been going reasonably well. We started 

out full of optimism, as our team had been 

achieving respectable results, especially in 

the World Cup (ski-jump, speed skating, and 

ski-cross). We might be a little weak in the 

women’s biathlon and cross-country skiing 

departments, but we have every reason to 

hope that our women competitors will soon 

improve their results and give their fans 

something to cheer about. We take some 

time out to mention those who gave us the 

most cause for celebration at the previous 

games in sochi in 2014, viz. Kamil stoch, 





SUMMaRy
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The public television channel  
TVP Sport recently celebrated  

ten years on the air

zbigniew Bródka and Justyna Kowalczyk, 

in this issue. And those who have been 

keeping their polish supporters informed 

of their heroes’ battles (both on and off the 

field) mark a very special anniversary this 

year. the public television channel tVp sport 

recently celebrated ten years on the air. the 

station’s first general Manager was four-time 

Olympic champion, the aforementioned 

robert Korzeniowski. the current manager, 

Włodzimierz szaranowicz, is an experienced 

sports commentator who heads a team of 

nearly 120 people.

We WOUld liKe TO dRaW yOUR 

attentIOn to two highly lovable and 

extraordinarily deserving former athletes, 

whom we profile in this issue. Both 

represented poland on numerous occasions. 

the first is Barbara ślizowska-Konopka, 

who was a member of our bronze-winning 

gymnastics team in Melbourne in 1956, 

and who is now sadly concerned about the 

decline of her discipline in poland. the other 

is Wojciech zabłocki, an outstanding fencer 

(saber), who competed at the games in 

Melbourne (1956), rome (1960) and tokyo 

(1964), winning two silver medals and one 

gold. zabłocki is now a respected architect 

and painter who has also written some 

fascinating books.

we’Ve deVOted a little more space than 

usual to sporting infrastructure issues. 

We might mention here that the first ever 

congress of polish experts in this area 

was held recently. poland prides itself on 

having at least ten stadiums that meet the 

highest European standards, and a similar 

number of state-of-the art and user-friendly 

sports halls. All this can only be conducive 

to the development of sport. And there are 

more facilities in the pipeline – designed 

for ordinary recreation as well as top-level 

competition.

anOther artICle examines health care 

for polish athletes. this is the domain of the 

national sports Medicine Center and luX 

MEd group – the main medical partner of the 

polish Olympic Committee (pOC). luX MEd 

entered into an agreement with the pOC two 

and a half years ago to ensure that athletes 

of various levels of ability had access to 

preventive treatment, specialist treatment and 

medication, and comprehensive rehabilitation 

e.g. after operations. Both parties to the 

agreement are happy with the results.

aS USUal, this edition also takes a look 

at the major events of the past few months 

under the rubrics “sport and the law” and 

“Worth reading”, and checks the calendar 

for the most important sporting events in 

2017. Events held here in poland are given 

pride of place. these include the European 

championships in the biathlon (February), 

judo (April), under-21 Football (June),  

under-23 Athletics (July), equestrian  

– eventing (August) and men’s volleyball 

(August-september). the World games 

promise to be a very special event.  

so much so that they have earned a separate 

publication for themselves. the games will be 

held in several venues in and around Wrocław 

during the last ten days of July. thomas Bach, 

the president of the International Olympic 

Committee, has announced that he will be 

taking part in the Opening Ceremony. 
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miasta, a nawet całej Europy. Wydatkowano 

setki milionów, to prawda, ale oprócz 

świetnych igrzysk jest tam dziś wzorcowa 

dzielnica XXI wieku, a może i przykład  

dla całego świata, jak żyć w zgodzie  

i jak edukować młodzież w sprawach 

ekologii, sportu, aktywności fizycznej.

Na dRUgiM biegUNie PeWNie SOczi  

– za dziesiątki miliardów wyrzuconych 

w błoto, dziś smętne i puste. Chyba także  

rio zbyt ambitne, żeby udźwignąć i mi- 

strzostwa świata w piłce nożnej, i dwa lata 

później igrzyska z łysinami na trybunach, bo 

mieszkańców nie zawsze było stać na bilety.

 

Siedząc TaK Na TyM dla NaS 

HiSTORyczNyM STadiONie, 

zastanawiałem się, co będzie za kolejne  

25 lat z ruchem olimpijskim? Czy wciąż 

będzie źródłem wspaniałych emocji 

i wzruszeń? Wreszcie – czy będą jeszcze 

chętni do organizowania tak gigantycznych 

festynów dla całego świata? A może  

jednak nieco zwolnić tempo i nawiązać  

do antycznych igrzysk, organizując  

na stałe zawody co cztery lata w Atenach?  

ten pomysł będzie wracał, bo przecież wiele 

innych wielkich imprez związanych jest z tym 

samym miejscem, jak Wimbledon, tour de 

France, „święte” miejsca w golfie, rugby czy 

słynne mityngi lekkoatletyczne. A wiadomo, 

że koszty obiektów odnawianych co cztery 

lata będą niewielkie, a można je pokryć  

np. z podziału zysków z praw telewizyjnych. 

Budowanie wszystkiego od nowa może być 

już wkrótce kompletnie nieopłacalne. 

andrZeJ PersOn 
dziennikarz sportowy, 
działacz pKOl

andrZeJ PersOn

PROSzę O gŁOS!

FOtO: PaP/dPa

OstAtnIA przEdśWIątECznA nIEdzIElA W BArCElOnIE WyglądAŁA JAK WszędzIE nA śWIECIE – tŁuMy 
W sKlEpACH, CHOInKI, MIKOŁAJE nA ulICACH. I dOpIErO WIECzOrEM ByŁO InACzEJ, gdy rzEszE CIągnęŁy 
nA CAMp nOu. WIAdOMO – dErBy: BArCA KOntrA EspAñOl. I gdy tAK z WysOKOśCI 5. pIętrA pAtrzyŁEM 
z zACHWytEM nA gEnIusz MEssIEgO, przypOMnIAŁO sIę WszystKO tO, CO przEżyWAlIśMy tutAJ 25 lAt tEMu

ćWieRć WieKU PÓŹNieJ…

rdzewiejących obiektów w wielu byłych 

miastach-organizatorach. Mówią o pustych 

stadionach i o długach ciągle pozostających 

do spłacenia. 

ale JeST i Ta dRUga STRONa – tych, 

którzy – przyznam, że do nich należę – uwa- 

żają, że fantastycznie wykorzystano obiekty 

olimpijskie w sydney, gdzie tysiące mło- 

dych ludzi pracuje w bankach, instytucjach 

finansowych oraz wielu korporacjach 

znajdujących się w poolimpijskim parku.  

Jeszcze większy sukces przyniosło 

londynowi zagospodarowanie dzielnicy 

stratford – najbardziej zdewastowanej części 

POWyżeJ:
gdy patrzymy na 
murawę stadionu  
w Barcelonie, ożywają 
wspomnienia  
sprzed 25 lat 

za KilKa MieSięcy minie ćwierć wieku, 

gdy nasi piłkarze walczyli na tym stadionie 

z Hiszpanami o olimpijskie złoto. Ale przede 

wszystkim minie rocznica igrzysk, które 

zmieniły to miasto w sposób niewyobrażalny. 

Wszyscy, którzy pamiętają dawną Barcelonę, 

zgodzą się z tym na pewno. Ba, powstał 

nawet termin „syndrom Barcelony”. 

SŁOWa WyMieNiaNe W SeTKacH 

debaT, konferencji i artykułów na temat 

– co wielkie imprezy sportowe dają miastu 

i państwu? Barcelonie dały bardzo wiele. 

teorii zawsze jest w tej sprawie sporo. 

połowa dyskutantów przywołuje przykłady 
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