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Jak pisaliśmy w poprzednim 

wydaniu „Magazynu  

Olimpijskiego”, rok 2015  

jest bogaty w imprezy wysokiej rangi. Oby obfitował 

także w sukcesy biało-czerwonych… 

Najciekawszym wydarzeniem najbliższych  

miesięcy będą rozgrywane po raz pierwszy 

Igrzyska Europejskie w Baku. Niedawno odbyłem 

już drugi rekonesans w stolicy Azerbejdżanu 

i jestem pod wrażeniem trwających tam 

intensywnych przygotowań do tej imprezy. 

Jeśli poszczególne ekipy narodowe wyślą do 

Baku najlepszych zawodników w dyscyplinach 

objętych programem zawodów, to możemy być 

spokojni o wysoki poziom sportowej rywalizacji. 

Przypomnijmy, że w większości sportów bakijskie 

igrzyska będą etapem kwalifikacji do igrzysk 

w Rio de Janeiro. Awans bezpośredni uzyskają np. 

triumfatorzy turniejów tenisa stołowego i zawodów 

triathlonowych, a miejsca dla swoich państw  

– m.in. zwycięzcy 15 konkurencji strzeleckich. 

Niebawem zakończą się kwalifikacje na Baku 2015 

i wtedy zostaną ustalone składy reprezentacji. 

Według stanu na koniec marca szacuje się, że polska 

ekipa będzie liczyć około 200 zawodników. Jako 

że z natury jestem optymistą, myślę, iż mimo 

licznej i na pewno silnej konkurencji biało-czerwoni 

dadzą nam sporo powodów do radości, a ich starty 

w dalekim Azerbejdżanie będą w kraju cieszyć się 

zainteresowaniem kibiców. To dobrze, iż przeszło 

sto godzin transmisji z igrzysk zapowiedziała 

Telewizja Polsat, gorzej że – przynajmniej na chwilę, 

w której ten tekst powstaje – impreza wywołała nad 

Wisłą znikome zainteresowanie innych mediów. 

Szkoda, bo gospodarze zapewniają żurnalistom 

atrakcyjne warunki pracy (m.in. łatwiejszy dostęp 

do zawodników, bezpłatny bezprzewodowy internet, 

i to niemal wszędzie – na obiektach sportowych, 

w prasowych mikrobusach, w wiosce medialnej). 

Zresztą ceny zakwaterowania w tej ostatniej też 

są niewysokie – średnio 5-krotnie (!) niższe niż 

choćby w Rio de Janeiro w czasie przyszłorocznych 

igrzysk olimpijskich. No cóż, pierwsze to europejskie 

igrzyska, więc i… pierwsze koty za płoty. 

 Henryk Urbaś
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tak dobrego wyniku 
lekkoatletycznej 
reprezentacji 
PoLski W HaLoWycH 
mistrzostwach europy 
nieWieLu się sPodzieWaŁo. 
podczas czterodniowych 
zaWodóW W Pradze BiaŁo-
-czerwoni wywalczyli 
aż 7 MedaLi – W tyM ten 
z najcenniejszego kruszcu, 
który zdoByŁ Marcin 
lewandowski

PrASKA 
drOGA 
dO rIO 

tekst: RaFaŁ baŁa Polskie radio

Marcin Lewandowski 
nie zawiódł kibiców  
i dowiódł, że w biegu  
na 800 m należy  
do międzynarodowej 
czołówki 

wYdArZeNIA



MArCIN LewANdOwSKI był największą 

– obok liderki światowych tabel w skoku 

wzwyż, kamili Lićwinko – gwiazdą repre-

zentacji Polski. i nie zawiódł. Wszystkie jego 

biegi (eliminacyjny, półfinałowy i finałowy) 

na 800 m dowiodły, że jest w szczytowej for-

mie, a w dodatku potrafi wykorzystać swoje 

doświadczenie. W finale (1:46,67) zachował 

się niczym „profesor”, pokazując rywalom, 

jak należy biegać na tym dystansie w hali. 

„Przed wyjazdem do Pragi obiecałem ada-

mowi kszczotowi, że złoto zostanie w Polsce, 

i obietnicy dotrzymałem” – przypomniał Mar-

cin, żałując, że kszczota wyeliminowała cho-

roba. Lewandowski mistrzem europy został 

po raz drugi – poprzednio triumfował  

w 2010 roku na stadionie w Barcelonie.

bliSkośĆ PRaGi oraz niskie koszty trans-

portu i pobytu pozwoliły, by Polska wysłała 

do czech najliczniejszą reprezentację w hi-

storii halowych mistrzostw europy. o finały, 

medale i rekordy życiowe walczyło aż  

45 osób. Wielu z nich udało się dopiąć celu, 

m.in. angelice cichockiej. rok temu w so-

pocie zdobyła srebro halowych mistrzostw 

świata w biegu na 800 m, w Pradze została 

wicemistrzynią europy na dystansie 1500 m 

(4:10,53). „ten medal smakuje wspaniale,  

bo przecież nie przepracowałam zimy ideal-

nie pod względem treningowym. ale udało 

mi się wyjechać z Marcinem Lewandowskim 

do etiopii. to zgrupowanie przyniosło ko-

rzyść i jemu, i mnie” – tłumaczyła angelika, 

która od ubiegłego roku trenuje właśnie 

z Marcinem, pod okiem jego brata, tomasza. 

drUGIe SrebrO dLA POLSKI wywalczy-

ła męska sztafeta 4x400 m. Podopieczni 

trenera Lisowskiego już w sezonie 2014 

zasygnalizowali wysoką formę, zdobywając 

brąz letnich Me w zurychu. jednak w Pradze 

Powyżej:
nasze radosne  
sztafety 
4x400 m

 
obok:
angelika 
cichocka została 
wicemistrzynią 
europy na dystansie 
1500 m

W klasyfikacji medalowej 
Halowych Mistrzostw 

Europy w Pradze Polska 
zajęła siódmą lokatę 
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pokazali klasę, poprawiając halowy rekord 

kraju (3:02,97) i tylko minimalnie przegry-

wając z Belgami. „dałem z siebie wszystko, 

mam nadzieję, że spełniłem oczekiwania tre-

nera. na początku nie byłem przekonany do 

dystansu 400 m, ale po tych mistrzostwach 

chyba się… polubiliśmy” – mówił karol zalew-

ski, który biegł w tej sztafecie na pierwszej 

zmianie. Linię mety w polskiej ekipie mijał 

jakub krzewina. to nasz najlepszy cztery-

stumetrowiec ubiegłego roku, który ostatnio 

miał problemy zdrowotne. „W Pradze walczy-

łem z bólem, wkrótce będę miał operację krę-

gosłupa. szkoda, że nie zdobyliśmy złota, ale 

widać, że tworzy się mocna ekipa czterystu-

metrowców” – powiedział krzewina. oprócz 

niego i zalewskiego w praskiej sztafecie byli 

też Łukasz krawczuk i Rafał omelko. ten 

ostatni to nasz jedyny dwukrotny medalista 

tych mistrzostw. do srebra w biegu rozstaw-

nym dołożył brąz indywidualnie na 400 m 

(46,26). „to wspaniały dzień i niesamowite 

uczucie. Lata treningu przynoszą efekt. 

Latem zamierzam biegać na 400 m przez 

płotki, ale sztafeta zawsze będzie dla mnie 

ważna” – powiedział wrocławianin. 

RówNież kobieca SzTaFeTa 4x400 m 

stanęła w Pradze na podium. ekipa w skła-

dzie: joanna linkiewicz, małgorzata Hołub, 

monika Szczęsna i justyna święty – zdobyła 

brąz (3:31,90). „nie ma co ukrywać, że to  

nie był nasz najmocniejszy skład, mimo  

to zdobyłyśmy upragniony medal” – mówiła 

liderka ekipy justyna Święty. 

PrASKA SKOCZNIA nie była szczęśliwa  

dla skaczących wzwyż, bo wbrew oczekiwa-

niom nie padły tam dobre wyniki. do złota 

rosjance Marii kuczinie wystarczyło 1,97 m.  

kamila lićwinko, która w tym roku skakała 

już 2,02, uzyskała 1,94 i zdobyła brąz. „nie  

ma co zwalać na skocznię, ale przyznaję,  

że nie czułam się na niej zbyt dobrze. W tej sy-

tuacji brązowy medal to mój sukces” – mówi-

ła kamila, zapowiadając, że w sezonie letnim 

będzie ją stać na znacznie wyższe skakanie. 

Brąz dla Polski zdobył też Piotr lisek. tycz-

karz ze szczecina zajął 3. miejsce z wynikiem 

5,85, który czterokrotnie w XXi wieku dawał 

w halowych Me złoto. „Poziom rzeczywiście 

był wysoki. W finale odczuwałem skutki 

kontuzji z eliminacji, podczas których pękła 

mi tyczka. ale tyczkarze to twardzi ludzie, 

więc poradziłem sobie z tym i mam medal!” F
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– cieszył się z pierwszego w karierze krążka 

podopieczny Wiaczesława kaliniczenki.  

Blisko podium byli też: joanna jóźwik  

(4. na 800 m), Łukasz krawczuk (4. na 400 m), 

Robert Sobera (4. w skoku o tyczce) i Kata-

rzyna broniatowska (4. na 1500 m). W kla-

syfikacji medalowej Polska z siedmioma 

krążkami zajęła 7. lokatę, a w punktowej była 

4. (za rosją, niemcami i Wielką Brytanią). 

FURoRę Na PRaSkicH miSTRzo-

STwacH zRobiŁa PolSka mŁoDzież. 

Lekkoatletyczny świat przecierał oczy  

ze zdumienia, patrząc na wyczyny 17-letniej 

ewy swobody i jej rówieśnika konrada bu-

kowieckiego. kulomiot ze szczytna (mistrz 

młodzieżowych igrzysk w nankinie), treno-

wany przez ojca, ireneusza – choć jest junio-

rem, w kilku konkursach pchał w tym roku 

kulą seniorską o wadze 7,26 kg. Podczas mi-

strzostw Polski po raz pierwszy przekroczył 

granicę 20 m (o 2 cm), a w Pradze zadziwił 

wszystkich. W eliminacjach pchnął 20,46 m, 

ustanawiając rekord europy w tej kategorii 

wiekowej. na dodatek jako jedyny z trójki 

Polaków awansował do finału. tam  

powtórzył wynik z eliminacji. to dało mu  

6. miejsce, a do medalu zabrakło… 20 cm.  

„jestem rozczarowany” – mówił na gorąco. 

„ostatnie treningi wskazywały na to, że stać 

mnie na lepsze rezultaty. Przed przyjazdem 

do Pragi spędziłem kilka dni w katarze, 

wzorem tomka Majewskiego, który robił tak 

zimą w poprzednich latach. treningi w słoń-

cu i wysokiej temperaturze przyniosły efekt, 

ale do szczęścia, czyli medalu, zabrakło mi 

naprawdę niewiele” – dodał. Faktem jest,  

że Bukowiecki zepchnął z pozycji rekordzi-

sty europy juniorów niemca davida storla, 

dwukrotnego mistrza świata, który w Pradze 

triumfował wynikiem 21,23 m. 

CZeSCY KIbICe podziwiali też wyczyny  

ewy Swobody na bieżni w o2 arenie; 17-lat-

ka z żor w eliminacyjnym biegu na 60 m bez 

problemu awansowała do półfinału, z wyni-

kiem 7,24. W półfinale poprawiła się o 0,02 

sekundy, a w finale uzyskała 7.20! tak szyb-

ko w hali nie biegała jeszcze dotąd żadna 

europejka! drugi wynik w historii polskiej 

lekkoatletyki (lepszy – 7,18 – miała tylko 

ewa Pisiewicz) dał jej 8. pozycję. „nie mogę 

w to uwierzyć! Mam zmęczeniowe problemy 

z kolanem i myślałam, że jakoś się w tym 

obok:
doskonały występ 
17-letniej  
ewy swobody  
to jedna z sensacji 
HMe w Pradze

finale „dokulam” do mety. a tu proszę, taki 

wynik. już nie mogę doczekać się sezonu let-

niego, w którym będę walczyła o kwalifikację 

na mistrzostwa świata w Pekinie” – mówiła 

ze łzami szczęścia w oczach. jeśli jej talent 

nadal będzie się tak rozwijał, to polski i eu-

ropejski sprint może mieć z niej pociechę 

już podczas igrzysk olimpijskich w rio de 

janeiro. Przed trzema laty w Londynie awans 

do finału w biegu na dystansie 100 m dawał 

wynik 11,01. swoboda jako 17-latka ma już 

rekord życiowy na poziomie 11.30. Bardzo 

dobrze w Pradze wypadła jeszcze jedna 

polska nastolatka – Sofia ennaoui. Przed 

finałem niektórzy eksperci widzieli w niej 

nawet medalistkę na 3000 m. ostatecznie 

ubiegłoroczna juniorka zajęła miejsce 6. 

(z wynikiem 8:56,77), ale pozostawiła dobre 

wrażenie. „Latem będę pewnie biegała  

1500 m jednak w przyszłości być może  

«się przedłużę» w kierunku 5000 m” – za-

powiadała, niezbyt z siebie zadowolona.

PolSka mŁoDzież, która dała o sobie 

znać w Pradze, w połączeniu z doświadczo-

nymi medalistami i tymi, których w stolicy 

czech zabrakło (adam kszczot, anita Wło-

darczyk, tomasz Majewski, Paweł Fajdek  

i inni), dają nadzieję, że w sierpniu w Pekinie 

biało-czerwoni zdobędą kilka medali MŚ. 

a igrzyska olimpijskie już za niewiele ponad 

rok. W rio królowa sportu znów może być 

dumna ze swych polskich poddanych… 

obok:
Piotr Lisek  
uzyskał w skoku  
o tyczce wynik  
5, 85 m i zajął  
3. miejsce 

z lewej:
kamila Lićwinko  
w skoku wzwyż 
zdobyła brązowy 
medal



14PGNiG047_Druzyna na medal_240x270_v1.indd   1 15-02-24   09:55



wYdArZeNIA

10 magazyn olimpijski

Monumentalne rzeźby 
stały się niezwykłym 
symbolem  
MŚ w katarze

MistrzostWa ŚWiata W katarze doczekaŁy się 
dużej Literatury. PrzyczyniŁ się do tego sukces 
rePrezentacji PoLski, a i doŚć egzotyczne 
Miejsce, PrzynajMniej jeŚLi cHodzi o PiŁkę 
ręczną. Ponadto niesPotykane WczeŚniej 
Praktyki doProWadziŁy drużynę gosPodarzy 
do srebrnego medalu... 

GdY CZTerY LATA TeMU (podczas mi-

strzostw w szwecji) ogłoszono, że MŚ 2015 

odbędą się w katarze, większość osób  

ze środowiska potraktowała to jak cieka-

wostkę, ciesząc się jednocześnie, że po la- 

tach styczniowych pobytów w zimowych 

warunkach skandynawii, niemiec i austrii, 

zobaczą nieco słońca. Wspominano co praw-

da o niepohamowanym apetycie gospodarzy 

na zdobywanie najważniejszych światowych 

imprez, bo przecież ledwie półtora miesiąca 

wcześniej ten pustynny kraj otrzymał prawo 

organizacji piłkarskich mistrzostw świata,  

ale brakowało pogłębionej analizy możliwo-

ści sportowych; skupiano się raczej na budo-

wie prestiżu najbogatszego państwa świata. 

 

ZASKOCZYLI wSZYSTKICh! nie bogac-

twem kraju, niewyobrażalną perfekcją orga-

nizacyjną czy poziomem obiektów. zasko-

czyli sportowym mistrzostwem, które, nie  

bez pomocy innych czynników, pozwoliło  

im zdobyć wicemistrzostwo świata. kraj,  

który jest permanentnym placem budowy, 

zbudował reprezentację na miarę sukcesu. 

zrobił to w niespotykany wcześniej sposób. 

MedAL NA PLACU 
bUdOwY 

tekst: ANdrZeJ JANISZ Polskie radio
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kUPUją, bo icH Na To STaĆ. nie sam 

jednak proceder naturalizacji zawodników 

budzi sprzeciw, bo jest znany od dawna, i my 

też mamy na tym polu osiągnięcia, lecz jego 

skala. Podczas mistrzostw świata w Hiszpa-

nii katar przegrał nawet z arabią saudyjską 

i zajął 20. miejsce. u siebie – tylko przegrał 

z Hiszpanią oraz Francją i zdobył srebrny 

medal. to najlepiej obrazuje skalę sukcesu, 

którego nie byłoby bez ogromnych pienię-

dzy. czarnogórcy, Bośniacy, kubańczyk, 

Hiszpan, Francuz, egipcjanin i tunezyjczyk 

pewnie nie zgodziliby się grać w reprezen-

tacji pustynnego kraju, gdyby nie kontrakty 

zdecydowanie przewyższające sumy, które 

mogli zarobić nawet w najlepszych klubach. 

trener Valero rivera zarabia blisko milion 

euro rocznie plus premie, a zawodnicy za 

medal mistrzostw świata dostali jeszcze wię-

cej. do tego byli na ośmiomiesięcznym zgru-

powaniu, czyli powielali dawno zapomniane 

scenariusze przygotowań do wielkich 

imprez. ale jeśli przyjrzymy się tej sztucznie 

zbudowanej, zresztą jak wszystko w kata-

rze, reprezentacji, to nie sposób nie docenić 

sprytu i możliwości. Pięciu ludzi z Bałkanów, 

a tam, jak wiadomo, łatwo zmieniało się 

przynależność państwową, choć często bez 

własnej woli. daniel Śarić na przykład urodził 

się w jugosławii i w szkole śpiewał hymn 

tego państwa. Później grał pod inną flagą 

w reprezentacji serbii i czarnogóry. następ-

nie dostał serbski paszport, po dwóch latach 

nauczył się hymnu Bośni i Hercegowiny, by 

w końcu z dumą śpiewać katarski. no cóż, 

w takich okolicznościach wrażliwość się tępi. 

do tego w krajach byłej jugosławii rodzi  

się tyle talentów do gier zespołowych,  

że rozpaczliwie szukają nowej przynależ-

ności państwowej. choć jeden z nich, eldar 

Memišević, przyszedł na świat w katarze, 

dokąd w czasie wojny domowej nie wiedzieć 

czemu, zamiast do szwajcarii, niemiec, 

szwecji czy usa, uciekli jego rodzice.  

a gdzie miał zagrać kubański uciekinier  

rafael capote? też chciał być reprezentan-

tem. kuby już nie mógł, Hiszpanie go nie 

chcieli, więc wybrał katar. tą drogą pójdzie 

jeszcze wielu sportowców, oczywiście w ra-

mach obowiązujących przepisów, innych 

w każdej federacji. stada chińskich pingpon-

gistów grają dla wszystkich reprezentacji 

świata, bo wolno, masy postradzieckich za-

paśników, bokserów i ciężarowców walczą 

o medale dla nowych ojczyzn, bo nikt nie za-

brania. kanadyjskich hokeistów, kenijskich 

lekkoatletów i amerykańskich koszykarzy 

także wszędzie pełno, i tylko piłka nożna po-

zostaje ostoją moralności i etyki, jakkolwiek 

by to brzmiało. to jedyna federacja na świe-

cie, gdzie po rozegraniu spotkania o punkty 

furtka się zamyka. Można wybierać repre-

zentację w wieku juniorskim, można zagrać 

Francja, Katar, 
Polska – oto 

wielka trójka 
ostatnich MŚ  

w piłce ręcznej 

Powyżej:
Polscy kibice, tak jak  
i reprezentanci, dali  
z siebie wszystko!

obok:
Po meczu  
z Hiszpanią  
nikt nie krył  
radości... niektórzy 
zawodnicy mieli 
w oczach łzy
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MILIONów 

niespełna tylu kibiców obejrzało spotkanie Polska – Hiszpania. 
Łączna liczba widzów tego meczu w tVP 2 i tVP sport wyniosła 7 997 000 

8

W 2016 roku brązowi 
medaliści MŚ w Katarze 

będą gospodarzami 
mistrzostw Europy.  

Czy powtórzą sukces?

nawet w towarzyskim spotkaniu, ale choćby 

tylko po minucie występu w jakichkolwiek 

kwalifikacjach stop, koniec, basta! jak zatem 

katar zbuduje swą reprezentację na piłkar-

skie mistrzostwa świata? otóż już ją buduje, 

i to od kilku lat. Brat obecnego emira stwo-

rzył program i objął nim ponad trzy miliony 

utalentowanych chłopców z afryki, azji i obu 

ameryk. najbardziej uzdolnionych ściągnął 

nad zatokę Perską, do najnowocześniejsze-

go na świecie ośrodka treningowego.  

Po kilku latach grają w młodzieżowych re-

prezentacjach kataru i odnoszą sukcesy.  

są już mistrzem azji u-19. trenerami są wy-

bitni fachowcy, a jeszcze lepsi menedżerami. 

W trakcie mundialu 2022 już nie tacy młodzi 

zawodnicy będą mieli więcej niż pięć lat  

spędzonych w swojej nowej ojczyźnie,  

więc nikt, nawet FiFa, nie zabroni im  

reprezentować kataru. a trenerem będzie 

jeden z najlepszych fachowców na świecie.  

Pep guardiola? josé Mourinho, joachim 

Löw? dlaczego nie? to, co zrobili, i mają  

zamiar jeszcze zrobić katarczycy,  

przyćmiło nieco kolejny triumf  

Francuzów i polski brązowy medal.  

Do TeGo, że FRaNcja jeST NajlePSzym 

zeSPoŁem świaTa ostatnich dziesięciu 

lat, już przywykliśmy. Francuzi grają na 

poziomie nieosiągalnym dla innych i bez 

względu na personalne zmiany są zespo-

łem kompletnym. ale to, że reprezentacja 

Polski po raz trzeci w ciągu ośmiu lat wdra-

pała się na podium, to osiągnięcie godne 

najwyższego szacunku, tym bardziej że po 

przegranych olimpijskich kwalifikacjach 

w alicante jest w stanie permanentnej prze-

budowy. srebrne medale zdobyte w niem-

czech ma w swoim dorobku już tylko pięciu 

kadrowiczów, brązowy z chorwacji – jeden 

więcej. oczywiście to oni są nadal funda-

mentem reprezentacji. sławomir szmal 

w bramce, krzysztof Lijewski, bracia Bar-

tosz i Michał jureccy, Mariusz jurkiewicz 

i karol Bielecki prowadzą grę drużyny 

i w największym stopniu odpowiadają  

za jej wyniki. jednak Bielecki już w coraz 

mniejszym stopniu, a Lijewski odpadł  

z powodu kontuzji po zaledwie dwóch 

meczach. na kole równorzędnym partne-

rem starszego jureckiego jest ogromny 

kamil syprzak. Lijewskiego fenomenalnie 

Powyżej z lewej: 
kołowy reprezentacji 
Polski kamil syprzak 
wymownie spogląda 
w niebo...

obok: 
niewątpliwą zasługą 
Michaela Bieglera 
jest doskonałe 
przygotowanie 
fizyczne naszych 
reprezentantów

wYdArZeNIA



Powyżej:
Po upragniony puchar 
sięgnęli Francuzi, 
wygrywając w finale  
z reprezentacją kataru

w meczu z rosją zastąpił andrzej rojewski, 

a gdy i on osłabł w spotkaniu z katarem, po-

jawił się i rewelacyjnie zagrał Michał szyba. 

Wobec braku klasycznego rozgrywającego 

i konieczności występowania na tej pozycji 

młodszego jureckiego i jurkiewicza, coraz 

lepiej na lewym rozegraniu poczyna sobie 

Piotr chrapkowski. Pewność siebie wyrabiają 

udanymi akcjami skrzydłowi Michał daszek 

i Przemysław krajewski, a rzut zza pleców 

tego ostatniego w meczu z chorwacją to 

chyba najpiękniejsza bramka turnieju. z kolei 

coraz więcej zmian daje Piotr Wyszomirski.  

mamy więc zawoDNików, ale nie za-

wsze jest drużyna. Pojawiła się dopiero w fa-

zie pucharowej, gdy odrzucono indywidualne 

ambicje na korzyść gry zespołowej. nie od 

dziś wiadomo, że nasi szczypiorniści potrafią 

pozytywnie zadziwiać tylko wtedy, gdy są 

jednością, gdy pomagają sobie z pasją ludzi 

potrafiących skoczyć za kolegę w ogień. 

i TeRaz zwykle w oPowieści Pojawia 

Się PoSTaĆ TReNeRa, ale z Michaelem 

Bieglerem mam największy kłopot. repre-

zentacja jest w budowie, i jak to w jej trakcie 

bywa, problemów nie brakuje. ewidentnych 

błędów i kontrowersyjnych decyzji było 

sporo. zasługą Bieglera jest świetne przygo-

towanie fizyczne i położenie nacisku  

na grę w obronie oraz namówienie na grę 

w reprezentacji Polski andrzeja rojewskie-

go. Polacy znakomicie wytrzymali turniej, 

a ich defensywa czasami była idealna.  

Po rozmowach z prezesem andrzejem kra-

śnickim wiem już także, że Michael Biegler 

ma zaufanie związku i będzie prowadził dru-

żynę za rok w polskich mistrzostwach euro-

py. chyba że nasza federacja nie zgodzi się  

na jednoczesne prowadzenie przez niemca 

zespołu HsV, z którym od dawna jest po  

słowie, ale to mało prawdopodobne. tylko 

czy powinien? jego wpływ na kierowanie 

drużyną podczas meczów jest niewielki.  

to zawodnicy biorą tę odpowiedzialność  

na swoje barki. on pozwala. ale po pierwsze: 

sam lansuje tezę, że jedyną i ostateczną we-

ryfikacją pracy trenera jest wynik, a Biegler 

ma wyniki, a po drugie: może i szkoleniowiec 

kataru Valero rivera jest lepszym trenerem 

od niemca, ale Hiszpan zarabia 800 tysięcy 

euro, a Biegler tylko 80. 
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rzetelna ocena zimowego sezonu 2014/2015  
nie jest zadanieM ŁatWyM. z jednej strony 
BoWieM (PisaŁeM o tyM W PoPrzedniM 
„Magazynie oLiMPijskiM” Pod znaMiennyM 
tytuŁeM „utrzyMać Pozycje”) WŁadze sPortoWe 
zaPoWiedziaŁy, że W PooLiMPijskiM sezonie  
nie Będą zBytnio rozLiczać zWiązkóW  
za Wyniki, aLe z drugiej – WsPaniaŁy start  
W soczi WyWoŁaŁ WŚród kiBicóW zrozuMiaŁe 
oczekiwania kolejnych sukcesów.  
doczekaLi się jednak niezByt WieLu…

olśNiewającycH wyNików w bilansie 

sezonu trudno się dopatrzyć. Pisząc o „utrzy-

maniu pozycji”, miałem nadzieję na więcej 

medalowych osiągnięć, niż się ich doczeka-

liśmy. inna sprawa, że niektórzy zawodnicy 

mieli „pod górkę”. choćby podwójny mistrz 

z soczi – kamil stoch. W końcu przed inau-

gurującym sezon konkursem w klingenthal 

doznał kontuzji kostki, która musiała być 

zoperowana. rehabilitacja zajęła mu miesiąc, 

eliminując z dziewięciu kolejnych imprez. 

niestety, pod nieobecność lidera pozostali 

skoczkowie nie spisywali się rewelacyjnie. 

stoch wrócił do ekipy na turniej czterech 

skoczni i od tego czasu odrabiał dystans  

do czołówki. z większym lub mniejszym 

skutkiem czynił to aż do końca sezonu  

(m.in. wygrywając konkursy w zakopanem 

i Willingen), który zakończył na dziewiątym 

miejscu w łącznej klasyfikacji PŚ, zdobywa-

jąc tytuł mistrza Polski i… bijąc rekord  

Wielkiej krokwi (141,5 m). Po drodze były 

oczywiście mistrzostwa świata w Falun,  

a tam brązowy medal drużyny w składzie:  

Piotr żyła, klemens murańka, jan ziobro  

aPeTyTy byŁy więkSze
justyna kowalczyk  
i sylwia jaśkowiec 
stworzyły zgrany 
duet w sprincie 
drużynowym

tekst: HeNRyk URbaś Polskie radio
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i kamil Stoch. niestety, kolegom stocha w po- 

szczególnych konkursach sezonu wciąż wio-

dło się „w kratkę” – brakowało regularności. 

w bieGacH NaRciaRSkicH wszyscy 

liczyliśmy głównie na justynę kowalczyk. 

rozpoczęła – już tradycyjnie – nie najlepiej, 

ale i potem też szło jej ciężko. W połowie 

grudnia – jakby nie do końca pewna swoich 

sił (?) – zrezygnowała ze startów w PŚ  

i wróciła na trasy dopiero na tour de ski.  

tej imprezy jednak nie zdołała ukończyć. 

ktoś zauważył, że jeśli nie liczyć 3. lokaty 

w otepää w sprincie drużynowym (z Sylwią 

jaśkowiec) – to do czasu mistrzostw świata 

w Falun justyna kowalczyk ukończyła  

15 biegów, ale ani razu nie stanęła na podium. 

Przed mistrzostwami znów zrobiła przerwę, 

by do zawodów lepiej się przygotować. 

W szwecji na MŚ walczyła jak zawsze dziel-

nie i ambitnie, ale sił (zdrowia?) starczyło tyl-

ko (!) na brąz (z tą samą partnerką) w druży-

nowym sprincie i na najlepsze od lat – piąte 

miejsce sztafety (w której biegły jeszcze  

kornelia kubińska i ewelina marcisz).  

a potem wygrany 90-kilometrowy  

Bieg Wazów i – już w kraju – artroskopia  

kolana – po to, aby… od maja znów trenować.  

Pozazdrościć determinacji! Mówiąc o bie-

gach narciarskich, warto teź odnotować  

postawę Macieja staręgi, który wdziera się 

do czołówki sprinterów biegających łyżwą. 

więcej obiecywaNo Sobie po startach 

panczenistów. tymczasem żaden nie znalazł 

się np. w czołowej trójce końcowej klasyfi-

kacji Pucharu Świata. na początku sezonu 

obiecująco na 500 m startował artur waś, 

ale potem nie dał rady, choć nadal jest  

w czołówce sprinterów. z kolei na dystan-

sie 1500 m mamy trzech zawodników na 

światowym poziomie, choć poza podium 

(zbigniew bródka, jan Szymański, konrad 

Niedźwiedzki). Wśród pań – pod nieobec-

ność katarzyny Bachledy-curuś i natalii 

czerwonki – honoru panczenów broniły:  

luiza złotkowska i katarzyna woźniak, 

wspomagane przez aleksandrę Goss.  

z lokat w zawodach pucharowych i na MŚ 

były zadowolone, ale „błysku” zabrakło. 

PocHwalmy PaTRycję maliSzewSką, 

specjalizującą się w short tracku. sezon PŚ 

rozpoczęła od wysokich lokat w usa i korei 

Płd., a na mistrzostwach europy obok brązo-

wego medalu na 500 m krążek tego samego 

koloru wywalczyła w wieloboju. „ten sezon 

wiele mnie nauczył, pozwolił nabrać doświad-

czenia. utarłam przy tym nosa kilku niezłym 

już rywalkom” – napisała na Facebooku. 

ReSoRT zaPowiaDaŁ PRzeD Sezo-

NeM, że więcej niż dotąd będzie oczekiwał 

od biathlonu. W Pucharach Świata panie 

spisywały się nieźle, zajmując nie raz i nie 

dwa lokaty w czołowej dziesiątce. najlepiej 

do sezonu przygotowana była weronika 

Nowakowska-ziemniak i ona zebrała naj-

więcej owoców swej pracy. srebrny medal 

zdobyła już (sprint) na Me w otepää, ale  

nie było tam całej światowej czołówki. 

dlatego gdy na marcowych mistrzostwach 

świata w kontiolahti wywalczyła najpierw 

srebrny (sprint), a potem jeszcze brązowy 

(bieg na dochodzenie) medal – potwier-

dziła swój prymat w reprezentacji. Wiele 

obiecywaliśmy sobie po sztafecie, widząc 

w Polkach „supermenki”, tymczasem nie-

celne strzały sprowadziły naszą drużynę 

na odległe, aż 13. miejsce. który to już raz?... 

kobiecy biathlon ma jednak siłę i potencjał, 

bo za plecami dzisiejszych kadrowiczek 

czai się m.in. kinga mitoraj – wicemistrzyni 

świata juniorek, która złoto przegrała w tym 

roku o 0,2 s (!).  

Apetyty kibiców wzrosły 
po sukcesach w Soczi, 

tymczasem miniony 
sezon nieco rozczarował...

Powyżej:
Patrycja Maliszewska 
tej zimy zdobyła 
doświadczenie  
i... dwa brązowe 
medale na 
mistrzostwach europy

obok:
nasi skoczkowie 
narciarscy  
na MŚ w Falun  
wywalczyli brąz

obok:
sezon 2014/2015 
był niewątpliwie 
udany dla Weroniki 
nowakowskiej- 
-ziemniak 

 karolina Riemen-żerebecka  
mimo absencji w ostatnich zawodach,  
sezon skicrossu zakończyła na wysokim  
10. miejscu w PŚ. 

 Snowboardziści dali znać o sobie 
głównie na zawodach Pucharu europy,  
choć i na PŚ kilkakrotnie byli blisko  
podium (np. weronika biela).

 Siedmioosobowa kadra saneczkarzy 
spisywała się na miarę swych (skromnych) 
możliwości – na najważniejszych zawodach 
biało-czerwoni zajmowali miejsca 15–22. 

 bobsleiści – po przebudowie 
i wymianie kadry – jeszcze dalej  
za najlepszymi.

 Narciarstwo alpejskie?  
nasz najlepszy zawodnik, maciej bydliński, 
w punktacji Fis był 114.

 kombinacja norweska – tu na wyniki 
trzeba cierpliwie czekać. na razie Adam 
cieślar z jednym punktem w PŚ dopiero 68. 

 Łyżwiarstwo figurowe – i tu o sukcesy 
nadal niełatwo, choć fachowcy sporo 
obiecują sobie po parze tanecznej Natalia 
kaliszek – maksym Spodyriew. siódme 
miejsce na MŚ juniorów i 14. na seniorskich 
Me dają nie tylko trenerce sylwii nowak- 
-trębackiej powody do optymizmu. nieste-
ty, na MŚ w szanghaju (w końcu marca)  
Polacy znaleźli się poza finałem, zajmując 
24. lokatę. Może więc następnym razem?

o innych – krótko...
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czek ts Wisła zakopane żałował trochę… 

drugiej lokaty, bo taką zajmował na pół-

metku rywalizacji, ale i cieszył się miejscem 

trzecim, bo czwartego w klasyfikacji rywala 

wyprzedził o zaledwie 0,1 pkt. „Wytrwałość 

i pokora” – to motto medalisty, dla którego 

wzorem jest, jak nietrudno zgadnąć, podwój-

ny mistrz olimpijski z soczi – kamil stoch. 

w kilkU iNNycH koNkUReNcjacH na-

szym reprezentantom niewiele zabrakło do 

czołówki, ale… były i takie, w których od naj-

lepszych biało-czerwonych dzieliła przepaść. 

jeśli jednak większość będzie hołdować  

hasłu dawida – może za kilka lat dołączą  

do tych, którzy będą walczyć o medale, oczy-

wiście już innych imprez. na razie licznik na-

szych medalowych zdobyczy na zimowych 

Dla NikoGo Nie byŁo TajemNicą,  

że na festiwal polska młodzież nie wyjeż-

dżała w roli faworytów. W sportach zimo-

wych bowiem od lat – i to we wszystkich 

kategoriach wiekowych – ciężko przychodzi 

nam przebijać się do światowej czy choćby 

europejskiej czołówki. oczywiście, bywały 

olimpijskie festiwale, w których młodzi biało-

-czerwoni sięgali po medale, nawet złote, 

ale nie zdarzało się to często. W tegorocznej 

imprezie jedynym zawodnikiem, który stanął 

na podium, był Dawid jarząbek. W indywidu- 

alnym konkursie skoków narciarskich na 

obiekcie k-97, uzyskując kolejno odległości 

96,0 i 95,0 metrów, zajął trzecie miejsce, 

przegrywając tylko z Finem niko kytoesaho 

(102,0 i 102,5 m) i słoweńcem domenem  

Prevcem (96,0 i 93,5 m). Po konkursie sko-

tyLko jeden MedaL PrzyWieźLi do kraju nasi rePrezentanci uczestniczący Pod koniec stycznia  
W Xii ziMoWyM oLiMPijskiM FestiWaLu MŁodzieży euroPy (eyoWF). tyM razeM iMPreza odByŁa się  
na terenie austriackiego kraju zWiązkoWego VorarLBerg i graniczącego z niM LiecHtensteinu.  
WzięLi W niej udziaŁ nastoLetni rePrezentanci 45 PaństW starego kontynentu

SKrOMNA ZdObYCZ 

tekst: HeNRyk URbaś Polskie radio
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Powyżej:
dawid jarząbek 
zajął trzecie miejsce, 
przegrywając tylko  
z Finem  
niko kytoesaho  
i słoweńcem 
domenem Prevcem

wYdArZeNIA



„Wytrwałość  
i pokora”  
to motto 
Dawida 

Jarząbka, 
brązowego 
medalisty 
w skokach 

narciarskich

eyoF-ach zatrzymał się na liczbie 21. od ro- 

ku 1993 (kiedy to w aoście srebro zdobyli łyż- 

wiarze figurowi: sylwia nowak i sebastian 

kolasiński, a brąz – biathlonista Wojciech  

kozub) młodzi polscy sportowcy zdobyli  

5 krążków złotych, 7 srebrnych i 9 brązo-

wych. nie zapominajmy jednak i o tym,  

że poza sportowymi młodzieżowe festiwale 

mają też inne wartości – edukacyjne i wycho-

wawcze. Wyjazd poprzedzony uroczystym 

wręczeniem nominacji do reprezentacji i zło-

żeniem ślubowania, olimpijski ceremoniał, 

atmosfera sportowego święta, możliwość 

nawiązania przyjaźni z rówieśnikami z in-

nych państw – to wszystko w przyszłości 

może procentować. 

PS stolica gruzji tbilisi będzie pod koniec 

lipca br. gospodarzem Xiii Letniego olim- 

pijskiego Festiwalu Młodzieży europy. na- 

stępna zimowa impreza – za niespełna dwa 

lata w sarajewie (Bośnia i Hercegowina).  

z lewej:
Pamiątkowe zdjęcie 
polskiej ekipy biorącej 
udział w Xii zimowym 
Festiwalu Młodzieży 
europy

Powyżej:
dawid jarząbek  
jako jedyny  
z naszych młodych 
reprezentantów wrócił 
do kraju z medalem



18 magazyn olimpijski

tradycji staŁo się zadoŚć – jak co roku, tyM razeM 12 stycznia, W centruM oLiMPijskiM 
odByŁo się noWoroczne sPotkanie PoLskiej rodziny oLiMPijskiej. Licznie staWiLi się na niM: 
oLiMPijczycy kiLku PokoLeń, trenerzy i dziaŁacze, PracoWnicy instytucji sPortoWycH  
oraz rePrezentanci ŚWiata nauki, Medycyny, Biznesu, kuLtury i MedióW

JAK TO w rOdZINIe 
(OLIMPIJSKIeJ) 

PreZeS POLSKIeGO KOMITeTU 

OLIMPIJSKIeGO aNDRzej kRaśNicki 

krótko podsumował miniony 2014 rok. 

określił go mianem najlepszego dla 

polskiego sportu od co najmniej kilkunastu 

lat. na taką ocenę wpływ miały głównie 

sukcesy olimpijskie na igrzyskach w soczi, 

ale i inne sukcesy naszych reprezentantów, 

jak choćby tytuły mistrzów świata – kolarza 

Michała kwiatkowskiego oraz drużyny 

siatkarzy, a także 10 krążków, z którymi 

z chińskiego nankinu wrócili uczestnicy  

ii Młodzieżowych igrzysk olimpijskich.

noworoczne życzenia do środowiska 

olimpijskiego skierowali goście 

uroczystości – marszałek sejmu rP 

radosław sikorski oraz minister sportu 

i turystyki andrzej Biernat.

Prezes andrzej kraśnicki i szefowie firm 

sponsorujących działalność Polskiego 

komitetu olimpijskiego uroczyście  

wręczyli przyznane przez kapitułę  

Wielkie Honorowe nagrody sportowe Pkol  

im. Piotra nurowskiego. 

za Rok 2014 zoSTali NaGRoDzeNi:

 – w kategorii zawoDNik – mistrzowie 

olimpijscy z soczi: kamil stoch, zbigniew 

Bródka i justyna kowalczyk, kolarski mistrz 

świata Michał kwiatkowski oraz mistrzyni 

europy i rekordzistka świata w rzucie 

młotem – anita Włodarczyk, 

– w kategorii DRUżyNa – zespół siatkarzy 

– mistrzów świata, 

– w kategorii TReNeR – Wiesław kmiecik 

(łyżwiarstwo szybkie).

PRezeSi 14 związków SPoRTowycH 

odebrali statuetki honorujące sukcesy 

przedstawicieli ich dyscyplin na ubiegło-

rocznych MŚ i Me, zaś mistrzowie z nankinu 

– pięściarka elżbieta Wójcik i florecista 

andrzej rządkowski – zostali uhonorowani 

nagrodami nadziei olimpijskich im. euge-

niusza Pietrasika. Było też wyróżnienie 

Mkol, które jego członkini irena szewińska 

wręczyła znakomitemu fotoreporterowi 

Leszkowi Fidusiewiczowi. 

Powyżej:
Prezes Pkol  
andrzej kraśnicki, 
minister sportu  
i turystyki  
andrzej Biernat  
oraz prezesi 
wyróżnionych 
polskich związków 
sportowych

wYdArZeNIA



w TRakcie SPoTkaNia PożeGNaNo 

CZwOrO MedALISTów OLIMPIJSKICh, 

którzy w minionym roku postanowili 

zakończyć sportowe kariery. to wioślarze 

– michał jeliński i Łukasz Pawłowski, 

łuczniczka katarzyna klata oraz kajakarka 

aneta Pastuszka-konieczna. 

aRTySTyczNym UzUPeŁNieNiem 

SPOTKANIA był występ członków  

zespołu narodowej orkiestry symfo-

nicznej Polskiego radia w katowicach  

– ten noworoczny prezent rodzinie 

olimpijskiej zafundował sponsor  

Polskiego komitetu olimpijskiego  

– firma tauron Polska energia sa. 
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obok:
Pożegnanie 
medalistów 

olimpijskich,  
którzy postanowili 

zakończyć  
sportową karierę 

 

 
obok:

Prezes Polskiego 
radia andrzej 
siezieniewski  

i sekretarz generalny 
Pkol adam 

krzesiński wręczyli 
nagrody elżbiecie 

Wójcik i andrzejowi 
rządkowskiemu

obok:
córka Piotra 

nurowskiego, joanna 
Perłowska, gratuluje 
trenerowi  łyżwiarzy 

szybkich, Wiesławowi 
kmiecikowi

obok:
członkini Mkol irena 

szewińska i prezes 
totalizatora sportowego 
Wojciech szpil gratulują 

zbigniewowi Bródce
 

PoNiżej:
Przemawia  

marszałek sejmu rP 
radosław sikorski

Na Dole:
Przewodniczący rady Pkol 

dr jan kulczyk przekazuje  
apoloniuszowi tajnerowi 

gratulacje dla nieobecnych  
na spotkaniu justyny 

kowalczyk i kamila stocha

Prezes  
Polskiego 
Komitetu 

Olimpijskiego 
Andrzej 

Kraśnicki 
określił rok 2014 

najlepszym  
dla polskiego 

sportu  
od co najmniej 
kilkunastu lat
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zGoDNie z Umową PoDPiSaNą PRzez 

PRezeSów obU FiRm – jacka krawca 

i andrzeja kraśnickiego – Pkn orLen 

otrzymał tytuł Platynowego sponsora Pol-

skiego ruchu olimpijskiego oraz Polskiego 

komitetu olimpijskiego, co pozwala mu 

wykorzystywać polską symbolikę olimpij-

ską i oznaczenia olimpijskie. jednocześnie 

Pkn orLen nadane zostają tytuły Platy-

nowego sponsora Polskiej reprezentacji 

olimpijskiej Baku 2015 oraz Polskiej  

reprezentacji olimpijskiej rio 2016.

 

„Decyzja o wSPóŁPRacy z Pkol została 

podjęta na podstawie pozytywnych doświad- 

czeń wynikających z wcześniejszego zaan-

gażowania koncernu we wspieranie Polskie-

go ruchu olimpijskiego podczas ostatnich 

letnich igrzysk olimpijskich w Londynie. 

jestem przekonany, że kontynuując wspól-

dO bAKU 
i Rio 
z PkN 
OrLeN

ne działania, będziemy nadal promować 

znakomity wizerunek polskich sportowców 

na arenie międzynarodowej” – powiedział 

jacek krawiec, prezes zarządu Pkn orLen.

„cieSzymy Się baRDzo, że Tak ważNa 

i ceNioNa FiRma jak PkN oRleN wraca 

do rodziny olimpijskiej. to dla Polskiego 

komitetu olimpijskiego, a przede wszyst-

kim dla naszych sportowców niezwykle 

istotne i cenne wsparcie, zwłaszcza że kon-

cern od lat z jak najlepszej strony kojarzony 

jest ze sportem na wysokim poziomie” – po-

wiedział prezes Pkol andrzej kraśnicki.  

PoDjęTe DziaŁaNia stanowią integralny 

element strategii sponsoringowej koncernu, 

W centruM oLiMPijskiM 
W WarszaWie 18 Marca Br. 
PodPisano uMoWę, W MyŚL 
której polski koncern 
naFtoWy orLen PodjąŁ 
WsPóŁPracę z PoLskiM 
komitetem olimpijskim.  
uMoWa Ma oBoWiązyWać  
do końca 2016 roku,  
co oznacza, że orLen Będzie 
WsPierać start naszycH 
reprezentantów podczas 
tegorocznych pierwszych 
igrzysk euroPejskicH W Baku  
oraz igrzysk XXXi oLiMPiady 
W rio de janeiro W roku 
nastęPnyM

Powyżej: 
Prezesi: jacek krawiec 
(z lewej) i andrzej 
kraśnicki prezentują 
dokumenty  
o współpracy  
Pkol i Pkn orLen
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PKN ORLEN  
wspierał Polskie 

Reprezentacje 
Olimpijskie 

podczas igrzysk 
w Turynie, 
Vancouver  
i Londynie  

która przewiduje wspieranie międzynarodo-

wych wydarzeń sportowych o prestiżowym 

i narodowym charakterze. Przypomnijmy,  

że Pkn orLen z powodzeniem wspierał pol-

skie reprezentacje olimpijskie podczas zimo-

wych igrzysk w turynie (2006) i Vancouver 

(2010) oraz letnich w Londynie (2012). 

wYdArZeNIA
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WieLkiMi  krokaMi zBLiża się 12 czerWca – to Wtedy  
na stadionie narodoWyM W stoLicy azerBejdżanu odBędzie się 
ceremonia otwarcia pierwszych igrzysk europejskich baku 2015.  
W PoPrzedniM Wydaniu „Magazynu oLiMPijskiego” PisaLiŚMy  
o okoLicznoŚciacH, które sPraWiŁy, że noWa iMPreza  
PojaWiŁa się W kaLendarzu sPortoWyM starego kontynentu.  
teraz PrzedstaWiaMy najnoWszy raPort z PrzygotoWań…

IGrZYSKA 
eUrOPeJSKIe  
– za PięĆ 
dwUNASTA

GDyby PowieDzieĆ, że europejskie igrzy-

ska to zawody sportowe, które już widać 

w Baku na każdym niemal kroku – chyba 

byśmy przesadzili. owszem, ich symbole na 

bannerach i plakatach widać w mieście, ale 

scenerii miejscowych ulic jeszcze nie zdomi-

nowały. spore wrażenie robi za to – i to tuż po 

przybyciu na miejsce – niedawno oddany do 

eksploatacji, elegancki i przestronny terminal 

portu lotniczego im. Heydara aliyeva (prezy-

denta państwa w latach 1993–2003). tu ele-

mentów graficznych awizujących czerwcowe 

(12–28) święto europejskiego sportu nie 

brakuje. ozdobione nimi są także niektóre 

autobusy i taksówki, jako żywo przypomina-

jące (choć w innym kolorze) te, które kursują 

po Londynie. zresztą – śladów londyńskich 

igrzysk olimpijskich w azerbejdżańskiej stoli-

cy jest więcej. ot, choćby personel pracujący 

nad przygotowaniem, a potem sprawnym 

przeprowadzeniem całej imprezy. oficjalne 

statystyki podają, że zajmuje się tym niemal 

1500 osób, z których 1000 to fachowcy miej-

scowi, a spośród pozostałych, reprezentują-

cych 42 narodowości, aż 230 osób ma  

za sobą pracę przy igrzyskach w Londynie, 

80 innych – przy ubiegłorocznych igrzyskach 

Wspólnoty Brytyjskiej w glasgow. dysponują 

więc sporym doświadczeniem i dzielą się 

nim z miejscowymi. Podobnie jest z ludźmi 

nadzorującymi prace na obiektach sporto-

wych. sami gospodarze też pewnie daliby 

sobie radę, ale nie wstydzą się korzystać 

FoToRaPoRT: bakU – maRzec 2015

tekst: HeNRyk URbaś Polskie radio

wYdArZeNIA

 
STAdION 
NArOdOwY  
w Baku 
wieczorową 
porą 

ULICe wIOSKI 
SPOrTOweJ 
już wkrótce 
zapełnią się 
zawodnikami

GOSPOdArZe 
Pierwszych igrzysk 
europejskich 
zapewnili 
sportowcom 
komfortowe warunki 
do odpoczynku
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Brzeg morski 
z placem 
flagowym  
(flaga ma 
wymiary  
70x35 m) i Halą 
kryształową, 
która może 
pomieścić  
25 000 osób

Gospodarze 
spodziewają się, 

że na igrzyska 
przybędzie  

50 reprezentacji 
narodowych     

z pomocy bardziej doświadczonych osób.  

i jeszcze inny przykład – oto całością obsłu- 

gi medialnej imprezy będzie kierować  

(ba, już nią kieruje) jayne Pearce, która  

trzy lata wcześniej szefowała analogicz- 

nym działaniom w stolicy Wielkiej Brytanii. 

tam spisywała się doskonale, więc  

i w Baku pewnie nie zawiedzie. 

TYMCZASeM PrACe przy przekazywaniu 

do użytku poszczególnych aren igrzysk, 

a dokładniej – przy ich  „kosmetyce” – na fi-

ni szu. na kilku, np. w narodowym centrum 

gimnastyki, już odbyły się imprezy testowe. 

kończy się budowa 65-tysięcznego stadio- 

nu narodowego – miejsca ceremonii otwar-

cia i zamknięcia igrzysk oraz zawodów 

lekkoatletycznych, z kolei niecki w centrum 

sportów Wodnych już napełniono wodą 

i teraz przechodzą ostatni etap testów eks-

ploatacyjnych. konkretniejszych kształtów 

nabierają areny zmagań w koszykówce  

3x3 oraz w plażowej piłce nożnej. 

dla potrzeb innych dyscyplin konieczne 

będą tylko drobne zabiegi, jak choćby ten, 

który wielką Halę kryształową podzieli  

na kilka sektorów – tak by mogli z niej  

korzystać, nawet jednocześnie, sportowcy 

kilku dyscyplin. W pachnących świeżością, 

wygodnych i obszernych apartamentach 

wioski sportowej i sąsiadującej z nią – me-

dialnej – obecnie uzupełnia się tylko umeblo-

wanie, bo wszystko inne jest już gotowe.

TRwają iNTeNSywNe DziaŁaNia nad 

rozwiązaniem kwestii sprawnego trans-

portu – zarówno tego dedykowanego eki-

pom sportowym, jak i służącego kibicom 

oraz „zwykłym” mieszkańcom Baku. gospo-

darze spodziewają się na igrzyskach 50 ekip 

narodowych, które złożą się ogółem na nieco 

ponad 6000 sportowców i około 3200 osób 

ich wspierających. Liczą na obecność około 

tysiąca ludzi mediów (już zgłosiło się blisko 

900) i relacje z igrzysk nie tylko do państw 

europejskich. Fakt, że w aż 12 dyscyplinach 

(na 20 znajdujących się w programie) zawo-

dy w Baku będą albo bezpośrednią, albo  

też pośrednią kwalifikacją do igrzysk olim-

pijskich w rio, a ponadto – włączenie do 

programu mistrzostw europy w judo – po-

winny sprzyjać wysokiemu poziomowi spor-

towemu. na to liczą zarówno gospodarze, 

jak i władze stowarzyszenia narodowych 

komitetów olimpijskich europy (eoc), które 

– pewne sukcesu premiery – zapowiadają, 

że kolejna taka impreza będzie jeszcze 

ciekawsza i mocniej obsadzona. specjalnie 

przygotowane zegary świetlne, ustawione 

w kilku ważniejszych punktach Baku, od-

mierzają dni do rozpoczęcia igrzysk.  

nikt nie ma wątpliwości, że wszystkie prace 

zostaną ukończone w terminie, a azerowie 

dumni będą z całej imprezy oraz z występów 

swych rodaków. z myślą o zapewnieniu  

im niezbędnego dopingu ze strony kibiców, 

na niezwykle przystępnym poziomie  

skalkulowali ceny biletów wstępu  

na zawody – trybuny nie powinny  

więc świecić pustkami. 

Nie zaPomiNajmy RówNież o jeszcze 

jednej istotnej wartości imprezy w Baku.  

to możliwość poznania z bliska miejscowej 

kultury, muzyki, tańców ludowych, a więc  

– elementów, o których zwykle wiemy nie-

wiele. gospodarze chętnie pochwalą się rów-

nież rodzimą kuchnią. Świetnie przyrządzana 

i dobrze przyprawiona baranina, prawdziwe 

„cuda” z warzyw – pomidorów, papryki, 

bakłażanów, bogactwo przysmaków z ryb, 

wreszcie – pyszne słodkości. naprawdę  

– warto spróbować (oczywiście, w czasie 

wolnym od obowiązków sportowych)… 

JedeN  
Z bASeNów 
w centrum 
Pływackim  
w Baku

OddANe 
w LUTYM  
2014 roku 
narodowe 
centrum 
gimnastyki 
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Baku intensyWnie PrzygotoWuje się 
do Przyjęcia uczestnikóW i goŚci 
czerwcowych pierwszych igrzysk 
euroPejskicH (PiszeMy o tyM na sąsiednicH 
stronacH). aBy cHoć trocHę PrzyBLiżyć 
naszyM czyteLnikoM azerBejdżan, którego 
Baku jest stoLicą, odByLiŚMy rozMoWę  
z jego eksceLencją aMBasadoreM rePuBLiki 
azerBejdżanu W naszyM kraju  
– dr. hASANeM A. hASANOveM

Z SerCA 
ZAPrASZAM!

maGazyN olimPijSki: Panie ambasado-

rze, Baku będzie gospodarzem organizowa-

nych po raz pierwszy igrzysk europejskich. 

jakie znaczenie ma ten fakt dla Pańskiego 

kraju i samej stolicy?
 

HaSaN HaSaNov: Po pierwsze – potwier-

dza to przynależność azerbejdżanu do euro-

py. jesteśmy przecież członkami wszystkich 

kontynentalnych struktur – politycznych, go-

spodarczych, kulturalnych czy sportowych. 

a mimo to dla wielu to wciąż kraj odległy, sła-

bo znany. chcemy, by ta wielka impreza spor-

towa takie spojrzenie odmieniła. nawiasem 

mówiąc, do Vii wieku naszej ery azerbejdżan 

utrzymywał kontakty wyłącznie z krajami 

europejskimi, m.in. z rzymem i grecją,  

a już od XiV wieku naszymi partnerami były 

właściwie wszystkie państwa europy. Przy-

pomnę, że w 1472 roku pierwsza nasza misja 

dyplomatyczna trafiła do Polski i tu przyjął ją 

na Wawelu król kazimierz iV jagiellończyk. 

Potem te kontakty już tylko się rozwijały…

 

Wiele osób, także w Polsce, postrzega  

azerbejdżan głównie jako kraj ropy naftowej 

i gazu. ale to przecież niecała prawda? 

Powyżej: 
ambasador republiki 
azerbejdżanu w Polsce  
– dr Hasan a. Hasanov

„Mimo 
wielowiekowej 

historii jesteśmy 
postrzegani 

jako państwo 
młode” 

rozMaWiaŁ: HeNRyk URbaś Polskie radio

wYdArZeNIA
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ależ oczywiście! Wprawdzie mamy wielo-

wiekową historię, ale na arenie międzyna-

rodowej jesteśmy obecnie postrzegani  

jako państwo młode. Przez wiele lat wcho-

dziliśmy w skład zsrr jako jedna z jego  

republik, a dopiero pod koniec 1991 roku  

odzyskaliśmy niepodległość. Właśnie tak-

że dlatego chcemy zaprezentować swoje 

możliwości – nie tylko jako, o czym pan 

wspomniał, bogatego źródła surowców, ale 

także ważnego partnera intelektualnego. 

dotyczy to również sportu. tu warto powie-

dzieć, że już jako państwo niepodległe wy-

walczyliśmy tyle samo medali olimpijskich 

co w ciągu… 40 lat startów w ramach ekipy 

zsrr. co tu ukrywać, w tamtych czasach 

nasi sportowcy bywali często spychani 

na margines, nie wszystko odbywało się 

fair. dlatego teraz także w sporcie chcemy 

pokazać się z dobrej strony. zresztą – to też 

warto podkreślić – na czele naszego naro-

dowego komitetu olimpijskiego stoi sam 

prezydent republiki ilham aliyev, i to jest 

wskaźnikiem jego troski oraz uwagi w tej 

sferze  – nie wiem, czy gdziekolwiek jeszcze 

na świecie występuje taka sytuacja.  

komitetem olimpijskim kierował on jeszcze, 

zanim stał się głową państwa i tak pozosta-

ło. to też świadczy o tym, jak poważnie jest 

u nas traktowany sport i ruch olimpijski.

 

a jakie dyscypliny sportu są w Pańskim 

kraju najbardziej popularne? na sukcesy, 

w których szczególnie liczycie podczas 

igrzysk europejskich?

od bardzo wielu lat największe zaintere-

sowanie towarzyszy sportom walki, a więc 

– przede wszystkim zapasom. kiedyś sam 

trochę je uprawiałem – zostałem nawet aka-

demickim mistrzem Baku(!). Ponadto myślę, 

że wielu zainteresuje boks czy sambo. Wła-

śnie w tych dyscyplinach nasi zawodnicy 

odnosili największe sukcesy i liczymy, że 

podobnie będzie również w czerwcu br. jest 

jeszcze coś – to prawdziwy boom szachowy, 

który pojawił się w latach 70. W krótkim 

czasie powstało wiele szkół szachowych 

dla dzieci i obecnie wśród dziesięciu naj-

lepszych zawodników na świecie zawsze 

mamy jednego lub dwóch azerów. Możemy 

też szczycić się kilkunastoma arcymistrza-

mi, których kiedyś nie mieliśmy wcale.

Powyżej: 
Prezydent ilham 
aliyew otwiera 
centrum strzelectwa 
sportowego w Baku
 
PoNiżej:
gimnastyka jest 
w azerbejdżanie  
jedną z najdynamicz-
nie rozwijających się 
dyscyplin sportu 

 

azerbejdżan i jego stolica coraz częściej 

goszczą bardzo ważne międzynarodowe 

imprezy sportowe. słychać też ciekawe 

zapowiedzi –  np. wyścigów Formuły 1, mi-

strzostw świata w gimnastyce artystycznej, 

również innych. Macie niemało pięknych 

i funkcjonalnych obiektów, ale na tego- 

roczne igrzyska w rekordowym tempie  

20 miesięcy powstało także wiele  

nowych. Pozazdrościć!

Myśli pan pewnie głównie o stadionie 

narodowym. tak, to bardzo ładny obiekt, 

wzorowany m.in. na tych, jakie Polska wy-

budowała na euro 2012, ale… to, co dobre, 

warto przecież naśladować. nie będziemy 

też wstydzić się centrum Pływackiego  

i narodowego centrum gimnastycznego. 

W ogóle gimnastyka rozwija się u nas bar-

dzo dynamicznie. dzieje się to zresztą pod 

okiem naszej Pierwszej damy – Mehriban 

aliyevej, kierującej federacją tej dyscypliny. 

Po cichu – mimo ogromnej konkurencji 

– także tu liczymy na sukcesy naszych 

dziewcząt. 

 

na zakończenie – jeszcze jedno pytanie. 

Mówi się o azerbejdżanie, że to „kraj 

ognia”. czy ten „ogień” z serc gospodarzy 

odczują w Baku także zagraniczni uczestni-

cy igrzysk, w tym biało-czerwoni?
 

tak, ogień jest rzeczywiście symbolem 

azerbejdżanu. Mamy nawet „Świątynię 

ognia” atesgah, właśnie od jej płomienia  

26 kwietnia ma być zapalona pochodnia, 

która potem – w sztafecie przez 58 miast  

– powędruje na stadion narodowy na ce- 

remonię otwarcia igrzysk europejskich. 

Wszystkich polskich zawodników, osoby  

im towarzyszące oraz kibiców, którzy  

odwiedzą Baku, pragnę zapewnić, iż udają 

się do kraju im życzliwego i gościnnego,  

częściowo nawet… ojczystego. dlaczego?  

Bo przynajmniej 50 wybitnych obywateli 

azerbejdżanu to osoby z polskimi korze-

niami, które wniosły ogromny wkład w roz-

wój naszej nauki, techniki, architektury  

czy kultury –  za to jesteśmy Polakom 

wdzięczni, więc i polscy sportowcy powinni 

czuć się u nas jak u siebie w domu.  

serdecznie zapraszam! 

„Wielu wybitnych 
obywateli 

Azerbejdżanu  
ma polskie 

korzenie”





To Także SzaNSa Na UGRUNTowaNie wieDzy 

o HiSToRii PolSkieGo SPoRTU, jego dorobku 

i największych gwiazdach – służyć mogą temu 

okolicznościowe wystawy, konkursy, spotkania 

z wybitnymi zawodnikami i trenerami.  

ufamy, że podczas tegorocznych dni takich inicjatyw  

nie zabraknie. jesteśmy pewni, że w trakcie  

dni olimpijczyka w całym kraju – w szkołach,  

na uczelniach, w klubach sportowych, w miastach, 

miasteczkach i wsiach – odbędzie się wiele masowych 

imprez sportowo-rekreacyjnych. Powinny one zbliżyć  

do sportu szerokie rzesze polskiego społeczeństwa  

– zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dojrzałe, w tym 

seniorów. W sporcie jest bowiem miejsce dla każdego. 

ZA NIewIeLe PONAd rOK POLSKICh SPOrTOwCów 

czeka olimPijSki STaRT w Rio De jaNeiRo.  

na drodze do niego wiele dni treningów, startów 

kontrolnych i zdobywania kwalifikacji olimpijskich. 

jeszcze wcześniej, bo już w czerwcu bieżącego roku, 

ważnym wyzwaniem dla naszego sportu będzie udział 

reprezentacji w i igrzyskach europejskich w Baku. W obu 

tych imprezach, ale i w wielu innych – w mistrzostwach 

świata i europy oraz zawodach Pucharu Świata my, 

Polacy, chcemy wypaść godnie i razem cieszyć się 

sukcesami biało-czerwonych. Wspólnie stwórzmy  

więc wokół nich przyjazny, mobilizujący do wielkich 

wyników klimat społeczny. Wierzymy, iż zrewanżują się 

nam niejednym miejscem na podium. 

  Polski komitet olimpijski

Warszawa, w kwietniu 2015 r. 

APeL OLIMPIJSKI 2015

W tym roku obchodzimy 119. rocznicę 
pierwszych nowożytnych  

igrzysk olimpijskich w Atenach

jak co roku W kWietniu, 
dni oLiMPijczyka uPaMiętniają 
koLejną, tyM razeM już 119. rocznicę 
PrzeProWadzonycH WŁaŚnie W tyM 
Miesiącu W atenacH PierWszycH 
noWożytnycH igrzysk oLiMPijskicH. 
to okazja do przypomnienia 
i utrWaLenia PodstaWoWycH zasad 
ideowych naszego ruchu oraz 
roLi, jaką oLiMPizM i sPort W ogóLe 
odegraŁy W dziaŁaniacH na rzecz 
zBLiżenia PaństW i narodóW
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polski hokej na lodzie stoi przed 
szansą, aBy Po uBiegŁorocznyM 
Wydostaniu się z zaŚcianka 
szyBko Przedrzeć się do ŚWiatoWej 
ekstraLigi. aWans BiaŁo-czerWonyM 
zaPeWni zajęcie jednego z dWócH 
czoŁoWycH Miejsc na nadcHodzącycH 
(19–25 kWietnia) MistrzostWacH 
ŚWiata dyWizji ia, które odBędą się 
W tauron arenie krakóW

drOGA dO eLITY  
PrOwAdZI  
PrZeZ KrAKów

zwycięstwa z ukrainą 
(6:5), Węgrami (2:0) 
i rumunią (4:0) spra-
wiły, że podopieczni 
trenera jacka Płachty 
wygrali zorganizowany 
w toruniu turniej euro 
ice Hockey. dwie 
pierwsze drużyny to 
nasi kwietniowi rywale 
w krakowskich MŚ

kieRUjąc Się baRDziej RozUmem  

niż głosem serca, można stwierdzić,  

iż reprezentacja Polski nie jest faworytem, 

ale przywilej bycia gospodarzem „małych” 

mistrzostw świata daje asumpt do opty-

mistycznego spojrzenia na szanse na-

rodowej drużyny. rywalami wybrańców 

selekcjonera jacka Płachty będą zespoły: 

kazachstanu, Włoch, ukrainy, japonii 

i Węgier, a mecz otwarcia przy dopingu 

nawet 15 tysięcy kibiców Polacy rozegrają 

z Włochami (19 kwietnia). tym samym  

biało-czerwoni rozpoczną turniej z wyso-

kiego c, bo reprezentacja z Półwyspu  

apenińskiego i kazachowie mają naj-

większe szanse na końcowy triumf.  

obie ekipy pragną wrócić do elity,  

skąd spadły po ostatnich mistrzostwach  

świata. „Wiele zależeć będzie od tego, 

w jakich składach przyjadą do krakowa. 

nieprzecenionym atutem obu drużyn jest 

doświadczenie, wynikające z «ogrania się» 

z najlepszymi na świecie, a dodatkowo 

o sile kazachów świadczą niepośledniej 

klasy zawodnicy występujący w mocnej 

lidze kHL” – tłumaczy trener Płachta.  

to on od sierpnia jest następcą rosjan, 

igora zacharkina i Wiaczesława Bykowa, 

którzy odeszli do drużyny klubowej  

ska sankt Petersburg.

tekst: ArTUr GAC

wYdArZeNIA
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U GóRy:
już 19 kwietnia  
w tauron arenie 
kraków reprezentacja 
Polski zmierzy się  
z Włochami

obok:
trener jacek Płachta 
za wzór stawia swoim 
zawodnikom drużynę 
narodową piłkarzy 
ręcznych, która  
na MŚ w katarze 
pokazała, że trzeba 
walczyć do końca

PoDkReślaNie klaSy Rywali  

nie świadczy o słabości selekcjonera  

Płachty ani tym bardziej o nadmiernym re-

spekcie wobec każdej z pięciu reprezentacji, 

choć w gronie pretendentów wśród drużyn 

grupy a jesteśmy sklasyfikowani najniżej 

(24. miejsce) w rankingu światowym. trener 

jednak wierzy w możliwości polskich hoke-

istów, a w swojej filozofii chciałby stworzyć 

zespół na podobieństwo drużyny narodowej 

piłkarzy ręcznych, którzy wrócili z kataru 

z brązowym medalem mistrzostw świata.  

„ja nie jestem od snucia planów i prognoz, 

lecz dołożyłem wszelkich starań, aby wyko-

rzystać każdą jednostkę treningową  

na optymalne przygotowanie zespołu pod 

względem fizycznym. Brak gwiazd i wybit-

nych indywidualności w drużynie nie odbie-

ra nam szans, ale wzorem szczypiornistów 

musimy w każdym meczu zostawić serce 

i zdrowie. naszą silną stroną musi być «team 

spirit», czyli jeden ma walczyć za drugiego 

z pełnym zaangażowaniem i zachowaniem 

dyscypliny taktycznej. tworząc zgrany ko-

lektyw, nadal nie będziemy faworytami, ale 

łatwo skóry nie sprzedamy w żadnym me-

czu” – deklaruje 45-letni opiekun kadry.

o SUkceS w kRakowie Nie bęDzie  

ŁaTwo, ale już sam fakt powierzenia repre-

zentacji Płachcie jest chwalony przez byłego  

zawodnika ligi nHL i od lat najbardziej  

rozpoznawalnego polskiego hokeistę,  

Mariusza czerkawskiego. „nowy trener jest 

kontynuatorem myśli poprzedników, którzy 

wpoili naszym chłopakom, że potrafią wygry-

wać, rozgrywać mecze pod presją i nauczyli 

ich właściwego podejścia do meczów. tylko 

gra z chłodną głową gwarantuje realizowanie 

zadań zamiast kombinowania i improwizacji” 

– ocenia olimpijczyk z albertville.  to słuszna 

przestroga, bo stawką turnieju MŚ nie jest tyl-

ko awans. reprezentacja,  która zajmie ostat-

nie miejsce, zostanie  relegowana do dywizji 

i grupy B, skąd  Polacy wydostali się rok temu, 

wygrywając rywalizację w Wilnie. 

Hokejową PRóbą GeNeRalNą  

dla tauron areny kraków był rozgrywany 

pod koniec grudnia turniej finałowy Pucharu 

Polski, zakończony niewątpliwym sukcesem 

organizacyjnym; 12 tysięcy widzów na trybu-

nach podczas meczu finałowego stworzyło 

niezapomnianą atmosferę. „ta impreza była 

dobrym przetarciem pod względem organi-

zacyjnym, promocyjnym i widowiskowym. 

Przede wszystkim zespół ludzi sprawdził się 

na «żywym organizmie» turnieju. gwarantu-

ję, że wszystkie śladowe niedopatrzenia  

nie powtórzą się podczas MŚ” – zapewnia  

dawid chwałka, prezes Polskiego związku  

Hokeja na Lodzie. „Widząc przychylność 

władz krakowa, twierdzę, że są przesłanki, 

by obiekt pod Wawelem stał się Halą na-

rodową polskiego hokeja na lodzie. to mój 

autorski pomysł i cieszę się, że jest apro-

bowany przez członków zarządu. nie ma 

w Polsce lepszej areny dla hokeja, zresztą 

niewiele jest obiektów na tym poziomie 

w całej europie. Podczas wizytacji przed-

stawiciele iiHF (Międzynarodowej Federacji 

Hokeja na Lodzie) stwierdzili, że można ją 

porównać tylko do olimpijskiej areny lodo-

wej „szajba” w soczi. zaletą hali jest bardzo 

dobra widoczność z każdego miejsca na try-

bunach, a odpowiednia temperatura po stro-

nie widowni zapewnia komfortowe warunki  

do oglądania gier” – dodaje sternik PzHL.

bUDżeT miSTRzoSTw świaTa ma według 

szacunków zamknąć się w kwocie 14 mln zł, 

w której zawiera się m.in. kosztowna pro-

dukcja sygnału telewizyjnego przez kon-

cern medialny infront. W kosztach przedsię-

wzięcia partycypuje też współorganizująca 

widowisko gmina kraków, a szefostwo 

związku ani przez moment nie dopuszczało 

możliwości wprowadzenia płatnego dostę-

pu do transmisji w systemie pay-per-view. 

Wspaniała sceneria, atmosfera hokejo- 

wego święta, poparte tak potrzebnym  

sukcesem sportowym biało-czerwonych, 

mają przyczynić się do poprawy bytu  

i wypromowania tej widowiskowej dyscy- 

pliny, która od lat boryka się w Polsce  

z niedofinansowaniem i niezbyt dużą  

popularnością.

PRzyPomNijmy, że weDŁUG PieRwSze-

GO SCeNArIUSZA te mistrzostwa miały 

się odbyć w doniecku. sytuacja polityczna 

i społeczna na ukrainie sprawiła jednak,  

iż nasi wschodni sąsiedzi z roli gospodarzy 

musieli zrezygnować. strona polska  

(która wcześniej konkurowała z doniec-

kiem o prawo goszczenia u siebie turnieju) 

ponowiła ofertę, a rada Miasta krakowa 

także wyraźnie opowiedziała się za organi-

zacją MŚ; 18 września na kongresie iiHF  

na teneryfie przez aklamację przyznano 

Polsce hokejowy mundial zaplecza elity.  

„dziękuję Polsce za elastyczność, bo poli-

tyczna sytuacja nie pozwoliła, aby mistrzo-

stwa odbyły się na ukrainie. PzHL już wiele 

razy przeprowadzał ważne zawody i nigdy 

nas nie zawiódł. to sprawdzony partner”  

– stwierdził wtedy Hannes ederer, zastępca 

sekretarza generalnego iiHF. zaufanie  

zobowiązuje... 

Hokejowy test 
Tauron Arena 

Kraków przeszła 
podczas finału 

Pucharu Polski



30    magazyn olimpijski

SPoTkajmy Się W racocie! PRzekaż 1%

Prezydium zarządu Polskiego komitetu  

olimpijskiego podjęło 17 grudnia ub.r. decyzję  

o powierzeniu roli gospodarzy 51. centralnej  

uroczystości Dni olimpijczyka 2015 Szkolnemu  

klubowi Sportowemu jaNTaR i Gimnazjum 

im. Polskich olimpijczyków w Racocie 

to dowód uznania dla wieloletniej aktywności tego 

środowiska na rzecz popularyzacji idei olimpijskiej 

i sportu w ogóle. racocka młodzież jest znana i roz-

poznawalna dzięki jej obecności na wielu poważ-

nych imprezach sportowych, z igrzyskami olimpijski-

mi (od Barcelony po soczi) włącznie. racot to także 

miejsce różnorodnych zawodów sportowych, maso-

wych biegów i spotkań z wybitnymi sportowcami. 

centralna uroczystość dni olimpijczyka powraca 

w to miejsce po 23 latach. tym razem została  

zaplanowana na 17 i 18 kwietnia 2015 roku.  

Poniżej prezentujemy program wydarzeń w racocie.

17 kwieTNia (PiąTek)
GoDz. 15.30  

– HaLa sPortoWa W racocie – uroczystoŚć  

gŁóWna (cereMoniaŁ oLiMPijski, WystąPienia 

okoLicznoŚcioWe, odznaczenia i Wyróżnienia, 

Pokaz sPortoWy W Wykonaniu ucznióW, 

WystaWa PaMięci Piotra nuroWskiego,  

prezesa pkol W LatacH 2005–2010)

GOdZ. 18.30  

– PaŁac W racocie – Biesiada oLiMPijska

18 KwIeTNIA (SObOTA)
GOdZ. 11.00  

– stadion HiPPiczny – Wiosenne Biegi 

PrzeŁajoWe W różnycH kategoriacH 

WiekoWycH, WsPóLny Bieg WszystkicH 

uczestnikóW uroczystoŚci na dystansie 1000 M

liST Do PRzyjacióŁ 
FUNDacji „ceNTRUm 
edUKACJI OLIMPIJSKIeJ”

rACOT ZAPrASZA NA 
DNi olimPijczyka 2015

 Fundacja „centrum edukacji olimpijskiej”

organizacja Pożytku Publicznego

krs 0000 140 197

wYdArZeNIA





Z KArT hISTOrII
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igrzyska XXi oLiMPiady 
W MontreaLu ŚWiat WsPoMina 

gŁóWnie Przez PryzMat Bojkotu, 
na który zdecydoWaŁa się 

WiększoŚć PaństW aFrykańskicH. 
naM kojarzą się z PasMeM WieLkicH 

PoLskicH sukcesóW. WystęPoWi 
BiaŁo-czerWonycH PatronoWaŁa 

szczęŚLiWa LiczBa 7. siedMioro  
WsPaniaŁycH? nie. Więcej!

Szczęśliwa 
POLSKA 

SIódeMKA

nastoletni jacek 
Wszoła, oglądając  

z ojcem, a zarazem 
swoim trenerem,  

transmisję z igrzysk 
w Monachium, 

zapowiedział swój 
triumf  w kanadzie.  
i słowa dotrzymał...

tekst: micHaŁ PolakowSki 
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Powyżej:
choć tadeusz 
Ślusarski przyjechał 
do Montrealu bez 
większych nadziei, 
nie przeszkodziło  
mu to w zdobyciu 
złotego medalu  
w skoku  
o tyczce

zNów – Tak jak w Tokio i moNacHiUm 

– biało-czerwoni zdobyli siedem złotych 

medali. Były to już siódme z kolei igrzyska, 

na których powiększyło się grono naszych 

mistrzów. na dodatek swój siódmy olimpij-

ski laur, okraszony rekordem świata w biegu 

na 400 m, wywalczyła królowa polskiego 

sportu, iReNa SzewińSka, której sukcesy  

wielokrotnie opisywaliśmy już w „Maga- 

zynie olimpijskim”. 

w zUPeŁNie iNNym momeNcie kaRieRy, 

na samym jej początku, był jacek wSzoŁa, 

19-letni mistrz europy juniorów w skoku 

wzwyż. choć już oglądając transmisję z Mo-

nachium, zapowiedział zdumionemu ojcu 

(jednocześnie trenerowi) zwycięstwo w ka-

nadzie, faworytem nie był. złoto nieskromnie 

rezerwował dla siebie rekordzista świata, 

dwight stones. Los jednak tę butę ukarał. 

W dniu finału od rana padał deszcz. ame-

rykanin stracił główny atut – dynamiczny 

rozbieg – i był dopiero trzeci. Wszole mokry 

tartan nie przeszkadzał, bo ojciec wiele razy 

ordynował mu treningi w takich warunkach. 

o zwycięstwo walczyli więc dwaj młokosi 

– Polak i reprezentant gospodarzy greg joy. 

swobodne i naturalne zachowanie zjednało 

Wszole sympatię kibiców na stadionie i pół-

tora miliarda telewidzów na całym świecie. 

W tym czasie nie odbywały się żadne inne 

zawody i przez dwie godziny wszystkie ka-

mery skupione były na skoczkach. na jacku 

nie wywarło to najmniejszej presji – jako  

jedyny pokonał 2,25 m, ustanowił rekord 

olimpijski i sięgnął po złoto. a między sko-

kami znalazł jeszcze czas na papierosa,  

do czego przyznał się po latach... Wszoła 

z miejsca stał się jedną z największych 

w Polsce gwiazd nie tylko sportu, ale i ulu-

bieńcem płci pięknej. Wydawało się, że dłu-

go będzie hegemonem w swojej dyscyplinie, 

lecz choć należał do światowej czołówki, 

a w 1980 roku pobił rekord globu, sukcesu 

z Montrealu już nie powtórzył. W Moskwie 

przegrał z gerdem Wessigiem z nrd, który 

nie wyróżnił się niczym wcześniej, ani póź-

niej, a zwycięstwo zawdzięczał podobno (?) 

nigdy niewykrytemu oficjalnie dopingowi. 

olimpijskie srebro, marzenie wielu sportow-

ców, było dla Wszoły porażką. jeszcze więk-

sze rozczarowanie przeżył, gdy zmuszono 

Polaków do bojkotu io w Los angeles.  

Tak jak w Tokio 
i Monachium 

na igrzyskach 
olimpijskich  

w Montrealu 
Polacy zdobyli  

7 medali 

Po zakończeniu kariery próbował sił w biz-

nesie, choć i ze sportem zupełnie się nie 

rozstał – w zawodach weteranów uzyskiwał 

wyniki powyżej dwóch metrów. obecnie jest 

ambasadorem „senior games”, organizowa-

nych latem na Warmii i Mazurach. 

IdeNTYCZNY OLIMPIJSKI dOrObeK miał 

TaDeUSz ślUSaRSki. Mówiono o nim, 

że byłby asem w każdej dyscyplinie sportu. 

zdecydował się jednak na skok o tyczce 

i z pewnością nigdy tej decyzji nie żałował. 

trener kadry narodowej andrzej krzesiński 

dostrzegł go jeszcze jako ucznia technikum, 

więc młodzian z żar trafił do warszawskiej 

skry. kariera „Ślusarza” rozwijała się bardzo 
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dynamicznie. choć w olimpijskim debiucie 

w Monachium nie zaliczył w finale żadnej 

wysokości, zdobywał tytuły mistrza kraju, 

sięgnął też po złoto halowych Me (1974). 

rok 1976 rozpoczął halowymi rekordami eu-

ropy i świata, ale do Montrealu przyjechał bez 

większych nadziei. na kilka tygodni przed 

igrzyskami doznał kontuzji, nie mógł treno-

wać, a pierwszy skok oddał dopiero w eli-

minacjach, po zastrzyku przeciwbólowym. 

uzyskał wymagane 5,10 m i awansował do 

finału, w którym walczył bardziej z własnym 

organizmem niż z rywalami. skakał tylko trzy 

razy. Bez zrzutki zaliczył kolejno 5,20 oraz 

5,40 i 5,50 m. tę samą wysokość pokonali 

też: Fin antti kalliomaki i amerykanin david 

roberts, ale potrzebowali więcej prób. złoto 

zdobył kontuzjowany „Ślusarz”! 

ten sukces otworzył mu drzwi do startów 

w międzynarodowych mityngach, z nagro-

dami finansowymi, o których wcześniej 

nawet nie marzył. Wraz z Władysławem 

kozakiewiczem wzajemnie motywowali się 

swoimi wynikami i wiedli prym na świato-

wych stadionach. dowodem były kolejne 

igrzyska – w Moskwie wygrał „kozak” 

przed „Ślusarzem”. Lata 80. nie były już tak 

udane – obu Polaków „pogodził” siergiej 

Bubka, a wyniki Ślusarskiego były coraz 

słabsze. Mimo to w różnych zawodach star-

tował, m.in. z powodów materialnych, aż do 

swych 40. urodzin. odszedł przedwcześnie 

– w sierpniu 1998 roku zginął wraz z przyja-

cielem, Władysławem komarem, w wypadku 

samochodowym pod Międzyzdrojami. 

Niewiele bRakowaŁo, by PoDobNy 

loS SPoTkaŁ JANUSZA PeCIAKA, który 

cudem uszedł z życiem z innego wypadku, 

podróżując... ze Ślusarskim. obu mistrzów, 

obok przyjaźni, łączyło więcej, bo Peciak 

także zdradzał zdolności do wszystkich nie-

mal dyscyplin sportu. jako nastolatek bok-

sował, grał w piłkę, uprawiał lekkoatletykę, 

pływanie, waterpolo... W końcu, po maturze, 

trafił na aWF jako pięcioboista. „Po dwóch 

latach byłem już w kadrze narodowej, a mi-

strzostwa kraju rozgrywano o… drugie miej-

sce. Pierwsze było zarezerwowane dla mnie” 

– opowiadał w rozmowie z tVP sport.  

na arenę międzynarodową wkroczył  

na dobre w Monachium, gdzie otarłby się  

o podium, gdyby nie defekt pistoletu,  

który zepchnął go na 21. miejsce. na kolejne 

igrzyska jechał już pewny swych umiejęt-

ności i zdobycia medalu. niewiadomą był 

tylko kruszec... Po czterech konkurencjach 

był czwarty, ale pozostawał jeszcze bieg, 

jego najsilniejsza broń. głównego rywala, 

rosjanina Pawła Ledniewa, Polak musiał 

wyprzedzić o 14 sekund. na mecie był szyb-

ciej aż o 25. złoto! a wielka kariera dopiero 

się zaczynała. W kolejnych latach Peciak 

zdobył pięć tytułów mistrza świata, w tym 

dwa indywidualne. Mógł mieć i trzeci, ale 

w roku 1982 w rzymie Włosi przed zawoda-

mi... zrobili jego koniowi zastrzyk, po którym 

wierzchowiec strącał wszystkie przeszkody. 

dzięki temu ich faworyt daniele Masala miał 

ułatwione zadanie i to on zwyciężył. czas re-

wanżu miał nadejść dwa lata później w Los 

angeles. Po nieudanych io w Moskwie (start 

po kontuzji), Peciak chciał powtórzyć sukces 

z 1976 roku. uniemożliwił mu to bojkot, który 

zresztą jako jedyny miał odwagę publicznie 

skrytykować. jego postawa odbiła się gło-

śnym echem, bo był idolem, dwukrotnym 

zwycięzcą plebiscytu „Przeglądu sportowe-

go”. niedługo potem wyjechał do usa, gdzie 

pracuje jako trener – koordynator szkolenia 

kadry. jest też dyrektorem sportowym uiPM.

PrZed LATY POLSCY KIbICe, KALKULU-

jąc meDalowe SzaNSe, bez wahania 

mogli zakreślać w terminarzach dni, w któ-

rych walczyli pięściarze. trudno byłoby 

wówczas uwierzyć, że na kanadyjskich 

igrzyskach po raz ostatni (jak na razie…)  

polski boks pokryje blask złota.  

W Montrealu Janusz 
Peciak wyprzedził swego 
rywala Pawła Ledniewa  

aż o 25 sekund
Powyżej:
złoty medalista 
z Montrealu, 
pięcioboista 
janusz Peciak był... 
pięciokrotnym 
mistrzem świata, 
w tym dwukrotnie 
indywidualnym
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Przez  
15 lat pięściarz 
Jerzy Rybicki 

stoczył na ringu  
296 walk,  
z których 
przegrał 

zaledwie 25

JerZY rYbICKI jest jedynym naszym  

mistrzem ringu, którego talentu nie szlifo- 

wał Feliks stamm. gdy „Papa” w 1968 roku 

kończył pracę z kadrą, nastoletni jurek nie 

marzył jeszcze o pięściarskiej karierze  

– treningi rozpoczął kilka miesięcy później. 

jednak, gdy jako 23-latek jechał na debiu-

tanckie igrzyska, miał już na koncie dwa 

tytuły mistrza kraju i brąz Me. W Montrealu 

startował w wadze lekkośredniej. zdecy-

dowanie najtrudniejszy był półfinałowy 

pojedynek z Wiktorem sawczenką z zsrr. 

W drugiej rundzie rybicki był już liczony,  

ale w trzeciej sam posłał rywala na deski 

i ostatecznie to jemu sędziowie przyznali 

zwycięstwo. Finał okazał się zadaniem 

znacznie łatwiejszym – jugosłowianin 

tadija kačar  nie miał w starciu z Polakiem 

żadnych argumentów. Półfinałowy rywal 

z Montrealu, sawczenko, był dla rybickiego 

najtrudniejszym przeciwnikiem w karierze. 

W wielkich turniejach ukrainiec stawał  

na jego drodze jeszcze dwukrotnie, na Me 

w Belgradzie (1978) i io w Moskwie, za każ-

dym razem w półfinale. W radzieckiej stolicy  

był bliski zwycięstwa, ale, niestety, musiał 

poddać pojedynek z powodu kontuzji  

na minutę przed końcem. zdobył jednak 

swój drugi olimpijski medal, tym razem 

brązowy. Przez 15 lat na ringu rybicki stoczył 

296 walk, z których przegrał zaledwie 25.  

Po zakończeniu kariery związany był  

z pięściarstwem jako trener w klubach 

i kadrze narodowej oraz prezes Polskiego 

związku Bokserskiego (2008–2012). zdo-

byte na ringu umiejętności przydały mu się 

także w Biurze ochrony rządu, w którym 

dosłużył się stopnia pułkownika. jak sam 

wspomina, największym zaszczytem była 

dla niego praca przy ochronie jana Pawła ii 

podczas jego pielgrzymek do Polski.

bokS oPUSzczaŁ GRUPę NaSzycH 

„SZTANdArOwYCh” dYSCYPLIN, za to 

powoli dołączały do niej zapasy. Pierwszy 

w historii tego sportu złoty medal dla Polski 

zdobył w Montrealu kazimieRz liPień.

Pochodził z wielodzietnej rodziny, ale najbli-

żej związany był oczywiście z bratem  

bliźniakiem józefem, też zapaśnikiem.  

obaj specjalizowali się w stylu klasycznym. 

By uniknąć rywalizacji między sobą, wal-

czyli w różnych kategoriach. Większy talent 

trenerzy widzieli w kazimierzu i to on został 

w naturalnej wadze 62 kg, a józef przeniósł 

się do niższej. kontrolowanie masy ciała 

kosztowało go wiele pracy, ale było warto. 

W 1973 roku w teheranie Lipieniowie zapi-

sali się w historii, kiedy w jednym momencie 

obaj (bo walki toczyły się równocześnie) 

zostali mistrzami świata! 

PoNiżej: 
jerzy rybicki 
prezentuje  
swoje  
montrealskie  
trofeum

Powyżej:
kazimierz Lipień  
jako pierwszy  
w historii wywalczył  
dla Polski złoty medal 
w zapasach
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NAJPOPULArNIeJSZYM SPOrTeM drU-

żyNowym zawsze była w Polsce piłka 

nożna. kiedy w latach 70. nasi piłkarze 

zaczęli osiągać największe sukcesy, nie-

spodziewanie okazało się, że miejscem 

w sercach kibiców muszą dzielić się z siat-

karzami. Młody selekcjoner, a do niedawna 

kapitan reprezentacji, hUberT wAGNer, 

zbudował drużynę wybitną. choć miał 

świetnych zawodników, jak: edward sko-

rek, ryszard Bosek, tomasz Wójtowicz czy 

Wiesław gawłowski, to właśnie trener był 

największą jej gwiazdą. „jedziemy po złoto, 

nie widzę innej możliwości” – zapowiadał 

przed Montrealem. Miał podstawy, by tak 

uważać. W 1974 roku w Meksyku biało-

-czerwoni przeszli przez MŚ jak burza, 

wygrali wszystkie 11 meczów, w tym z zsrr 

i japonią, czyli obydwoma jak dotąd  

mistrzami olimpijskimi (siatkówka  

weszła do programu dopiero w 1964 roku). 

rok później na Me było srebro, mimo  

że trener eksperymentował i dał szansę 

kilku niedoświadczonym siatkarzom. 

waGNeR SŁyNąŁ z TwaRDej Ręki.  

Przylgnął do niego przydomek „kat”,  

bo nie odpuszczał swoim wybrańcom  

nawet na sekundę. Mordercze biegi po 

górach, treningi w sali w pasach z ołowiem, 

obciążenia – wydawałoby się – ponad ludz-

kie siły. tymczasem to właśnie te twarde 

metody okazały się kluczem do sukcesu.  

Polaków nazwano „mistrzami piątego 

seta”. aż cztery z sześciu meczów turnieju 

olimpijskiego, w tym półfinał i finał, wygrali 

3:2, w dużej mierze dzięki sporo lepszej 

wytrzymałości. gdy rywale słaniali się już 

na nogach, biało-czerwoni potrafili jeszcze 

wykrzesać z siebie niezbędną energię. trudy 

emocjonującej rywalizacji gorzej znosili ki-

bice – podczas dramatycznego grupowego 

meczu z kubą lekarze interweniowali na try-

bunach aż 12 razy! a co się działo w polskich 

domach przed telewizorami… W decydują-

cych spotkaniach znów przyszło mierzyć się 

z japonią i zsrr. Bardzo dramatyczny był fi-

nał przeciw wschodniemu sąsiadowi. Polacy 

przegrywali 0:1 i 1:2, a w czwartym secie wy-

bronili nawet dwa meczbole. tie-break był 

już ich popisem – zdecydowane zwycięstwo 

15:7 i złoty medal po 146 minutach walki!  

Był to szczytowy moment pracy Wagnera. 

na podobne sukcesy tego kalibru musieli-

śmy czekać ponad 30 lat... 

kazimierz był już wtedy brązowym meda-

listą igrzysk z Monachium. na kolejne, do 

Montrealu, przyjechał jako mistrz europy, 

trzykrotny mistrz świata i wielki faworyt. 

nadziei nie zawiódł. „szło mi ciężko, ale wy-

grywałem (...). zostało nas wreszcie trzech. 

z dawidianem z zsrr przegrałem, ale ten 

z kolei uległ Węgrowi reczi. Musiałem poko-

nać Madziara wyżej (...). nigdy nie byłem tak 

skoncentrowany. udało się!” – wspominał. 

na igrzyskach wystartował jeszcze raz  

– w Moskwie, ale tym razem skończyło się 

na szóstym miejscu. jak twierdziło wielu, po-

święcił trzeci medal, by pomóc bratu zdobyć 

pierwszy. choć był tytanem treningu i z maty 

schodził zawsze ostatni, ćwiczył jeszcze 

razem z bratem, który musiał zbić kilka kilo-

gramów. dodatkowe obciążenie okazało się 

zbyt duże, ale pocieszeniem był sukces józe-

fa, który został wicemistrzem olimpijskim. 

kazimierz Lipień pracował później jako tre-

ner w szwecji i w kraju. opiekował się junio-

rami i pozostawał ogromnym autorytetem 

w środowisku. zmarł w 2005 roku. 

Przydomek 
„Kat” trener 

Hubert Wagner 
zawdzięczał 
temu, że nie 
odpuszczał 

zawodnikom 
nawet  

na chwilę

Powyżej:
trener Hubert 
Wagner, Wiesław 
gawłowski i ryszard 
Bosek – to m.in. 
dzięki tej trójce 
siatkówka stała się  
w Polsce jednym  
z najpopularniejszych 
sportów 
drużynowych
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w SPoTkaNiU wzięli UDziaŁ  

przedstawiciele partnerów Programu:  

Mirosław Błaszczyk – Prezes zarządu 

tV PoLsat, andrzej kraśnicki – Prezes 

Polskiego komitetu olimpijskiego, Marek 

kapuściński – Prezes Procter & gamble 

Polska, anna Pańczyk – ceo grey group,  

dorota gajewska – Wiceprezes Fundacji 

Pgnig im. ignacego Łukasiewicza  

oraz mistrzyni olimpijska z aten  

– otylia jędrzejczak. obecni byli również 

przedstawiciele beneficjentów pilotażowej 

edycji Programu: Barbara sobańska  

– dyrektor zespołu sMs w zakopanem 

i Bogusław szczepański – Prezes 

tarnowskiego zrzeszenia sportowego 

niepełnosprawnych „start”. nie zawiedli 

dziennikarze reprezentujący najważniejsze 

media ogólnoinformacyjne i biznesowe. 

całość poprowadził Mateusz Borek, 

komentator telewizji Polsat sport.  

Podczas spotkania podsumowano 

pilotażową edycję Programu, która trwała 

od 26 listopada 2013 do 31 grudnia 2014 

roku. Pierwszymi beneficjentami Programu, 

poza szkołą z zakopanego i tarnowskim 

„startem”, były również: Policyjny klub 

sportowy „gwardia” szczytno (sekcja 

lekkiej atletyki) i zespół szkół Mistrzostwa 

sportowego z Płocka, szkolący młode 

adeptki piłki ręcznej.  

w klubie olimpijczyka w centrum olimpijskim 
pkol 3 Marca Br. odByŁo się Śniadanie 
PrasoWe, inaugurujące koLejną edycję 
PrograMu „PoLskie nadzieje oLiMPijskie” 

Powyżej: 
W edycji pilotażowej 
„Polskich nadziei 
olimpijskich” grant 
otrzymał m.in. zespół 
szkół Mistrzostwa 
sportowego w Płocku

obok: 
spotkanie 
podsumowujące 
ubiegłoroczną edycję 
Programu
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waRTo PRzyPomNieĆ, że PRoGRam 

„POLSKIe NAdZIeJe OLIMPIJSKIe” skie- 

rowany jest do organizacji, zrzeszeń i szkół 

sportowych, organizacji pozarządowych 

i innych podmiotów zajmujących się organi-

zacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 

w wieku 9–19 lat. Przedsięwzięcie składa się 

z dwóch filarów: i – sport dzieci i Młodzieży, 

ii – upowszechnianie sportu Wśród dzieci 

i Młodzieży chorej i niepełnosprawnej. 

Wsparcie finansowe przyznawane jest 

na podstawie decyzji rady Programowej 

składającej się z przedstawicieli partnerów 

Programu Pno, za pośrednictwem Polskiej 

Fundacji olimpijskiej i Fundacji PoLsat. 

Więcej na www.nadziejeolimpijskie.pl 

 

oGŁoSzeNie beNeFicjeNTów nastąpi 

podczas XVii Pikniku olimpijskiego,  

który odbędzie się 23 maja br. w parku  

kępa Potocka w Warszawie.  

NOwA edYCJA 
„POLSKICh 
NAdZIeI 
OLIMPIJSKICh”

tekst: wŁoDzimieRz kleNiewSki 

Partnerzy PrograMu „PoLskie nadzieje oLiMPijskie”
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nagrody Fair play polskiego komitetu 
oLiMPijskiego Mają już PóŁWieczną  
tradycję. zainauguroWaŁ ją konkurs  
na „dżenteLMena sPortu”, którego 
HistorycznyM, PierWszyM LaureateM zostaŁ 
(za rok 1963) nasz doskonaŁy PięŚciarz 
zBignieW PietrzykoWski (PisaLiŚMy 
o tyM na ŁaMacH „Magazynu” 4/2013) 

wArTO 
GRaĆ FaiR!
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obok:
główne trofeum  
Fair Play otrzymał 
tenisista Łukasz kubot

iNicjaTywa NieiSTNiejącej jUż  

ReDakcji „SzTaNDaRU mŁoDycH”  

jest konsekwentnie kontynuowana.  

W centrum olimpijskim Pkol 2 marca br. 

miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyni-

ków już 48. konkursu klubu Fair Play.

URoczySTośĆ zaSzczyciŁ obecNo-

ścią miNiSTeR SPoRTU i TURySTyki  

ANdrZeJ bIerNAT, który zwracając się  

do zebranych, przypomniał, jak wielkie zna-

czenie i społeczną wartość ma hołdowanie 

przez sportowców zasadom fair play. Przy-

wołał m.in. przykład alpejczyka andrzeja 

Bachledy-curusia, który w 1968 roku na za- 

wodach Pucharu Świata przyznał się do 

niezauważonego przez sędziów ominięcia 

slalomowej bramki. Polak został wtedy 

zdyskwalifikowany, lecz Międzynarodowy 

komitet Fair Play nagrodził go specjalnym 

dyplomem za postawę fair play. Potem  

takich sytuacji z Polakami w głównych  

rolach było jeszcze więcej. 

o miejScU NaGRóD klUbU FaiR Play 

i ich laureatów w całokształcie pracy  

Polskiego komitetu olimpijskiego mówili 

następnie prezes andrzej kraśnicki  

„Człowiek,  
nie tylko  

w sporcie, musi 
wiedzieć,  

co jest w życiu 
najważniejsze. 

Chęć osiągnięcia 
dobrego wyniku 

nie może 
przesłaniać 

innych wartości”  

tekst: HeNRyk URbaś Polskie radio
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Powyżej: 
Łukasz kubot i robert Lindstedt 
podczas turnieju  
australian open

oraz kierująca od dwóch lat klubem prof. 

Halina zdebska-Biziewska. obydwoje 

ciepło powitali przybyłych do stolicy laure-

atów konkursu z lat poprzednich, a prezes 

Pkol podkreślił ogromne zaangażowania 

członków klubu Fair Play, z jednej strony 

w propagowanie zasad czystego sportu, 

a z drugiej w wyławianie ze sportowej  

codzienności autorów nieprzeciętnych  

zachowań. Profesor zdebska-Biziewska 

zwróciła uwagę, że przy wyłanianiu laure-

atów klub poszukuje nie tych ludzi sportu, 

którzy przykładnie poddają się przepisom 

i regulaminom zawodów, ale właśnie takich, 

którzy czynią coś więcej niż „normalnie”. 

to dlatego w niektórych latach głównego 

trofeum Fair Play (i statuetki wg projektu 

krystiana jarnuszkiewicza) nie przyznano 

wcale. tym razem było jednak inaczej…

GŁówNe TRoFeUm TRaFiŁo Do Rąk 

TeNiSiSTy ŁUkaSza kUboTa.  

Podczas ćwierćfinałowego meczu debla 

(w parze ze szwedem robertem Lind-

stedtem) na wielkoszlemowym turnieju 

australian open Polak przyznał się do 

nieprawidłowego zagrania i poprosił sę-

dziego o zmianę werdyktu. „to był ważny 

moment naszego meczu z rywalami z rosji 

i Białorusi – mówi Łukasz kubot – walczy-

liśmy o półfinał, a więc o prestiż i wcale 

niemałe pieniądze, ale… naprawdę źle bym 

się czuł, gdybym sędziowskiej decyzji nie 

skorygował. człowiek, nie tylko w sporcie, 

musi wiedzieć, co jest w życiu najważniejsze. 

chęć osiągnięcia dobrego wyniku nie może 

przesłaniać innych wartości, także tych 

pozasportowych. Wtedy w Melbourne nie 

mogłem zachować się inaczej, bo… miałbym 

nieczyste sumienie. ta nagroda Fair Play  

będzie mi zawsze przypominać turniej 

w australii, bo może dlatego, że przyznałem 

się do błędu, wraz z robertem cały ten  

turniej w końcu wygraliśmy?..."

DyPlomami w kaTeGoRii „czyN  

czySTej GRy” zoSTali NaGRoDzeNi: 

młoda tenisistka Marta Bogucka (nie przy-

jęła walkoweru, gdy niepowiadomiona 

o zmianie pory meczu rywalka nie stawiła 

się na korcie, poprosiła o opóźnienie roz-

poczęcia spotkania, które zresztą później 

przegrała), nasz czołowy motocyklista 

jakub Przygoński (przerwał jazdę podczas 

rajdu abu dabi, kiedy zauważył, że jeden 

z konkurentów uległ groźnemu wypadko-

wi, następnie udzielił mu pierwszej pomocy 

i wezwał pomoc, ryzykując utratę wysokiej 

pozycji w klasyfikacji) oraz trzej himalaiści: 

grzegorz Bielejec, Marek chmielarski  

i Mariusz grudzień (na wysokości ponad 

7000 m n.p.m. podjęli brawurową nocną 

akcję ratowania członka wyprawy tajwań-

„W Melbourne 
nie mogłem 

zachować się 
inaczej, bo... 

miałbym nieczyste 
sumienie”



42   magazyn olimpijski

U GóRy:
Pamiątkowa fotografia 
z laureatami 

Powyżej:
od lewej: andrzej 
kraśnicki, andrzej 
Biernat, Łukasz kubot  
i Halina zdebska- 
-Biziewska

obok:
redaktor tadeusz 
olszański z prezesem 
Pkol oraz ministrem 
sportu i turystyki

obok:
Halina zdebska- 
-Biziewska, andrzej 
kraśnicki, laureat 
sobiesław zasada  
i andrzej Biernat

skiej i udzielili mu niezbędnej pomocy 

przedlekarskiej). 

TRaDycyjNie PRzyzNaNo wyRóżNie-

NIA za „całokształt kariery sportowej  

i godne życie po jej zakończeniu”.  

tym razem trafiły do: Haliny aszkiełowicz-

-Wojno (brązowej medalistki io w Meksyku 

w siatkówce, obecnie pracującej w dol-

nośląskiej radzie olimpijskiej), Wiesława 

rudkowskiego (pięściarza, wicemistrza 

olimpijskiego z Monachium, działacza Pkol 

i towarzystwa olimpijczyków Polskich) 

oraz sobiesława zasady (legendy sportu 

samochodowego, wielokrotnego mistrza 

i wicemistrza europy, zwycięzcy prawie  

150 rajdów i znanego biznesmena). 

DyPlomy za PRomocję waRTości 

FaiR Play w SPoRcie i życiU COdZIeN-

NYM otrzymali: zbigniew cendrowski 

(wieloletni, zasłużony działacz sportu szkol-

nego), ks. Mirosław Mikulski (wieloletni 

duszpasterz sportowców, organizator im-

prez sportowych dla dzieci i młodzieży),  

red. tadeusz olszański (znakomity dzien-

nikarz, pisarz i tłumacz, inicjator wyborów 

„dżentelmena sportu”, współtwórca klubu 

Fair Play i Polskiej akademii olimpijskiej) 

oraz zbigniew kulik – w imieniu zasłużone-

go dla krzewienia idei olimpijskiej i popu-

laryzacji sportu Muzeum sportu i turystyki 

w karpaczu, którym od 40 lat (!) kieruje. 

Wszystkim laureatom redakcja „Magazynu 

olimpijskiego” serdecznie gratuluje! 

PS spotkanie w centrum olimpijskim  

zakończyła prezentacja książki „czysta gra. 

Fair Play” (piszemy o niej na str. 65 ).  

Prof. Halina 
Zdebska- 

-Biziewska 
podkreśliła,  

że nagrodzeni 
uczynili coś więcej, 
niż w określonych 

regulaminami 
normach
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jak dalece 
psychologia 
WkroczyŁa  
W ŚWiat sPortu?  
czy W sFerze 
MentaLnej da się 
osiągnąć oPtiMuM? 
o tyM, W jakie 
predyspozycje 
WyPosaża 
sportowców trening 
PsycHoLogiczny, 
oPoWiadają 
czytelnikom 
„Magazynu 
oLiMPijskiego”: 
wybitny naukowiec 
i Praktyk  
proF. jan blecharz 
oraz dr kamil wódka 
i dariusz noWicki

beZ 
PSYChOLOGII
ANI rUSZ...

tekst: ArTUr GAC

Prof. jan Blecharz, 
kierownik zakładu 
Psychologii aWF  
w krakowie,  
był jednym  
z architektów 
sukcesów  
adama Małysza
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Powyżej:
Badania testowe 
mogą dotyczyć 
profilów stanów 
emocjonalnych, 
poziomu lęku, 
temperamentu  
czy cech  
osobowości

STRacH PRzeD PoPeŁNieNiem bŁęDU, 

wysoki poziom lęku, utrata koncentracji 

oraz brak pewności siebie to główne przy-

padłości, które często niweczą wysiłek 

sportowca, zwłaszcza przystępującego  

do rywalizacji na najwyższym poziomie. 

nagle okazuje się, że fantastyczne  

przygotowanie pod względem fizycznym,  

technicznym i taktycznym nie wystarcza  

do zwycięstwa. Ba, niewidzialna dla oka 

strata kilku setnych sekundy lub dziesią-

tych części punktu coraz częściej sprawia, 

że zawodnik nie jest w stanie wdrapać się 

na podium. „jeśli układanki nie uzupełni 

czwarty element, czyli nabyte umiejętności 

psychologiczne, wówczas przygotowanie 

jest niekompletne i może prowadzić  

do wyników gorszych od potencjalnych 

możliwości zawodnika. sport może obyć 

się bez psychologów, ale nie bez psycho- 

logii. trzeba pamiętać, że satysfakcjonu-

jące osiągnięcia w sporcie są kombinacją 

umiejętności fizycznych i psychologicz-

nych” – tłumaczy prof. jan Blecharz, kierow-

nik zakładu Psychologii aWF w krakowie, 

w przeszłości jeden z architektów sukce-

sów adama Małysza, wcześniej współpra-

cujący m.in. z teresą Folgą, a obecnie szef 

pięcioosobowego zespołu psychologów 

blisko związanych z Polskim związkiem 

Lekkiej atletyki. 

zDaRza Się, że wSPóŁPRaca rozpo-

czyna się w momencie triumfów sportowca, 

który pragnie sięgnąć głębiej po zasoby 

własnego potencjału w sferze mentalnej, 

chcąc utrzymać przewagę nad rywalami. 

W takiej sytuacji psycholog bierze na swoje 

barki dużą odpowiedzialność. „W sporcie 

zawodowym wyznacznikiem tego, czy spor-

towiec jest dobrze funkcjonującym mecha-

nizmem, są głównie wyniki. dlatego «mani-

pulowanie» przy takim zawodniku niesie  

ze sobą spore ryzyko, bo nie daj Boże, 

gdyby po rozpoczęciu współpracy z psy-

chologiem zaczął on notować regres formy. 

trzeba dużego wyczucia, aby przy próbie 

udoskonalenia nie doszło do tzw. rozregu-

lowania organizmu” – przekonuje dr kamil 

Wódka, trzykrotnie nominowany na psycho-

loga olimpijskiego przy Pkol, najbardziej 

znany z czasu wieloletniej pracy z kadrą 

narodową naszych skoczków narciarskich. 

Trafna diagnoza 
pozwala  

na dobór technik, 
które nauczą 

sportowca,  
jak wzbudzać  

w sobie motywację
„niemniej szukanie rezerw stanowi ideę 

naszej pracy. idealnie, jeśli sportowiec i jego 

trener chcą się rozwijać, pożądają fachowców 

i nowych bodźców, wychodząc z założenia,  

że limit możliwości ciągle pozostaje nieosiąg- 

nięty” – dodaje. jeszcze lepiej, gdy zawodnik 

korzysta z porad psychologa sportu z chwilą 

rozpoczęcia kariery. Wtedy mamy do czynie-

nia z modelowym charakterem współpracy.

z boGaTeGo DoświaDczeNia NA-

SZYCh rOZMówCów płynie wniosek, 

że wśród polskich zawodniczek i zawod-

ników stale rośnie świadomość znaczenia 

treningu mentalnego. niestety, wciąż dość 

powszechne jest zjawisko przeciwdziałania 

symptomom pojawiających się problemów 

lub, co gorsza, szukania ratunku w chwili  

całkowitego rozregulowania organizmu. 

„reakcja «jak nie idzie, wtedy do psycho- 

loga» czasem jest działaniem spóźnionym. 

zanim zawodnik zostanie wyprowadzony 

z dołka psychicznego i fizycznego, potrzeba 

kilkunastu tygodni. zasada zapobiegania 

niepożądanym sytuacjom nadal szwankuje. 

a przecież wprowadzając pewne elementy 

treningu mentalnego i odpowiednio szkoląc 

sportowców, można sprawić, żeby w kryzy-

sowych sytuacjach radzili sobie zdecydo-

wanie lepiej” – wyjaśnia dariusz nowicki, 

licencjonowany psycholog sportu klasy 

mistrzowskiej, członek zespołu współpra-

cującego z kadrą narodową lekkoatletów, 

wspierający wielu rodzimych pięściarzy za-

wodowych i sportowców innych dyscyplin.
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U GóRy:
trenażer, czyli aparat 
służący do badania 
cech uwagi 

Powyżej:
Pulpit reakcji  
do testów sprawności 
psychomotorycznej

skuteczność treningu mentalnego zaczy-

na się od prawidłowego zdiagnozowania 

problemu oraz wiedzy psychologa, jakie 

zmienne determinują pożądany efekt. Bez 

rzetelnej analizy nie da się sprecyzować ob-

szaru działania. „Może być tak, że przyczyny 

problemu są niepsychologiczne, lecz mają 

psychologiczne konsekwencje” – zwraca 

uwagę prof. Blecharz.

DoPieRo TRaFNa DiaGNoza pozwala 

na dobór właściwych technik, które doce-

lowo nauczą sportowca przede wszystkim 

samokontroli pobudzenia emocjonalnego 

i umiejętności wzbudzania w sobie moty-

wacji, zwłaszcza wewnętrznej. to ona jest 

źródłem prawdziwej satysfakcji i pozwala 

przezwyciężać liczne problemy związane 

z profesjonalnym uprawianiem sportu. jedną 

z technik, wspomagających proces szko-

lenia techniczno-taktycznego, jest trening 

wizualizacyjny, nazywany też wyobraże-

niowym. „chodzi o to, aby stworzyć taką 

wizualizację, która zaangażuje maksymalnie 

dużo zmysłów. ta wielozmysłowa «symula-

cja mentalna» potrafi zostać zapamiętana 

na tej samej zasadzie, co realnie zdobyte 

doświadczenie” – wyjaśnia dr Wódka,  

a dla zobrazowania definicji posługuje się 

wymownym przykładem. „Bardzo dobry 

opis treningu wyobrażeniowego przedstawił 

kiedyś robert korzeniowski, gdy opowiadał, 

w jaki sposób przygotowywał się do startu 

w sydney. Podczas próby przedolimpijskiej 

najpierw przeszedł całą trasę wyposażony 

w kamerę wideo, a następnie w czasie od-

twarzania nagrania przewidywał różne sce-

nariusze, które mogą się wydarzyć w trakcie 

właściwego startu. stwierdził, że dzięki temu 

z chwilą wyruszenia na trasę czuł się tak, 

jakby wcześniej wcisnął klawisz «play»  

na odtwarzaczu. kolejne kilometry chodu 

wyglądały mu bardzo znajomo i niczym  

go nie zaskakiwały”.

waRSzTaT PRoF. blecHaRza cechuje 

poprzedzanie każdej techniki wyobrażenio-

wej ćwiczeniami relaksacyjnymi, szczegól-

nie technikami relaksacji neuromięśniowej 

oraz oddechowymi, ale nieodzowne jest 

dopilnowanie wstępnego warunku. „Wizuali-

zacja jest bardzo użyteczna w praktyce psy-

chologicznej, gdy spełnia określone kryteria 

metodologiczne” – podkreśla naukowiec.

Pozytywny wpływ na psychomotorykę czło-

wieka mają gry komputerowe, co potwierdza 

coraz więcej badań naukowych. Bardzo 

skuteczne są również trenażery, dające moż-

liwość wywoływania bodźców na ekranach, 

w szerokim polu widzenia zawodników. 

„to krzepiące, że badania naukowców po-

twierdzają to, co od lat pokazuje obserwacja 

i praktyka” – zaznacza nowicki.

W praktyce prof. Blecharza bardzo przydat-

na jest też technika biofeedbacku, w której 

dane dotyczące biologicznej aktywności 

człowieka są zbierane, przetwarzane i prze-

kazywane jednostce z powrotem, dzięki cze-

mu można uczyć się modyfikować tę aktyw-

ność. Ponadto – praca na przekonaniach, 

czyli nauka zdrowego i racjonalnego myśle-

nia, które wpływa na to, jak się czujemy i jak 

działamy. z kolei w sytuacji niesystematycz-

nego treningu skuteczną interwencją może 

okazać się tzw. brief counseling, pomagają-

cy zawodnikowi powrócić do stanu sprzed 

kryzysu, przy czym nie rozwiązuje głęboko 

zakorzenionego problemu.

iNNą, Niezwykle ważNą PowiNNością 

psychologa jest wyposażenie sportowca 

w umiejętność spędzania czasu w oczeki-

waniu na start. ta zdolność ma znaczenie 

zwłaszcza w dyscyplinach, w których  

karty rozdają warunki atmosferyczne, 

a cała trudność polega na zachowaniu 

koncentracji. „choćby dlatego psycholog 

sportu musi mieć orientację w specyfice 

i realiach danej dyscypliny” – podkreśla 

prof. jan Blecharz.

DążeNiem PSycHoloGa jeST optymalne 

podniesienie efektywności funkcjonowania 

zawodnika. oznacza to, że z chwilą nabycia 

potrzebnych umiejętności oraz uzyskania 

odpowiednio wysokiego poziomu rozwoju 

osobistego sportowiec powinien potrafić 

pokazać maksimum swych umiejętności 

w momentach, gdy jest to wymagane.  

a zatem – nie na treningu, sparingu lub 

w meczu kontrolnym, ale w sytuacji prawdzi-

wej rywalizacji. „trenuj tak, jakbyś startował, 

a startuj tak, jakbyś trenował. innymi słowy, 

sportowcu, traktuj każdy trening z pełną 

koncentracją uwagi i zaangażowaniem po 

to, abyś do startu mógł podejść ze spokojem 

i luzem, co pozwoli ci czerpać z całego swe-

go potencjału” – doradza dariusz nowicki. 



maTeRiaŁ PRomocyjNy

TAKIe PrOGrAMY PreweNCYJNe, 

uwzględniające specyfikę danej dyscy- 

pliny sportu, tworzą już specjaliści  

z carolina Medical center, będącej częścią 

grupy LuX Med – głównego Partnera  

Medycznego Pkol. na pierwszy ogień  

poszli polscy ciężarowcy...

bAdANIA bIOMedYCZNe

Pod koniec 2014 roku lekarze i diagności 

z carolina Medical center gruntownie 

przebadali polską kadrę sztangistów i sztan-

gistek – od szesnastolatków do seniorów. 

W toku wcześniejszej współpracy z Polskim 

związkiem Podnoszenia ciężarów pojawił 

się  pomysł na kompleksowe badania  

biomedyczne, pozwalające na opracowanie 

programu prewencyjnego. stawką jest zmi-

nimalizowanie dolegliwości u zawodników, 

co pozwoli na efektywniejszą realizację pro-

gramów treningowych. 

Badania biomedyczne realizowane były 

na czterech stanowiskach: ankietowym, 

lekarskim,  FMs (Functional Movement 

screening) oraz stanowisku do badań bio-

mechanicznych. ankiety obejmowały ogól-

ny wywiad epidemiologiczny, urazowy oraz 

szczegółowe pytania dotyczące przebytych 

urazów i obecnych dolegliwości. dokonano 

PreweNCJA UrAZów w SPOrCIe 
– PioNieRSkie baDaNia

tekst: dr dANIeL KOPKO

również trzykrotnych pomiarów poziomu 

kwasu moczowego. Formularz badania le-

karskiego obejmował z kolei ogólne bada-

nie lekarskie (ocena sylwetki, budowy ciała, 

krzywizn kręgosłupa, osi kończyn) oraz 

szczegółowe badanie ortopedyczne układu 

kostno-szkieletowego. Wszelkie wnioski in-

dywidualne i płynące z nich wskazania były 

przekazywane zawodnikom. W ramach 

testu FMs dokonana została funkcjonalna 

analiza sprawności fizycznej oraz jakości 

ruchów zawodnika. test składa się z sied-

miu zadań ruchowych oraz trzech testów 

bólu. Wreszcie badanie biomechaniczne 

polegało na wideoanalizie wzorca ruchowe-

go zawodnika podczas wybranych technik 

podnoszenia ciężarów. nagranie pozwala-

jące zaobserwować asymetrie w pracy bądź 

ustawieniu ciała zawodnika przeprowadzo-

urazy są zMorą 
sPortoWca – to 
oczyWiste. sPecjaLiŚci 
medycyny sportowej 
Pracują nie tyLko nad 
icH LeczenieM, aLe 
i PreWencją. skuteczny 
PrograM zaPoBiegający 
kontuzjoM staje się 
Więc niezBędny dLa 
osiągnięcia sPortoWycH 
celów...

ne zostało w warunkach możliwie zbli- 

żonych do warunków treningowych  

lub konkursowych. do badania wykorzy- 

stano zestaw czterech kamer rejestrują- 

cych sylwetkę zawodnika z przodu, z tyłu 

oraz obydwu boków, z częstotliwością  

100 klatek na sekundę. Wykorzystanie  

aż czterech metod badawczych daje wyso-

kie prawdopodobieństwo trafności posta-

wionych hipotez. jest to pierwsze tak kom-

pleksowe badanie ciężarowców na świecie. 

PrOGrAM PreweNCYJNY

źródłem dolegliwości sportowca są zwykle 

najsłabsze ogniwa jego układu ruchu.  

specyfika tych „słabych punktów” jest różna 

w zależności od uprawianej dyscypliny.  

na podstawie analizy badań ortopedycz-

nych, biomechanicznych oraz testów FMs 

specjaliści z carolina Medical center wstęp-

nie określili słabe punkty sztangistów.

Pierwszym wymiernym efektem badań 

jest powstanie specjalistycznego programu 

rozgrzewki. Program o nazwie weightlifting 

8 - w8™ został zaprezentowany na kurso-

konferencji w raszynie w styczniu 2015 roku 

i spotkał się z pozytywną oceną trenerów 

oraz działaczy. rozgrzewka obejmuje zestaw  

8 ćwiczeń, których celem jest wyeliminowa-

nie słabych punktów sztangistów. ćwiczenia 

zostały opracowane na podstawie przepro-

wadzonych w zeszłym roku badań. Program 

będzie wykonywany przed każdym trenin-

giem przez zawodników i zawodniczki w gru-

pie wiekowej 15–20 lat, aż do końca kariery. 

W klubach wprowadzony zostanie system 

szkoleń zawodników i trenerów, tak aby pro-

ponowany program był wykonywany rzetel-

nie. carolina Medical center zaoferuje także 

dodatkowe, prowadzone przez rehabilitan-

tów treningi uzupełniające dla zawodników 

wymagających szczególnej opieki. za rok, 

przy okazji kolejnej odsłony badań biome-

dycznych, określimy skuteczność programu 

i wprowadzimy ewentualne udoskonalenia. 

Wkrótce w ślad ciężarowców pójdą przedsta-

wiciele innych dyscyplin sportowych! 

carolina Medical center, lekarz kadry narodowej PzPc
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TYM rAZeM JeST ON SYMbOLeM  

TRiUmFU wielkieGo SeRca i sportowej 

solidarności. nasz pierwszy mistrz olimpijski 

w dyscyplinach zimowych sprzedał swoje 

trofeum, by wspomóc rehabilitację dwojga 

kontuzjowanych sportowców. Medal, który 

zakupiła firma otcF – właścicielka marki 4F, 

trafił 5 marca br. do zbiorów Muzeum sportu 

i turystyki w Warszawie.

„Medale są dla sportowców bezcenne.  

ja chowałem swój przez 40 lat i zawsze, gdy 

wracałem do domu, sprawdzałem, czy aby 

ktoś go nie ukradł. ale przecież… do trum-

ny się z nim nie położę. niech ktoś dzięki 

niemu skorzysta” – tłumaczył Fortuna na 

uroczystości w Msit. decyzję o sprzedaży 

złotego krążka mistrz z sapporo podjął pod 

wpływem impulsu. oglądając kwalifikacje do 

ostatniego konkursu 63. turnieju czterech 

skoczni w Bischofshofen, zobaczył upadek 

amerykanina nicholasa Fairalla. Po kilku 

dniach dowiedział się, że zawodnik potrze-

buje na rehabilitację 50 tysięcy dolarów, któ-

rych amerykańska federacja nie jest w stanie 

zapłacić. ogłosił więc, że za taką kwotę 

sprzeda medal, ale pod warunkiem że na-

bywca przekaże go do Muzeum sportu i tu-

rystyki w Warszawie. „to najodpowiedniejsze 

miejsce dla takich pamiątek” – stwierdził. 

Na Taki aPel oDPowieDziaŁa FiRma 

oTcF, sponsor kolekcji olimpijskiej Pkol 

pod marką 4F. Ponieważ jednak także sami 

skoczkowie, z inicjatywy m.in. kamila  

stocha, zebrali już 30 tysięcy, prezes firmy  

zŁoTe SeRce miSTRza

tekst: micHaŁ PolakowSki 

igor klaja zaproponował podzielenie pie-

niędzy. Połowa trafi do Fairalla, a druga – do 

polskiej wicemistrzyni olimpijskiej w łyżwiar-

stwie szybkim natalii czerwonki, która latem 

podczas treningu w spale, jadąc na rowerze, 

zderzyła się z ciągnikiem, a kontuzja na dłu-

go wyłączyła ją z treningów i startów. Pozwoli 

to jej dojść do pełni formy i przygotować się 

do kolejnych igrzysk w  Pyeongchang.  

„z początku nie chciałam przyjąć tych pie-

niędzy, ale kiedy dowiedziałam się, że to pan 

Wojtek razem z otcF wybrał właśnie mnie, 

nie miałam już wyboru. czuję się zaszczyco-

na” – powiedziała wzruszona zawodniczka.

zŁoTo wojciecHa FoRTUNy to 63. olim-

pijski medal w kolekcji Muzeum sportu i tu-

rystyki. jest pamiątką wyjątkową nie tylko  

ze względu na sposób, w jaki trafił do zbiorów. 

Ma również wartość symboliczną – był to 

bowiem setny medal w historii naszych star-

tów w igrzyskach olimpijskich i jednocześnie 

pierwszy złoty w sportach zimowych.  

kiedy 11 Lutego 1972 roku 
W saPPoro WojciecH 
Fortuna sensacyjnie 
sięgnąŁ Po oLiMPijskie 
zŁoto W konkursie skokóW 
narciarskicH, ByŁ na ustacH 
caŁej PoLski. Ponad 40 Lat 
Później jego MedaL znóW staŁ 
się syMBoLeM zWycięstWa 

Powyżej: 
Wojciech Fortuna 
(z lewej), natalia 
czerwonka i igor 
klaja z symbolicznym 
czekiem

obok: 
Mistrz z sapporo 
prezentuje  
swój medal
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uroczyŚcie otWarte na osiedLu LuBocza W krakoWie narodoWe 
centruM rugBy 7, dedykoWane oLiMPijskiej odMianie gry W siedMio-
osoBoWycH skŁadacH, PoWinno uczynić ze stoLicy MaŁoPoLski Ważny 
oŚrodek PrzygotoWań na PoLskiej MaPie tej dyscyPLiny

rUGbY bIerZe KrAJ  
w dwA OGNIe

tekst: ArTUr GAC
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Powyżej:
reprezentacja  
Polski w meczu  
z Holandią  
w październiku 2014 
wygrała 9:8

PoNiżej:
W ubiegłorocznym 
wrześniowym 
spotkaniu ze szwecją 
nasza drużyna 
odniosła zwycięstwo 
29:17

w SieRPNiU PRzySzŁeGo RokU w Rio 

de JANeIrO, po 92-letniej nieobecności, 

w programie igrzysk olimpijskich ponownie 

pojawi się rugby. trwająca blisko wiek ab-

sencja rozpoczęła się tuż po letnich io w Pa-

ryżu w 1924 roku (grano wprawdzie w rugby 

jeszcze na io w Berlinie w 1936 roku, ale już 

poza oficjalnym programem zawodów),  

na których złoty medal wywalczyła ekipa 

stanów zjednoczonych. 

SzaNS Na PRzySzŁoRoczNą koN-

FRoNTację w bRazylii z elitą dyscypliny 

wciąż nie straciła męska reprezentacja 

Polski „siódemek”, trenująca pod wodzą 

selekcjonera krzysztofa Folca. Perspektywa 

awansu jest jednak odległa. z myślą o przy-

szłości, aby gra bark w bark owalną piłką 

stawała się domeną rodzimych rugbystów, 

wraz z propagowaniem dyscypliny i realizo-

waniem w szkołach projektu „rugby tag”, 

niezbędne jest podnoszenie standardów jej 

infrastruktury. i tak kraków, od 14 listopada 

ubiegłego roku, dysponuje obiektem z praw-

dziwego zdarzenia, którego sercem jest 

oświetlone boisko trawiaste o wymiarach 

100x70 m z modułowymi trybunami dla kil-

kuset widzów. cały kompleks zlokalizowany 

przy ulicy karola darwina tworzą: boisko 

treningowe ze sztuczną trawą, boisko wie-

lofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 

oraz budynek zaplecza szatniowo-socjal-

nego ze świetlicą. „kiedy starania zaczęły 

się finalizować, nikt nie sądził, że inwestycja 

zostanie wpisana na listę ministerialną jako 

narodowe centrum rugby 7. Powstał piękny 

kompleks po to, aby nie tylko rugbyści, ale 

także okoliczni mieszkańcy i młodzież mogli 

tu ćwiczyć oraz rozwijać sportowe pasje”  

– mówił podczas otwarcia prezydent kra-

kowa prof. jacek Majchrowski. sumaryczny 

koszt budowy kompleksu opiewa na blisko 

7 mln złotych, przy dużym dofinansowaniu 

ze strony Ministerstwa sportu i turystyki  

(3 mln zł), ale główny wkład stanowiły pie-

niądze z budżetu gminy miejskiej kraków.

Dla PoDkReśleNia zNaczeNia iN-

weSTYCJI POd wAweLeM, po plastyczny 

środek wyrazu sięga jan kozłowski, do mar- 

ca br. prezes Polskiego związku rugby.  

„ten kompleks ma niebagatelne znaczenie, 

bo dzięki niemu udało się wziąć kraj w dwa 

Szanse na udział  
w igrzyskach  

w Rio ma 
reprezentacja 

Polski „siódemek” 
pod wodzą 

trenera Folca 

ognie” – mówi wiceprezydent europejskiej 

Federacji rugby (Fira) oraz członek zarządu 

Międzynarodowej rady rugby (irB), mając 

na myśli już istniejący stadion narodowy 

w gdyni, dedykowany znacznie popularniej-

szej 15-osobowej odmianie dyscypliny. „te-

raz tylko od aktywności środowiska zależy, 

jak ważnym ośrodkiem stanie się kraków 

i jak często będą tutaj odbywały się zgru-

powania, mecze oraz turnieje” – dodaje jan 

kozłowski. niestety, co najmniej do połowy 

bieżącego roku narodowe centrum rugby 

prawdopodobnie nie będzie miejscem ani 

jednej konsultacji olimpijskiej reprezentacji 

Polski. trenowanie na głównej płycie boiska 

uniemożliwia stosunkowo niedawno wysiana 

trawa, która potrzebuje czasu, by osiągnąć 

odpowiednią wysokość. „specjaliści zabro-

nili korzystania z murawy do wiosny, więc 

należy zastosować się do ich zaleceń”  

– tłumaczy Marian Wójcik, prezes nowa 

Huta rugby klub, operatora obiektu.

PlaNowaNie zGRUPowań w kom-

pleksie na obrzeżach krakowa dodatkowo 

komplikuje brak budynku do zakwaterowa-

nia zawodników. Brakujący element infra-

struktury ma pojawić się jako nadbudowa 

segmentu zaplecza szatniowo-socjalnego, 

ale według prognoz prezesa Wójcika nastą- 
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są rumuni, ale liczę, że my też znajdziemy 

się w finałowej dwójce i wejdziemy do bara-

żu. a w nim, jeśli będziemy mieli swój dzień, 

jesteśmy w stanie sprawić gigantyczną sen-

sację” – uważa krzysztof Folc.

w Tym miejScU zaSaDNe jeST PyTaNie 

dlaczego „siódemkowy” turniej odbędzie się 

w gdańsku, zamiast na dedykowanym olim-

pijskiej odmianie gry obiekcie w krakowie? 

„chodzi o bardzo prestiżową imprezę, dlate-

go musi ją zorganizować klub, który ma już 

duże doświadczenie, a takim niewątpliwie 

jest Lechia gdańsk. W krakowie widziałbym 

przetarcie przy okazji mniej prestiżowych 

zawodów, aby cały zespół organizacyjny 

nabrał rutyny. dobrym sprawdzianem, jeśli 

klub złoży ofertę, a wraz z nią podejmie się 

działań organizacyjnych i promocyjnych, 

może być mecz naszej piętnastoosobowej 

drużyny narodowej z ukrainą (9 maja)  

w ramach Pucharu narodów europy”  

– wskazuje jan kozłowski. 

Ostatni raz rugby 
w oficjalnym 

programie igrzysk 
olimpijskich 

gościło... 91 lat 
temu w Paryżu

pi to dopiero w przyszłym roku. na razie 

alternatywą jest zlokalizowany nieopodal 

obiekt komercyjny, którego właściciel jest 

skłonny gościć sportowców na preferencyj-

nych warunkach finansowych. „W projekcie 

mały hotel był od razu przewidziany, lecz  

po prostu zabrakło pieniędzy. stąd potrzeba 

wykonania nadbudowy, co przełoży się  

na możliwości dodatkowego zarobkowania”  

– analizuje sternik nHrk.

oSTaTNim SŁabym elemeNTem NaRo-

dOweGO CeNTrUM rUGbY, z punktu wi-

dzenia podróżowania drużyny narodowej,  

jest jego lokalizacja. „Biorąc pod uwagę,  

że rugby «siódemkowe» jest najmocniejsze 

w centralnej Polsce oraz w trójmieście, poja-

wia się mała niedogodność logistyczna.  

nie ukrywam, że jest nam wygodniej spo-

tkać się w gnieźnie, gdzie również powstał 

ciekawy obiekt” – argumentuje trener repre-

zentacji krzysztof Folc. „niemniej każde bo-

isko do rugby, a już tym bardziej kompleks, 

zawsze witam z zadowoleniem. życzę sobie,  

aby nasze pierwsze zgrupowanie w kra-

kowie mogło odbyć się na przełomie maja 

i czerwca przed arcyważnym turniejem na 

Węgrzech” – dodaje selekcjoner. Właśnie  

od rezultatów osiągniętych najpierw w esz-

tergom (2–8 czerwca), a następnie w gdań-

sku (16–22 czerwca) będzie zależeć kwalifi-

kacja polskiej „Husarii” na io w rio. turnieje 

na Węgrzech i w Polsce wyłonią spośród  

12 ekip narodowych dwie najlepsze drużyny, 

które następnie awansują do decydującego 

europejskiego turnieju barażowego. W nim 

aż 8 reprezentacji stoczy heroiczny bój 

o pierwsze miejsce, bo tylko zwycięzca wy-

walczy przepustkę do Brazylii. „Faworytami 

Powyżej i obok:
na razie z nowego 
obiektu sportowego 
w krakowie najwięcej 
korzystają najmłodsi 
zawodnicy

PoNiżej:
W skład narodowego 
centrum rugby 7  
w krakowie wchodzą: 
boisko trawiaste o wy- 
miarach 100x70 m 
z modułowymi 
trybunami dla 
kilkuset widzów, 
boisko treningowe 
ze sztuczną 
trawą oraz boisko 
wielofunkcyjne 
o powierzchni 
poliuretanowej  
i budynek, w którym 
mieszczą się 
świetlica, szatnia 
i pomieszczenia 
socjalne
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Należy bez wąTPieNia Do czoŁówki 

FoToRePoRTeRów dokumentujących 

osiągnięcia polskich (i nie tylko) zawodni-

ków. jak mówi, „pstryka” od roku 1959, a jego 

pierwsze fotografie już dwa lata później 

w „Lekkoatletyce” opublikował ówczesny 

naczelny tego pisma – legendarny jan Mu-

lak. Właśnie królowa sportu i jej największe 

gwiazdy od początku najbardziej Fidusie-

wicza „kręciły” – pewnie dlatego, że sam 

uprawiał lekkoatletykę. najpierw był to skok 

wzwyż, a potem – dziesięciobój, co ozna-

czało zapoznanie się z całym szeregiem 

konkurencji. „te zawodnicze doświadczenia 

podczas styczniowego noworocznego spotkania 
rodziny oLiMPijskiej sPecjaLną nagrodę Mkol 
„sPort i sztuka” z rąk ireny szeWińskiej odeBraŁ 
Leszek FidusieWicz – znany FotorePorter 
sPortoWy, Przez Lata Pracujący  
M.in. dLa dziŚ nieoBecnycH już na rynku 
tygodnikóW „sPortoWiec” czy „razeM”

UcHwyciĆ 
SPOrT TAKIM, 
JAKI JeST 

tekst: HeNRyk URbaś Polskie radio

Powyżej:
członkini Mkol 
irena szewińska 
wręczyła Leszkowi 
Fidusiewiczowi 
specjalną nagrodę 
Międzynarodowego 
komitetu olimpijskiego 
„sport i sztuka”

Leszek Fidusiewicz, 
fotografując sport, 
dokonywał rzeczy 
niemożliwych.  
Potrafił przedstawić 
nie tylko jego piękno  
i dynamikę, ale także 
charakter samych 
sportowców.  
na zdjęciu 
olimpijczyk 
z Monachium  
i Montrealu  
– dziesięcioboista 
ryszard skowronek. 
co ciekawe, sam 
autor tej znakomitej 
fotografii również 
uprawiał dziesięciobój



bardzo mi potem pomogły” – mówi nasz  

bohater i dopowiada, że dzięki nim wiedział,  

co, gdzie i kiedy podglądać oraz uwieczniać  

na fotograficznej kliszy. 

„SAM wYNIK ZAwSZe MNIeJ MNIe  

iNTeReSowaŁ – ciekawsza była droga, 

która do niego prowadzi: rozgrzewka, roz-

bieg, ustawienie się w blokach startowych”. 

– wspomina Leszek Fidusiewicz. „Miałem 

wielkie szczęście fotografować naszych  

najwybitniejszych zawodników. Byłem przy 

ich największych sukcesach. siedmiokrot-

nie obsługiwałem igrzyska olimpijskie, 

i z bliska widziałem, jak biało-czerwoni na 

nich zdobywali medale, ale i jak nie dawali 

rady rywalom. gdyby nie było tych wspania-

łych sportowców – nikt nie wiedziałby o Fi-

dusiewiczu, szewińskim, rozmarynowskim, 

Warmińskim, Prażmowskim i innych kole-

gach dokumentujących w fotografii wyczyny 

biało-czerwonych” – mówi laureat nagrody 

Mkol i dodaje: „czasem słyszę pytanie – ile 

zdjęć w ciągu tych 56 lat zrobiłem. to idzie 

w miliony (!), zwłaszcza w dobie fotografii  

cyfrowej, która de facto nie zna ograniczeń  

– na bieżąco nikt klatek nie liczy, często 

strzela się seriami, a dopiero później myśli, 

które ujęcia wybrać”. zapytany o to, jaką 

fotografię preferuje – czarno-białą czy kolo-

rową – odpowiada: „kolorowa zbyt mocno 

spowszedniała, kokietuje, można wszak zro-

bić zdjęcie choćby telefonem komórkowym, 

ale też bardziej jest w niej eksponowana 

forma, nie zaś treść. tę potrafi oddać jedy-

nie czerń i biel, obecnie – de facto – niemal 

elitarna. Wcale się tego nie wstydzę – nawet 

teraz, w XXi wieku…”. F
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„Miałem wielkie szczęście 
fotografować naszych 

najwybitniejszych  
zawodników. Byłem przy ich 

największych sukcesach”
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to ByŁ niezWykLe syMPatyczny Wieczór. W siedziBie instytutu sŁoWackiego Przy uLicy krzyWe koŁo 
na WarszaWskiej staróWce 29 stycznia odByŁ się Wernisaż WystaWy Prac jozeFa HrušoVskiego, 
zatytuŁoWanej „sŁynni PoLscy sPortoWcy W karykaturze”. nic dziWnego, że sPotkanie zgroMadziŁo 
nadkoMPLet goŚci, WŚród którycH nie zaBrakŁo naszycH WyBitnycH MistrzóW

POLSKIe GwIAZdY… 
SŁowackim PióRkiem

Powyżej:
irena szewińska – pierwsza 
dama polskiego sportu

z PRawej:
ryszard szurkowski  
– kolarska legenda

wiTając PRzybyŁycH – Milan novotný, 

gospodarz wieczoru i inicjator całego przed-

sięwzięcia, kierujący instytutem słowackim 

w Warszawie – przedstawił specjalnie przy-

byłego na tę okazję do naszego kraju autora. 

„jozef Hrušovský (rocznik 1932) to jeden 

z najwybitniejszych słowackich, a pewnie 

i europejskich karykaturzystów. obiektami 

jego artystycznych zainteresowań od prze-

szło półwiecza są wybitne postaci sportu  

– zarówno rodzimego, słowackiego, jak  

i światowego, w tym, oczywiście, polskiego” 

– wyjaśnił Milan novotný. 

PO JeGO wPrOwAdZeNIU głos zabrał sam 

autor. nie krył satysfakcji, iż wśród obecnych 

dostrzegł kilku bohaterów swoich karykatur. 

to m.in.: ryszard szurkowski, Mieczysław 

nowicki i jacek Wszoła (nieobecną irenę 

szewińską reprezentował mąż janusz). 

artysta wyznał, że właśnie kolarze i lekko-

atleci byli zawodnikami, których przyszło mu 

rysować najczęściej. na tym tle natychmiast 

odżyły wspomnienia o rozgrywanym przez 

pół wieku na drogach Polski, nrd i czecho-

słowacji Wyścigu Pokoju oraz o jakże popu-

larnych przed laty międzypaństwowych 

meczach reprezentacji lekkoatletycznych. 

Hrušovský w tym kontekście przywołał  

również nazwiska innych wybitnych pol-

skich sportowców: stanisława szozdy, Wła-

dysława komara, tadeusza Ślusarskiego 

czy Władysława kozakiewicza. na wystawie 

przedstawiono m.in. właśnie ich karykatury. 

Jozef Hrušovský 
ma w swoim 

artystycznym 
dorobku przeszło 

12 tysięcy 
karykatur

tekst: HeNRyk URbaś Polskie radio
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U GóRy:
zbigniew Boniek  
w akcji...

Powyżej:
Pamiątkowe zdjęcie 
z autorem (od lewej): 
janusz szewiński, 
ryszard szurkowski, 
jacek Wszoła,  
jozef Hrušovský  
i Mieczysław nowicki

z PRawej:
Władysław 
kozakiewicz  
– mistrz w skoku  
o tyczce z igrzysk  
w Moskwie

w DalSzej części SPoTkaNia, już 

w swobodnej wymianie zdań, oglądający 

rozwieszone na ścianach instytutu prace 

dowiedzieli się od autora, że w swoim do-

robku ma przeszło 12 tysięcy karykatur, 

spośród których większość (ponad 7 tysięcy) 

to prace przedstawiające ludzi sportu. inne 

obszary zainteresowań jozefa Hrušovskiego 

kiego to: polityka i kultura, ale sport – jak 

powiedział – zawsze był dla niego tematem 

najwdzięczniejszym. ciepło wyrażał się przy 

tym o swoim, jak powiedział, „wspaniałym 

polskim koledze po fachu” – edwardzie ała-

szewskim, przez wiele lat specjalizującym się 

także m.in. w karykaturach naszych gwiazd 

sportu. „różniła nas trochę technika ryso-

wania, ale zainteresowania mieliśmy bardzo 

podobne” – powiedział słowacki artysta. 

z sentymentem wspominał najwybitniejsze 

gwiazdy czeskiego, słowackiego i… czecho-

słowackiego sportu – wśród hokeistów na 

czele znaleźli się golonka, nedomanský, jágr, 

a pośród lekkoatletów: Fibingerová i daněk. 

Pytany o swoje najcenniejsze prace – wyja-

śnił, że absolutnie żadna z nich nie powstała 

na podstawie fotografii czy… oglądania trans-

misji telewizyjnej. „Wszystkie osoby, których 

karykatury stworzyłem, poznałem osobiście, 

z każdą się przywitałem, porozmawiałem, 

poprosiłem, by chwilę mi pozowała…”  

– dodał. W tym miejscu wypowiedź gościa  

ze słowacji uzupełnił jacek Wszoła, który  

– spoglądając na karykaturę ze swoją syl-

wetką – powiedział: „Pamiętam, gdzie to 

było. to na stadionie w Bratysławie pan jozef 

poprosił mnie, abym przez chwilę mógł mu 

pozować. zgodziłem się, ale nie sądziłem,  

że potrwa to… dłuższą chwilę. no cóż, to prze-

cież nie pstryknięcie fotki. jakoś więc w roli 

modela wytrzymałem, a dzieło, jakie obejrza-

łem, bardzo mi przypadło do gustu”. 

wRacając zaś Do PRac, autor uznał za 

najcenniejsze (także z uwagi na fakt osobi-

stego obcowania z ich bohaterami) te, które 

przedstawiają: piłkarzy – Pelego, Lwa jaszy-

na, Bobby’ego charltona i olega Błochina, 

hokeistę – Wayne’a gretzky’ego, alpejczyka 

Franza klammera, skoczka narciarskiego 

– jiřego raškę oraz lekkoatletów – Helenę 

Fibingerovą, irenę szewińską i tadeusza 

Ślusarskiego…

jozeF HRUšovSký, po tym jak w roku 

2010 nieszczęśliwie złamał prawą rękę,  

ze swoją pasją właściwie musiał zerwać,  

ale jak zapewnia – z zainteresowania spor-

tem nie potrafi się wyleczyć, i od czasu do 

czasu coś jeszcze narysować próbuje, a do-

pingują go do tego nowe wspaniałe wyniki, 

osiągane nie tylko przez rodaków. „sport, 

jego światowy fenomen to bardzo wdzięcz-

ny temat i wcale nie żałuję, że od przeszło 

50 lat jestem tak blisko niego” – przekonuje.

DyRekToR milaN NovoTNý jako gospo-

darz instytutu słowackiego w Warszawie 

odebrał od gości wernisażu, a potem od 

osób odwiedzających przez cały luty wysta-

wę – w pełni zasłużone gratulacje i podzię-

kowania za wprowadzenie tematyki spor-

towej do obszaru działania swojej placówki. 

dziękowali mu także obecni na spotkaniu 

przedstawiciele Pkol, z którymi współpracę 

Milan novotný bardzo sobie chwali.  

zresztą jak zapewnił sam dyrektor – za-

wsze ze sportem „był na ty”. jeszcze jako 

młody chłopak emocjonował się kolarskim 

Wyścigiem Pokoju, najważniejszymi impre-

zami hokejowymi (wszak dla słowaków  

to bez wątpienia dyscyplina narodowa)  

czy lekkoatletycznymi oraz – jak chyba 

każdy – piłką nożną. Podobno nawet teraz 

od czasu do czasu stara się trochę pobie-

gać dla zdrowia. jednocześnie zapowiada, 

że postara się, aby spotkania tematycznie 

związane ze sportem w placówce przy 

krzywym kole odbywały się częściej.  

dyrektorze, trzymamy za słowo!  

Ponad 7 tysięcy 
prac słowackiego 

karykaturzysty 
przedstawia 

wybitnych 
sportowców 
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na sport zawsze patrzyłem jak na niezwykły, 

fascynujący teatr, a że występujący w nim 

aktorzy – sportowcy sięgali i sięgają po 

wspaniałe wyniki (biją rekordy, zdoby wają 

medale), wszystko to zachęcało do kontynu-

owania tych zainteresowań”.  

Pytam pana edwarda o pracę, która sprawiła 

mu największą satysfakcję. W odpowiedzi 

słyszę: „to nie rzeźba, lecz mosiężny me-

dal «W bramce» (na zdj. u góry, po lewej), 

za który otrzymałem drugą nagrodę na 

międzynarodowym biennale «sport w sztu-

kach pięknych» w Barcelonie w 1975 roku, 

a którym już dwa lata później organizatorzy 

podobnej imprezy w Madrycie honorowali 

autorów najlepszych prac poświęconych 

sportowi. Wspomniany medal to efekt dłu-

miejSce PRacy RzeźbiaRza to nieduża 

pracownia na poddaszu wieżowca na skraju 

warszawskiego grochowa. to tu powstaje 

większość prac artysty – na półkach ustawił 

on kilkanaście rzeźb, a ściany zdobi bodaj 

ponad sto medali. „to moje skromne kró-

lestwo” – mówi, a pytany o powód zainte-

resowania sportem, wyjaśnia: „od zawsze 

mnie pociągał. nawet go trochę uprawiałem, 

oczywiście na poziomie amatorskim, a po 

latach, w czasie studiów na stołecznej asP, 

stwierdziłem, że właśnie sport ze swym 

otoczeniem może być – oczywiście, obok 

innych – niezwykle ciekawym obiektem 

zainteresowań artystycznych. Po zdobyciu 

dyplomu (1970) ta fascynacja nabrała roz-

pędu. W moim artystycznym życiu pojawiły 

się różne wystawy, konkursy, wreszcie – na-

grody. nie, celem wcale nie było sięganie po 

jakieś trofea – wszystko to działo się raczej 

spontanicznie. Po prostu chciałem pokazać 

piękno ruchu w sporcie, emocje z nim zwią-

zane, a że publiczności i jurorom to się podo-

bało, tym większa moja satysfakcja.  

„Magazyn oLiMPijski” skorzystaŁ W PoŁoWie 
Marca z zaProszenia edWarda ŁagoWskiego 
– cenionego rzeźBiarza, niekryjącego 
też MedaLierskicH zainteresoWań, który 
W sWoicH PracacH często eksPonuje sPort 
i jego BoHateróW. artysta już dWukrotnie 
zdoByŁ „WaWrzyny oLiMPijskie Pkol”  
– zŁoty (1988) i BrązoWy (1994).  
W roku 1991 otrzyMaŁ nagrodę Mkol. 
Po Laury sięgaŁ także W krajoWycH 
olimpijskich konkursach sztuki

SPOrT JAKO 
TwórCZA 
INSPIrACJA

tekst: HeNRyk URbaś Polskie radio

Powyżej:
edward Łagowski 
i jego artystyczne 
dokonania. Ściany 
w pracowni zdobi 
ponad sto medali



giego podpatrywania przeze mnie pracy 

bramkarza, ruchów, jakie wykonuje. jego 

sylwetkę zasłania ażurowa przeszkoda 

w postaci siatki, która dla twórcy jest tak-

że ciekawym obiektem…”. zapytany o to, 

w czym najchętniej rzeźbi, odpowiada: 

„najbardziej cenię sobie pracę w mar-

murze i drewnie. W brązie też, ale nie tak 

bardzo. Można przecież odlać w brązie 

100 czy 200 medali i tak powstanie istna 

masówka. tymczasem rzeźba będzie 

zawsze jedna jedyna, oryginalna, nie do 

powtórzenia. ostatnio polubiłem pracę 

w ceramice. to materiał wyjątkowo delikat-

ny, wręcz subtelny, malarski – niebywale 

wciąga człowieka w poszukiwanie czegoś 

oryginalnego i atrakcyjnego nie tylko dla 

artysty – bo przecież tworzy się dla ludzi”. 

PS Prace edwarda Łagowskiego znajdują 

się w zbiorach przeszło 20 polskich i zagra-

nicznych muzeów, w tym – Muzeum sportu 

i turystyki w Warszawie.  F
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„Na sport zawsze  
patrzyłem jak na niezwykły,  

fascynujący teatr”
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Na PocząTkU lUTeGo zapadła decyzja 

o terminie i lokalizacji tegorocznego, już 

23. Polonijnego sejmiku olimpijskiego 

Pkol. uwzględniając m.in. opinie nadsyłane 

przez rodaków z różnych stron świata, Pkol 

postanowił, że bazą kolejnego olimpijskiego 

spotkania będzie położony w Bieszczadach 

ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy 

arłamów. z kolei na pobliskim jeziorze 

solińskim zostaną rozegrane ii Polonijne 

Mistrzostwa Świata w żeglarstwie. 

organizatorzy już pracują nad bogatym 

i atrakcyjnym programem całej imprezy. 

Planowany termin sejmiku to 23–31 lipca 

2015 roku. zgłoszenia zainteresowanych 

udziałem w tym tradycyjnym spotkaniu 

polonijnych działaczy olimpijskich będą 

przyjmowane do końca czerwca pod 

adresami mailowymi:

pkol@pkol.pl oraz mdoros@pkol.pl. 

Wpisowe dla uczestników sejmiku  

to 1400 zł, a opłata startowa w polonijnych 

regatach żeglarskich – 250 zł/os.  

obok:
W ośrodku 

konferencyjno- 
-wypoczynkowym 

arłamów w lipcu 
odbędzie się  
23. Polonijny 

sejmik olimpijski 
pkol

obok:
Pamiątkowe 
zdjęcie z wizyty 
w siedzibie 
narodowego 
komitetu 
olimpijskiego 
w katarze. 
od lewej: jan 
Lityński, andrzej 
kraśnicki, saud 
Bin abdulrahman 
al-thani, irena 
szewińska  
i robert rostek
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oDbywający Się w kaTaRze turniej 

mistrzostw świata piłkarzy ręcznych stał 

się okazją do wizyty, którą sekretarzowi 

generalnemu tamtejszego narodowego 

komitetu olimpijskiego – saud Bin 

abdulrahman al-thani’emu – złożyli 

przedstawiciele Polskiego komitetu 

olimpijskiego – prezes andrzej kraśnicki 

(kierujący również związkiem Piłki  

ręcznej w Polsce) oraz irena szewińska  

– pierwsza wiceprezes Pkol, członkini 

Mkol. W spotkaniu uczestniczyli także:  

doradca prezydenta rP jan Lityński  

oraz były ambasador naszego kraju 

w katarze – robert rostek. W trakcie 

spotkania wymieniono opinie na temat 

najważniejszych problemów światowego 

ruchu olimpijskiego, w tym także  

te, które wynikają z przyjętych niedawno 

przez Mkol czterdziestu rekomendacji 

tzw. agendy 2020. zapowiedziano 

rozwijanie stosunków dwustronnych  

obu narodowych komitetów.  

Podczas spotkania z sekretarzem 
generalnym Katarskiego Komitetu 

Olimpijskiego omawiano główne 
problemy ruchu sportowego 



     

w PoŁowie lUTeGo, na zaproszenie 

prezesa ukraińskiego komitetu 

olimpijskiego, słynnego przez lata 

asa skoku o tyczce siergieja Bubki, 

wizytę w kijowie złożyła delegacja Pkol 

w składzie: prezes andrzej kraśnicki, 

sekretarz generalny adam krzesiński 

oraz dyrektor ds. logistyki olimpijskiej 

i kontaktów międzynarodowych Marzenna 

koszewska. na miejscu podpisano 

memorandum o współpracy komitetów. 

Polska delegacja zwiedziła siedzibę 

ukraińskiego komitetu olimpijskiego 

i zapoznała się z najważniejszymi formami 

pracy tej organizacji. Polscy goście odbyli 

również spotkanie z ministrem ds. rodziny, 

młodzieży i sportu ukrainy, rektorem 

narodowego instytutu Wychowania 

Fizycznego i sportu oraz przewodniczącą 

ukraińskiej akademii olimpijskiej. 

CZTerdZIeSTY rOK działalności 

rozpoczął najstarszy w Polsce terenowy 

klub olimpijczyka im. Mariana Matysiaka 

w Wysocku Wielkim k. ostrowa Wielkopol-

skiego. Wyróżniony certyfikatem nr 1 Pkol, 

powstał w atmosferze wielkiego zaintereso-

wania społecznego ruchem olimpijskim 

przed igrzyskami w Montrealu (1976) 

i od tego czasu stale rozwija działalność. 

Będzie jeszcze okazja szczegółowo o niej 

w „Magazynie olimpijskim” napisać, 

bowiem pod koniec roku, dokładnie 

w dniach rocznicy, nastąpi kulminacja 

jubileuszowych obchodów. teraz 

odnotujmy, że w lutym, w obecności 

m.in. srebrnego medalisty olimpijskiego 

z Moskwy – sprintera zenona Licznerskiego 

– oraz przedstawicieli lokalnych władz, klub 

wybrał swoje nowe kierownictwo. na czele 

zarządu tkol stanął ponownie (jako prezes 

klubu) Mieczysław knychała, a funkcje 

wiceprezesów powierzono: Mateuszowi 

Bartkowiakowi, andrzejowi kurkowi 

i robertowi sępołowiczowi. 

obok:
Przedstawiciele 
terenowego klubu 
olimpijczyka  
im. Mariana Matysiaka 
w Wysocku Wielkim 
gościli w lutym 
srebrnego medalistę 
olimpijskiego  
z Moskwy – zenona 
Licznerskiego 
(pierwszy z lewej)
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w KIJOwIe PreZeSI NArOdOwYCh KOMITeTów OLIMPIJSKICh 
PolSki i UkRaiNy PoDPiSali memoRaNDUm o wSPóŁPRacy

siergiej Bubka i andrzej kraśnicki – sternicy ukol i Pkol

 „w DRoDze Do Rio” – pod takim hasłem 

kierowana przez adama korola komisja 

zawodnicza Pkol zorganizowała 23 lutego 

panel dyskusyjny dla przedstawicieli 

polskich związków sportowych.  

niestety, ci ostatni zawiedli – na  

36 zaproszonych przybyło zaledwie 

15… uczestnicy spotkania zapoznali się 

ze stanem realizowanych przez Polski 

komitet olimpijski organizacyjno-logi-

stycznych przygotowań do igrzysk w rio 

de janeiro. Przedstawiciele resortu sportu 

zapowiedzieli z kolei rychły start klubu 

„Polska – rio 2016”, w którym powinni 

znaleźć się wszyscy zawodnicy rokujący 

nadzieje na medalowe sukcesy na przyszło-

rocznych igrzyskach. rozmawiano także 

m.in. o polityce stypendialnej ministerstwa, 

programie kariery dwutorowej (w tym 

łączeniu sportu z edukacją lub pracą 

zawodową), ubezpieczeniach w sporcie  

oraz o właściwym stosowaniu przez 

zawodników suplementów diety. 
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4 
MArCA zakład karny 

w inowrocławiu i działający 

tam klub olimpijczyka 

„Paragraf” odwiedzili 

dwaj dwukrotni medaliści 

olimpijscy w szermierce – adam krzesiński 

(jednocześnie sekretarz generalny Pkol) 

i Marian sypniewski. na miejscu spotkali 

się z grupą skazanych zainteresowanych 

sportem i czynnie go uprawiających. dla 

sekretarza generalnego była to pierwsza 

wizyta w takiej placówce, z kolei Marian 

sypniewski w samym tylko inowrocławskim 

zk gościł już po raz dziewiąty. skazani 

podczas spotkania interesowali się 

różnicami pomiędzy poszczególnymi 

broniami w szermierce, sposobem liczenia 

trafień itp. na zakończenie spotkania 

goście złożyli podpisy na klubowej fladze 

olimpijskiej. adam krzesiński otrzymał 

na pamiątkę portret, a Marian sypniewski 

książkę ze specjalną dedykacją. dodajmy, 

że 9 lutego, z okazji dorocznego Święta 

służby Więziennej, minister sprawiedliwości 

cezary grabarczyk i dyrektor generalny sW 

płk jacek kitliński wręczyli odznaki  

„za zasługi w Pracy Penitencjarnej”:  

złotą – prezesowi Pkol andrzejowi 

kraśnickiemu, a srebrne: pracownikom 

komitetu – elżbiecie kwiatkowskiej 

i Marianowi sypniewskiemu. 

5 
MArCA komitet organizacyjny 

i igrzysk europejskich w Baku 

poinformował o podpisaniu 

umowy z telewizją Polsat na 

przekazywanie do Polski relacji 

z czerwcowej imprezy. stacja będzie nadawać 

każdego dnia igrzysk co najmniej 6 godzin 

relacji z zawodów oraz przekaże transmisje 

z ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk. 

simon clegg, szef operacyjny igrzysk euro- 

pejskich w Baku, wyraził satysfakcję z faktu, 

iż „historyczne, pierwsze zawody igrzysk, 

z udziałem reprezentacji 50 państw starego 

kontynentu, trafią w Polsce do odbiorców 

Polsatu i Polsatu sport”. dodał, że – wliczając 

w to umowę na transmisję do Polski – sygnał 

telewizyjny z Baku trafi do ponad 50 państw, 

w tym również do usa, chin i kilku krajów 

arabskich. 

19 
MArCA, na pierwszym 

w tym roku posiedzeniu, 

zebrał się zarząd Pkol. 

Przyjął on sprawozdania 

i inne dokumenty, 

które zostaną przedłożone delegatom na 

zwołane na 24 kwietnia Walne zgromadzenie 

sprawozdawcze Pkol. dokonano także 

zmian w składzie zarządu. Miejsce zmarłego 

we wrześniu ub.r. jana Wernera zajął (z listy 

towarzystwa olimpijczyków Polskich) 

stanisław krzesiński, zaś dorotę idzi (która 

z pracy w zarządzie zrezygnowała w związku 

z objęciem stanowiska podsekretarza stanu 

w Msit) zastąpił Wojciech ziemniak. 

w lUTym i maRcU zmieniły się władze 

w 3 polskich związkach sportowych – Piłki 

siatkowej, judo i rugby.  ich nowymi preze-

sami zostali odpowiednio: Paweł Papke, 

sławomir kownacki i krzysztof Liedel. 

28 
LUTeGO oficjalnie 

powołano do życia 

klub olimpijczyka 

ziemi Łukowskiej. 

okolicznościowa 

ceremonia towarzyszyła rozgrywanym 

w łukowskiej hali sportowej zawodom 

podnoszenia ciężarów z udziałem blisko 

60 młodych zawodników. inicjatorem 

powołania klubu był miejscowy sztangista, 

olimpijczyk z aten i Pekinu, 13-krotny 

medalista mistrzostw kraju i 2-krotny 

medalista mistrzostw europy – robert 

dołęga. on też został pierwszym prezesem 

łukowskiego klubu, a z rąk dwukrotnego 

medalisty olimpijskiego Mariana sypniew-

skiego odebrał flagę Pkol. całemu wyda-

rzeniu towarzyszył ceremoniał olimpijski. 

Powyżej: 
sekretarz generalny 
Pkol adam 
krzesiński,  
na pamiątkę 
spotkania  
otrzymał portret

obok: 
uroczystości 
inaugurujące 
działalność  
klubu olimpijczyka  
w Łukowie 
przeprowadzono 
z zachowaniem 
ceremoniału 
olimpijskiego



19 
MArCA, na pierwszym 

w tym roku posiedzeniu, 

zebrał się zarząd 

Polskiego komitetu 

olimpijskiego. Przyjął 

on sprawozdania i inne dokumenty, 

które zostaną przedłożone delegatom 

na zwołane na 24 kwietnia Walne 

zgromadzenie sprawozdawcze Pkol. 

dokonano także zmian w składzie zarządu. 

Miejsce zmarłego we wrześniu ub.r. 

jana Wernera zajął (z listy towarzystwa 

olimpijczyków Polskich) stanisław 

krzesiński, zaś dorotę idzi (która z pracy 

w zarządzie zrezygnowała w związku 

z objęciem stanowiska podsekretarza stanu 

w Msit) zastąpił Wojciech ziemniak. 

obok:
dwugodzinne 
spotkanie w ośrodku 
wychowawczym 
w kruszwicy 
zakończyły brawa 
dla olimpijczyka 
Władysława 
kozakiewicza 
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udokumentowanych osób. Warto tu 

wspomnieć, że drugie wydanie pracy 

Bogdana tuszyńskiego zostało – przy 

wsparciu ze strony Pkol – zadedykowane 

śp. Piotrowi nurowskiemu – prezesowi 

komitetu, który w kwietniu 2010 roku zginął 

w katastrofie lotniczej pod smoleńskiem.

Minęła kolejna, czteroletnia olimpiada 

i tuszyński ze współpracownikami 

znów pochylił się nad „Leksykonem”. 

jego wydanie zbiegło się z jubileuszami: 

90-lecia naszego olimpijskiego debiutu 

oraz 95-lecia Pkol (patronem obchodów 

było Polskie górnictwo naftowe 

i gazownictwo sa). tym razem w książce 

przybyło 157 biogramów, a – jak powiedział 

sam autor – sukces biało-czerwonych 

na igrzyskach w soczi i związane z tym 

emocje stały się dlań dodatkowym 

impulsem do pracy.  

Wszystko udało się ukończyć na czas  

i już w połowie grudnia 2014 roku podczas  

gali 95-lecia Pkol w teatrze Wielkim 

w Warszawie jej goście mogli podziwiać 

jeszcze ciepłe dzieło.  

to praca wręcz monumentalna,  

na którą składa się przeszło 1200  

gęsto zadrukowanych stron, a biogramy 

uzupełniają fotografie olimpijczyków  

oraz pełne składy naszych olimpijskich 

ekip na poszczególne igrzyska.  

„POMNIK”  dedYKOwANY OLIMPIJCZYKOM

LeKSYKON OLIMPIJCZYKów POLSKICh 
od chamonix i Paryża do Soczi. 1924–2014 
autorzy: bogdan Tuszyński i Henryk kurzyński 
wydawca: Polski komitet olimpijski,  
warszawa 2014 

 doktor Bogdan tuszyński – wielo-

letni dziennikarz sportowy Polskiego radia, 

a następnie ceniony historyk sportu 

i mediów sportowych, do „Leksykonu” 

podchodził kilkakrotnie.  

Po dwutomowym wydawnictwie  

pt. „Polscy olimpijczycy XX wieku” 

(2004) przyszedł czas na prawdziwe 

biblie olimpijskie w postaci „Leksykonów 

olimpijczyków polskich”. Prawdziwym 

hitem stał się już pierwszy, wydany w roku 

2007, a obejmujący okres 1924–2006. 

autor ujawnił wtedy, jakimi metodami  

on i blisko z nim współpracujący – Henryk 

kurzyński, technik budowlany spod 

Wielunia, oraz Paweł Wudarski, lekarz 

z torunia – zdobywali dane biograficzne 

naszych olimpijczyków. Mówił o kore-

spondencji z usc, studiowaniu archi-

walnych roczników gazet, ale i o… 

wizytach na cmentarzach, które często 

pozwalały precyzyjnie ustalić datę zgonu 

(lub urodzin) sportowca. udało się wtedy 

opisać aż 2419 zawodników, a przy 

okazji – zaapelować do czytelników, 

aby, w miarę możliwości, pomieszczone 

w biogramach informacje uzupełnili. 

Wydanie drugie „od chamonix i Paryża 

do Vancouver, 1924 – 2010” było już 

bogatsze – o nowe dane na temat 

bohaterów pierwszego, ale i o sylwetki 

kolejnych olimpijczyków – tych z Pekinu 

i Vancouver. książka zawierała  

już 2602 biogramy i… kolejny apel 

o informacje o losach przeszło  

dwudziestu niedostatecznie 

Najnowsze wydanie „Leksykonu” 
zbiegło się z jubileuszami:  

90-lecia olimpijskiego debiutu 
Polaków oraz 95-lecia PKOl



lorem ipsum
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beZ TeGO  
NIe MA SPOrTU 
czySTa GRa. FaiR Play 
praca zbiorowa
wydawca: Polski komitet olimpijski, warszawa 2014

 Publikacja, przygotowana z okazji 

półwiecza polskiego ruchu Fair Play, 

jest swoistym kompendium wiedzy 

o tym nieodłącznym atrybucie sportu, 

a szczególnie olimpizmu. Przedstawia 

kolejno: genezę idei czystej gry (już przed 

30 laty świetnie scharakteryzowali ją 

w książce pod takim tytułem tadeusz 

olszański i jan Lis), międzynarodowy „Manifest 

Fair Play” z 1975 roku, szereg ciekawych 

rozpraw autorstwa wybitnych naukowców od lat 

badających tę problematykę, sylwetki dwojga 

polskich działaczy olimpijskich szczególnie 

zaangażowanych w działalność ruchu Fair Play 

w europie i świecie – janusza Piewcewicza 

i prof. zofii żukowskiej, wreszcie – szczegółową 

charakterystykę aktywności komisji, a potem 

klubu Fair Play przy Pkol. uwagę zwracają 

zwłaszcza zestawienia wszystkich laureatów 

tytułu „dżentelmena sportu”, a potem – trofeum 

i dyplomów Fair Play, Polaków nagrodzonych 

w tej dziedzinie na forum międzynarodowym, 

wreszcie – aż 115 osób w różnym okresie 

zaangażowanych w pracę krajowych struktur 

Fair Play – od czasu, gdy pojawiły się one 

w Pkol, tj. od 1977 roku. Warto zauważyć,  

że w ciągu minionych 38 lat klubem kiero- 

wały tylko trzy osoby: janusz górski (1977-1980), 

zofia żukowska (1981-2013) i Halina zdebska- 

-Biziewska (od 2013 roku). 

GwIAZdY NIe TYLKO reGIONU
DolNośląScy olimPijczycy 
autor: wojciech koerber 
wydawca: Triada, wrocław 2014 

 autor – młody dziennikarz 

sportowy „gazety Wrocławskiej” 

– swego czasu postawił sobie 

zadanie upamiętnienia, albo jak 

kto woli, ocalenia od zapomnienia 

najwybitniejszych postaci 

dolnośląskiego sportu. 

region ten ma przecież ogromny 

udział w dorobku całego 

rodzimego sportu. a ponieważ 

pamięć ludzka jest ulotna, 

a w życie (także to sportowe)  

stale wchodzą osoby nowe  

– dobrze się stało, że sylwetki tych 

najbardziej w latach poprzednich 

zasłużonych Wojciech koerber 

– we współpracy z regionalną 

radą olimpijską – zdecydował się 

raz jeszcze przedstawić. najpierw 

zrobił to na łamach macierzystego 

dziennika (w latach 2008–2014), 

a później w starannie wydanej 

i bogato ilustrowanej książce.  

to już drugie, uzupełnione 

i „uwspółcześnione”, bo obejmujące okres 

do igrzysk w soczi (2014) włącznie, takie 

wydawnictwo. a trzeba wiedzieć,  

jak zaznacza we wstępie Mieczysław 

Łopatka, kierujący regionalną radą 

olimpijską, że w latach 1952–2014  

dolny Śląsk dochował się 200 olim-

pijczyków, spośród których 33 wywalczyło 

medale. W książce autor przedstawia 

– stosując różne formy dziennikarskie 

(rozmowa, wypowiedź, opis) – sylwetki  

73 zawodniczek i zawodników, wśród 

których nie brak uczestników kilku 

kolejnych igrzysk. ktoś mógłby czepiać 

się kolejności tej prezentacji, może 

lepszy byłby np. układ alfabetyczny, 

ale autor „ustawił” całość w kolejności 

publikowania poszczególnych tekstów  

we „Wrocławskiej”. cóż, jego prawo…  

nie ulega jednak wątpliwości, że lektura 

to niezwykle ciekawa – czytelnik może 

bowiem poznać z niej szereg mało 

znanych powszechnie szczegółów 

i faktów z kariery sportowej i życia 

prywatnego najznakomitszych postaci 

dolnośląskiego sportu.  

nawiasem mówiąc, podobne publikacje, 

z przyczyn, jakie podałem na wstępie, 

przydałyby się i w innych regionach 

naszego kraju... 

obok:
Prezes Pkol 
z zespołem 
redakcyjnym 
książki „czysta 
gra. Fair Play”
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w RoDziNNym GRobie 
NA CMeNTArZU 
PowązkowSkim 
w waRSzawie 6 maRca 
SPoczęŁy PRocHy 
redAKTOrA bOhdANA 
TOMASZewSKIeGO, 
wYbITNeGO 
dZIeNNIKArZA 
SPOrTOweGO POLSKIeGO 
RaDia, PRacUjąceGo 
Także Na aNTeNacH 
TvP OrAZ POLSATU. 
TOMASZewSKI PrZeZ 
wielU UważaNy byŁ 
za wzóR żURNaliSTy 
z UwaGi Na NieNaGaNNy 
STyl, DoSkoNaŁą 
zNajomośĆ SPoRTU, 
oPeRowaNie PoPRawNą 
PolSzczyzNą, a Także 
ZwrACANIe UwAGI 
w komeNTaRzU  
NA hUMANISTYCZNe 
i wycHowawcze waloRy 
SPOrTU

oDSzeDŁ 
wIeLKI 
TOM…

bohdan tomaszewski



        magazyn olimpijski   67

F
o

t
o

: j
a

n
 r

o
z

M
a

r
y

n
o

W
s

k
i, 

s
z

y
M

o
n

 s
ik

o
r

a

zawoDową PRzyGoDę z dziennikar-

stwem rozpoczął w prasie, krótko po wojnie 

na Pomorzu zachodnim. Pierwszą radiową 

transmisję przeprowadził w maju 1947 roku, 

ale na etat musiał czekać blisko 10 lat. Potem 

jego kariera potoczyła się błyskawicznie. 

olimpijski debiut zanotował w melbourne 

w roku 1956, a potem relacjonował wiele  

igrzysk letnich i zimowych (łącznie aż 12), 

międzypaństwowych meczów lekkoatle-

tycznych oraz kolarskich wyścigów Pokoju. 

mało jest dyscyplin, w których zawodów by 

nie komentował, ale najbardziej kojarzony był 

z lekkoatletyką i tenisem (który jeszcze przed 

wojną z sukcesami uprawiał). Do historii prze-

szło wiele jego sprawozdań,  opisywał wszak 

największe sukcesy polskich sportowców. 

byŁ akTywNym DzieNNikaRzem  

i komentatorem bieżących wydarzeń  niemal 

do końca swych dni. co poniedziałek gościł 

na antenie radiowej „kroniki sportowej”, 

gdzie miał stałe „okienko” o nieprzypadko-

wym tytule –  „z dystansu”.

JeGO dZIeNNIKArSTwO cecHowaŁa 

wyjąTkowo SPRawNa NaRRacja, 

wnikliwa, acz spokojna analiza biegu, sko-

ku czy gry. operował, cenioną przez słucha-

czy, poprawną polszczyzną, nie unikał ob-

razowych porównań i bajecznych, czasem 

wręcz romantycznych opisów okoliczności, 

w jakich dane zawody się odbywały. lubia-

no Go i za to, że w każdym niemal widowi-

sku potrafił odnaleźć elementy pozaspor-

towe, humanistyczne, przekonując, iż nie 

można sięgać po sukces za wszelką cenę.  

Uświadamiał, że warto docenić rywala,  

że trzeba na stadionie czy korcie wyglądać 

i zachowywać się po dżentelmeńsku, a po- 

rażki przyjmować godnie.  

wszystkie te cechy śp. bohdana Toma-

szewskiego podkreślali po mszy świętej 

odprawionej przez kapelana sportu ks. 

edwarda Plenia towarzyszący Redaktorowi 

w ostatniej drodze: minister sportu i tury-

styki andrzej biernat, doradca Prezydenta 

bronisława komorowskiego jan lityński, 

prezes Polskiego Radia andrzej Siezie-

niewski, koledzy dziennikarze, tysiące  

sympatyków sportu i wielbicieli jego głosu. 

bOhdANA TOMASZewSKIeGO Poże-

GNaŁa wojSkowa aSySTa i Salwa  

hONOrOwA . wiele osób jeszcze przez  

kilkadziesiąt minut stało w milczeniu,  

oddając hołd bardowi Pięknego Sportu. 

Grób pokryły liczne wieńce i wiązanki  

kwiatów, zapłonęły znicze i świece. Był mistrzem 
poprawnej 

polszczyzny 
i wzorem 

dla innych 
komentatorów

Powyżej:
Bohdan tomaszewski 
w  trakcie 
uroczystości  
60-lecia Pkol  
w rozmowie  
z oszczepnikiem 
januszem sidło. 
Przysłuchuje się  
jerzy kulej

PoNiżej:
uroczystości 
pogrzebowe  
na warszawskich 
starych Powązkach
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polish athletes had 
a FairLy MiXed season 
this winter. it was not 
BriLLiant, But it Was 
tHe Best We’Ve seen 
in years. MeanWHiLe, 
polish sport suFFered 
a great loss when 
Legendary tV and radio 
coMMentator BoHdan 
tomaszewski passed  
away at the end oF winter

LAdIeS ANd GeNTLeMeN, 
SPrING IS here

wiNTeR iS FiNally oveR. Winter was  

not all that severe in Poland (and elsewhere) 

this year. the organizers of skiing and 

biathlon events encountered all sorts  

of problems, especially during the early part  

of the 2014/2015 season. generally, however, 

the season proceeded without any serious 

setbacks, although it was a mixed one 

for Polish sport. after last year’s highly 

teXt By: MATeUSZ  wILANOwICZ
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P
H

o
t

o
: M

a
r

e
k

 B
ic

z
y

k
, P

a
P

/e
P

a
,s

z
y

M
o

n
 s

ik
o

r
a

SUMMArY

successful olympic season in sochi, 

where Poland won six medals, the crowds 

were more fired up than ever, but even the 

governing sporting bodies announced that 

neither the competitors nor their federations 

were expecting spectacular results this 

winter. We will have to wait for next season 

to see whether this has had a demoralizing 

effect on our top athletes.

bUT iF oUR wiNTeR SPoRTS athletes 

were not exactly awe-inspiring, they did not 

completely let us down either. those who 

made it into the top rankings by dint of their 

medal haul at the world championships 

are definitely worthy of recognition. our 

greatest successes were silver and bronze 

biathlete Weronika nowakowska-ziemniak 

(who won the silver medal at the european 

championships, too), our bronze-winning ski-

jumping team (Piotr żyła, klemens Murańka, 

jan ziobro and kamil stoch) and our cross-

country skiing double, justyna kowalczyk 

and sylwia jaśkowiec, in the team sprint. 

We definitely expected more of our speed 

above: 
konrad Bukowiecki 
was just behind  
the podium

below:
our silver medal 
biathlete Weronika 
nowakowska- 
-ziemniak

skaters after their impressive performance  

in sochi, but they did not win a single medal 

this time round. anyway, winter is now 

behind us and it is time to start thinking 

about other sports.

beFoRe we Do So, however, we might 

reflect on the success of the Polish handball 

team in Qatar in january. Poland won the 

bronze medal in the world championships. 

the fans were on the edge of their seats  

and the excitement was palpable.

We had some 
spectacular wins 

but also a few 
disappointing 

setbacks



PoliSH TRack aND FielD aTHleTeS 

literally had a field day at the indoor world 

championships in Prague. the red and 

whites came back with a tally of seven 

medals, with Marcin Lewandowski winning 

the coveted gold for the 800m sprint. apart 

from our medalists and those who took 

their place just behind the podium, our up-

and-coming athletes made a very strong 

impression, especially sprinter ewa swoboda 

and shot putter konrad Bukowiecki, both 

17. our youth contingent easily held their 

own against older and more seasoned 

competitors and grabbed the attention 

of athletics experts from many countries. 

these, and others like them, should stand us 

in good stead in the future.

we coveR a RaFT of other topics in this 

issue. not all of them are directly related to 

particular sporting disciplines but they are 

nevertheless relevant, e.g. the winners of 

the Polish olympic committee’s Fair Play 

awards have been announced once more 

(the 48th time). the overall winner was 

Łukasz kubot – one of our leading tennis 

players. during the men’s doubles quarter-

finals at the australian open in Melbourne in 

january last year, where he was teamed up 

with sweden’s robert Lindstedt, he reported 

an error that the umpire had not noticed and 

requested that the point be awarded to their 

opponents, a russian-Belarusian pair. “We 

were playing for really high stakes and quite 

a bit of money, but i would’ve felt really bad 

if i hadn’t corrected that decision”, explained 

kubot, who went on to win the grand slam 

with Lindstedt.

we wILL be revISITING the Montreal 

olympics (1976) in our “Hall of Polish 

olympic champions” series in upcoming 

issues. Poland repeated its tokyo (1964) 

and Munich (1972) feats in Montreal to bring 

home seven gold medals.

The CLOSe TIeS beTweeN SPOrT, ArT 

ANd CULTUre have long been important 

to the olympic movement and the Polish 

olympic committee. this is evidenced by 

our article on an exhibition of caricatures of 

top Polish athletes by slovakian cartoonist 

jozef Hrušovský. the exhibition was on 

display in the slovakian institute in Warsaw’s 

old town for a whole month. there is also 

an article on edward Łagowski, an artist 

and sculptor who additionally creates 

beautiful medals. Łagowski has won many 

international competitions and is a two-time 

winner of the Polish olympic committee’s 

“olympic Laurels”. We also have an article 

on Leszek Fidusiewicz, a former track and 

field athlete who has won ioc recognition 

for his outstanding sports reporting and 

photography during a career spanning more 

than half a century. We show some of his 

work while we are at it.

RiGHT:
Leszek Fidusiewicz  
– player and observer. 
Photo taken in 1977

below:
Lukasz kubot, one the 
best tennis players, 
(green-white shirt) 
won Fair Play award

We should briefly mention our obituary  

to the recently deceased doyen of Polish 

sports journalism, Bohdan tomaszewski 

(1921-2015). tomaszewski commentated  

12 olympic games – from Melbourne (1956) 

to Moscow (1980) – for Polish radio and kept 

working right up until the end. His specialties 

were tennis and track and field, although 

he often accompanied the cyclists during 

the Peace races. tomaszewski captivated 

radio listeners, and later television viewers, 

with his warm “humanistic” approach to 

sport, according to the sporting personalities 

who escorted him on his final journey. they 

stressed that “tom’s” voice could bring 

sporting events and competitors to life like 

no other.

We are going to end this summary the same 

way we began it – with winter sports. the 

division i group a tournament of the World 

ice Hockey championships will be held in 

kraków in april. the countries competing  

in this tournament are just outside the world 

elite. Poland (which will be pitted against italy, 

japan, ukraine, kazakhstan and Hungary)  

is keen to return to the top division after 

many years absence. and as the popular 

Polish saying goes “even the walls support 

the home team”… 

“I try to show sport 
as it really is in my 

photographs”
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Tak byŁo i w Tym RokU w weST Palm 

beACh. Blisko 150 golfistów z całego 

świata i nieco mniej tenisistów walczyło  

jak zwykle ambitnie. W rywalizacji golfistów 

do końca ciekawy pojedynek toczyli… dwaj 

byli strażacy: zdzisław Małkus z sydney 

i zwycięzca, obrońca tytułu janusz Bączyk 

z new jersey. i znów Paweł gąsior z ny  

– organizator turnieju – stanął na wysokości 

zadania. Wszyscy, albo prawie wszyscy, 

wyjeżdżali z bardzo ciepłej tej zimy Florydy 

zadowoleni. Prawie wszyscy, bo część 

kolegów uznała, że… sami zrobią lepszy 

turniej niż Paweł, no i postanowili w tym 

samym czasie zorganizować „lepsze” 

zawody. takie ich prawo, choć większość 

uczestników XV Polonia open była tym 

konkurencyjnym pomysłem rozczarowana. 

Widocznie zbyt długo ta znakomita impreza 

polonijna działała z powodzeniem. Wszyscy 

dobrze znamy nasze narodowe charaktery 

GrAMY 
dALeJ

– w kraju i na obczyźnie są, jak widać, 

do siebie podobne… Miejmy nadzieję, 

że w ciągu najbliższego roku uda się 

zwaśnione strony pogodzić. Bo przecież 

w jedności siła. tym bardziej w jedności 

polonijnej i sportowej. 

 

SPoRT i PoloNia. dwa słowa, które 

od stu lat są niemal synonimem. dla 

wielu pokoleń naszych rodaków w usa, 

niemczech czy australii właśnie sport 

to jedna z niewielu aktywności, w której 

mogli z dumą podkreślać polskie korze-

nie. Pamiętamy, jak wielkie kłopoty miała 

Polka w ameryce, emigrantka spod 

rypina, wychowana w duchu patriotycznym, 

za wszelką cenę pragnąca reprezentować 

kraj swych rodziców w olimpijskich zawo- 

dach w Los angeles. stanisława Walasiewi-

czówna (bo o niej mowa) pojechała  

na igrzyska i zdobyła dla Polski złoty  

medal, chociaż straciła pracę... 

co zNaczą SUkceSy SPoRTowe 

zawodników z orłem na piersi, każdy  

z nas widział chyba wielokrotnie. 

Miałem szczęście oglądać na żywo 

legendarny mecz na Wembley  

w 1973 roku i bardzo wielu płaczących 

wtedy ze wzruszenia Polaków. tak jest 

na każdych igrzyskach, mistrzostwach 

świata czy innych ważnych imprezach. 

i tak jest również na igrzyskach Polo-

nijnych, które w tym roku odbędą się 

na Śląsku, tradycyjnie już poprzedzone 

sejmikiem działaczy Polonijnych, tym 

razem organizowanym od 23 do 31 lipca 

w arłamowie. i jak zawsze podczas tych 

spotkań będzie wiele patriotycznych 

dowodów aktywności sportowej roz-

sianych po całym świecie Polaków, 

a sportowa walka służyć ma naładowa- 

niu tych patriotycznych akumulatorów  

na następne lata życia na obczyźnie. 

zaczęŁo się 15 Lat teMu.  
gruPa zaPaLeńcóW 
z noWego jorku skrzyknęŁa 
tenisistów oraz golFistów 
PoLonijnycH i PojecHaLi  
na FLorydę. taM, W różnycH 
MiejscacH, rozgryWane  
są zaWody PoLonia oPen  
– a od kiLku Lat: MistrzostWa 
ŚWiata PoLonii. nazWa Może 
WydaWać się trocHę  
na Wyrost, aLe skoro  
senat rp daje im swój 
Patronat, to zaWody  
są godne tego tytuŁu 

jak widać na  
zdjęciach, sport łączy,  
a nie dzieli. Może  
więc kolejne polonijne 
spotkanie znowu 
będzie pokazem 
jedności...

ANdrZeJ PerSON 
dziennikarz sportowy, 
działacz Pkol, senator rP

ANdrZeJ PerSON

PRoSzę o GŁoS!
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