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Już po raz czternasty Polski Komitet Olimpijski przyznał „Wawrzyny Olimpijskie” stanowiące wyraz  
kontynuacji inicjatywy zapoczątkowanej w 1969 roku i honorującej wybitnych twórców w dziedzinach:  
literatury, malarstwa i grafiki, rzeźby, medalierstwa, muzyki, architektury, fotografii, filmu i nauki. 
„Wawrzyny” stały się wielce prestiżowym, cenionym wyróżnieniem w świecie kultury i sztuki. Fakt ten 
budzi uznanie ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, wielu narodowych komitetów 
olimpijskich i polskiego społeczeństwa.

Polska była i pozostaje w czołówce państw opowiadających się za utrwalaniem ścisłych związków 
sportu z kulturą i sztuką. Dla twórców sport stanowi źródło artystycznej inspiracji, w której odnajdujemy 
piękno i harmonię ludzkiego ciała, swoistą „melodykę” słowa, muzyki, dźwięku sportowych aren, czyli te 
elementy sportu, które sportowcom umożliwiają spojrzenie na codzienność nie tylko przez pryzmat cza-
su, odległości czy wynik sportowy. Kontynuujemy zatem to, co dostrzegali zarówno starożytni twórcy, jak 
i ci, którzy po latach, w końcu XIX wieku z inspiracji Pierre’a de Coubertin wskrzesili igrzyska olimpijskie.

Mamy piękne tradycje udziału Polaków w olimpijskich konkursach sztuki organizowanych przez Mię-
dzynarodowy Komitet Olimpijski w latach 1928-1948. Nasi wybitni twórcy zdobyli w nich 8 medali i wie-
le wyróżnień. Można żałować, iż mimo wysiłków, jakie później przez wiele lat podejmowano, m.in. przy 
udziale przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nie udało się tych konkursów reaktywować,  
bo lista polskich medalistów byłaby wtedy zapewne znacznie dłuższa.

W imieniu Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i własnym serdecznie gratuluję wszystkim  
tegorocznym Laureatom. Cieszę się, że przedstawiając swe prace do „Wawrzynu Olimpijskiego”, a nade 
wszystko tworząc „przy sporcie” lub „dla sportu”, zgłaszają Państwo tym samym akces do Rodziny  
Olimpijskiej. Witamy Was w niej bardzo gorąco!

Prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Andrzej Kraśnicki

Warszawa, 11 kwietnia 2017 r. 
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Przewodniczący:

Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

Członkowie:

Michał Góras – dyrektor Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jacek Bierkowski – przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl, członek Prezydium PKOl

Prof. Antoni Cygan – przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych KRUA,  
rektor ASP Katowice

Dr Kajetan Hądzelek – prezes Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej, członek Polskiej Akademii Olimpijskiej

Prof. Zbigniew Krawczyk - członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, b. rektor AWF Warszawa

Bogdan Kulczyński – Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji /PSRISiR/

Prof. Józef Lipiec – przewodniczący Polskiej Akademii Olimpijskiej, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
3-krotny laureat „Wawrzynu Olimpijskiego”

Prof. Zbigniew Waśkiewicz – wiceprezes PKOl, b. rektor AWF Katowice

Jolanta Rycerska – prezes ZG Związku Polskich Artystów Fotografików

Kama Zboralska – wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl,  
przewodnicząca Zespołu ds. Wystaw

Sekretarz:

Magdalena Rejf – główny specjalista ds. kultury PKOl, sekretarz Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl
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ACHITEKTURA
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PROF. DR HAB. WOJCIECH ZABŁOCKI,  
wybitny szermierz – szablista, olimpij-
czyk, architekt, malarz – akwarelista, 
działacz sportowy i olimpijski. 

Czterokrotny uczestnik igrzysk olim-
pijskich 1952-1964, dwukrotny srebr-
ny oraz brązowy medalista olimpijski, 
pięciokrotny mistrz Polski i cztero-
krotny mistrz świata, zwycięzca wielu 
turniejów krajowych i międzynarodo-
wych. Absolwent Wydziału Architektu-
ry AGH w Krakowie 1954, później dr i dr 
hab., od 1993 profesor. Jest projektan-
tem wielu obiektów sportowych, m.in. 
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
i Hali Gier w Warszawie, Ośrodków 
Sportowych w Koninie, Zgorzelcu, Pu-
ławach, Hali Tenisowej w Warszawie, 
Hali Sportowej w Głogowie i Lesznie, 
Toru Kolarskiego w Pruszkowie, ośrod-
ka sportowego w Aleppo i Ośrodka 
Olimpijskiego w Latakii (Syria). Autor 
Programu Olimpijskiego dla Warszawy, 

a także z rzeźbiarzem Gustawem Ze-
młą współautor Pomnika Powstańców 
Śląskich w Katowicach i Pomnika Mon-
te Cassino w Warszawie. Autor wielu 
rozpraw i książek dotyczących archi-
tektury i członek Honorowy Między-
narodowej Grupy Architektów Sporto-
wych UIA. Obecnie prowadzi wykłady 
z zakresu teorii architektury ze szcze-
gólnym uwzględnieniem architektury 
olimpijskiej na Wydziale Architektury 
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie. Aktywny członek Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich.

Uprawia malarstwo akwarelowe, 
wystawia swoje prace na licznych 
wystawach krajowych i międzynaro-
dowych. Organizator wystaw olimpij-
czyków-artystów w Polsce, członek 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
„Art of the Olympians”. Autor wysta-
wy „Olimpijskie Konkursy Sztuki 1912- 
1948” w Warszawie w 2004 r. Członek 

grupy malujących architektów SARP – 
Plener.

Działacz sportowy – członek Zarządu 
Polskiego Związku Szermierczego i Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego, w la-
tach 1993-2000 przewodniczący Pol-
skiej Akademii Olimpijskiej, obecnie 
jej prezes honorowy, aktywnie dzia-
łający w Towarzystwie Olimpijczyków  

Polskich. Od wielu lat przewodniczą-
cy Rady Muzeum Sportu i Turystyki 
w Warszawie.

Autor książek: Z workiem szermier-
czym po świecie, Podróże z szablą, Sza-
blą i piórkiem, Cięcia prawdziwą sza-
blą, Polskie sztuki walki, Walczę więc 
jestem, Igrzyska Olimpijskie w War-
szawie, Olimpijskie Konkursy Sztuki, 

WOJCIECH ZABŁOCKI 
za całokształt prac w dziedzinie 
architektury i sztuki 
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Hala sportowa w Ośrodku Olimpijskim w Latakii, Syria, 1987
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FOTOGRAFIA

KUBA ATYS, absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie. Od 1991 roku fo-
toreporter „Gazety Wyborczej”, obec-
nie współpracownik. Specjalizuje się 
w fotografii sportowej. Obsługiwał dla 
„Gazety Wyborczej” m.in. pięciokrot-
nie letnie i czterokrotnie zimowe igrzy-
ska olimpijskie. Fotografował także na 
turniejach finałowych piłkarskich mi-
strzostw świata i Europy. Dokumento-
wał zdobycie medali mistrzostw świata 
i mistrzostw Europy polskich siatkarzy 
i szczypiornistów, a także wiele zawodów  

KUBA ATYS za fotografie w albumie HISTORIA ZŁOTA. 
MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ 
MĘŻCZYZN POLSKA 2014 oraz cykl fotografii  
z Igrzysk Olimpijskich w Soczi i Rio de Janeiro 
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Pucharu Świata z udziałem Adama Ma-
łysza, Kamila Stocha i Justyny Kowalczyk. 

Autor trzech autorskich wystaw: 
„Niespełnione nadzieje” o igrzyskach 
Sydney 2000 oraz przekrojowych „Kil-
ka innych fotografii” (2005) oraz „Kuba 
Atys – Fotografie” w galerii Domek Ro-
mański we Wrocławiu (2012). Ponadto 
uczestnik wystaw zbiorowych organi-
zowanych przez PKOl po każdych igrzy-
skach olimpijskich. Otrzymał pierwszą 
nagrodę Grand Press Foto w katego-
rii Sport w 2011 roku i trzecią w 2007 
w kategorii wydarzenia.

Architektura, Szable świata, Pojedyn-
ki i kobiety, Obiekty sportowe Igrzysk 
Olimpijskich, Walki samurajów.

W ramach założonego przez sie-
bie koła szermierki dawnej prowadził 

ćwiczenia i organizował pokazy wal-
ki polską szablą husarską z Marcinem 
Zabłockim. Brał udział w serialu do-
kumentalnym „Biała broń”, jako kon-
sultant i autor sekwencji pojedynków 
z Michałem Zabłockim.

Wyróżniony wysokimi odznaczenia-
mi państwowymi oraz wieloma na-
grodami i medalami m.in. Medalem 
Pierre’a de Coubertin, Orderem „Ecce 
Homo”. Jest kawalerem orderu „Kalos 
Kagathos” i laureatem „Wawrzynów 
Olimpijskich”. 
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Autor albumów fotograficznych do-
kumentujących zdobycie wicemistrzo-
stwa i mistrzostwa świata przez polskich 
siatkarzy Historia srebra (2006) i Histo-
ria złota 2014. Jego zdjęcia znajdują się 
także w albumach: Ateny 2004 (2004), 
Piękno i gorycz sportu (2004) oraz w co-
rocznych albumach Fotografie wydawa-
nych przez „Gazetę Wyborczą”. Od 2013 

roku uczestniczy w prestiżowym Canon 
Ambassadors Programme. 

Ponad 500 fotografii umieszczonych 
w albumie „Historia złota Mistrzo-
stwa Świata w piłce siatkowej męż-
czyzn Polska 2014”(wydawca: Wojciech  
Jędrzejewski/Grupa Codex) oraz cykl 
fotografii z Igrzysk Olimpijskich w Rio 
de Janeiro i Soczi.

PROF. DR HAB. HENRYK ANDRZEJ  
SOZAŃSKI, absolwent Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie, nauczyciel 
akademicki Akademii Wychowania Fizycz-
nego AWF Józefa Piłsudskiego w Warsza-
wie, wieloletni kierownik Zakładu Teorii 
Sportu, rektor trzech kadencji tej uczelni. 
Był czynnym sportowcem (skok wzwyż), 
rekordzistą Polski i reprezentantem kra-
ju w kategoriach młodzieżowych. Trener 
klasy mistrzowskiej w lekkoatletyce. Wy-
chował reprezentantów Polski w skoku 
w dal i trójskoku, mistrzów kraju w kate-
gorii seniorów i juniorów, medalistów ME 
juniorów. Autor ponad 370 pozycji, w tym 
35 książek (wiele tłumaczonych na inne 
języki). Kierunki działalności naukowej 
Profesora to: teoria i technologia trenin-
gu, sprawność fizyczna, specyfika treningu 
dzieci i młodzieży, obciążenia treningowe 
(wysiłkowe), sport olimpijski. Doktor hono-
ris causa Państwowego Uniwersytetu Wy-
chowania Fizycznego i Sportu w Kijowie,  

AWFiS w Gdańsku oraz Uniwersytetu Kul-
tury Fizycznej i Sportu we Lwowie. Czło-
nek założyciel Międzynarodowej Aso-
cjacji Uniwersytetów KulturyFizycznej  
i Sportu (Iapesu), członek Polskiej Akademii 
Olimpijskiej i wielu organizacji naukowych  
i stowarzyszeń sportowych. 

PROF. DR HAB. JANUSZ CZERWIŃSKI, 
absolwent WSWF w Poznaniu, nauczyciel 
akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. 
Józefa Rusieckiego. Długoletni wykładowca 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku, w której sprawował funkcję 
dziekana, prorektora i trzykrotnie rektora, 
był przewodniczącym Konferencji Rekto-
rów AWF. Autor i współautor 250 publikacji, 
w tym 27 pozycji książkowych, tłumaczo-
nych także za granicą. Doktor honoris causa 
Państwowego Uniwersytetu Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Kijowie oraz AWFiS 
w Gdańsku. Uprawiał piłkę ręczną – był re-
prezentantem Polski (uczestnik MŚ 1963), 
później trenerem kadry (brązowy medal 

HENRYK SOZAŃSKI, JANUSZ CZERWIŃSKI, JERZY 
SADOWSKI za redakcję i współautorstwo pracy 
zbiorowej PODSTAWY TEORII I TECHNOLOGII 
TRENINGU SPORTOWEGO, tomy I i II.

LITERATURA NAUKOWA
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na IO w Montrealu); prowadził też zespoły 
zagraniczne (Grecja, Islandia) i reprezenta-
cję Europy. Wieloletni prezes Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce, obecnie Prezes Hono-
rowy. Członek władz europejskich (EHF) 
i światowych (IHF) federacji piłki ręcznej, 
członek Polskiej Akademii Olimpijskiej.

PROF. DR HAB. JERZY SADOWSKI,  
absolwent i nauczyciel akademicki Aka-
demii Wychowania Fizycznego Józe-
fa Piłsudskiego w Warszawie, Wydzia-
łu Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Białej Podlaskiej, kierownik Katedry 
Teorii i Praktyki Sportu i w Zakładzie Teorii  
i Technologii Treningu Sportowego. Był 
zawodnikiem w lekkoatletyce (skok w dal, 
trójskok), trener I klasy w tej dyscyplinie. 
Autor i współautor ponad 200 prac nauko-
wych. Szczególne zainteresowania badaw-
cze dotyczą teorii i technologii treningu, 
wtym problematyki koordynacji rucho-
wej i techniki. Wielokrotnie pełnił funkcje 
dziekana WWFiS w Białej Podlaskiej oraz 
prorektora AWF w Warszawie. Członek to-
warzystw naukowych m.in. International 
Association of Sport Kinetics, European 
College of Sport Science, Polskie Towarzy-
stwo Naukowe Kultury Fizycznej, National 
Strength and Conditioning Association – 
USA.

PODSTAWY TEORII I TECHNOLOGII 
TRENINGU SPORTOWEGO, tomy I i II.

Praca zbiorowa pod redakcją naukową 
Henryka Sozańskiego, Janusza Czerwińskie-
go, Jerzego Sadowskiego. 

Autorzy: J.G. Adamczyk, A. Boche-
nek, D. Boguszewski, J. Czerwiński, W.S.  
Erdmann, D. Gierczuk, J. Gracz, K. Górniak,  
A. Klusiewicz, H. Kostyra, Sz. Krasicki, H. 
Krysztofiak, J. Krzywański, M.E. Kuśmier-
czyk, B. Latocha-Walencka, H. Makaruk, A. 
Mastalerz, A.Ochal, J.Sadowski, M. Siewier-
ski H. Sozański, S. Sterkowicz, P. Trochim-
czuk, H.Zdebska, C. Żekanowski, Z. Żukow-
ska, R. Żukowski, J. Żyśko.

Praca jest wieloaspektowym kompen-
dium wiedzy z zakresu teorii i praktyki szko-
lenia sportowego. Zespół autorów z pełną 
świadomością przypomina „polską szkołę” 
treningu, jednocześnie poszukując nowych 
dróg rozwoju. Tekst nowatorsko łączy ogól-
nie akceptowaną wiedzę z wynikami naj-
nowszych badań naukowych i doświadcze-
niami trenerów. W całość wkomponowano 
nowe, oryginalne treści, charakterystyczne 
dla wiedzy o sporcie drugiej dekady XXI 
wieku. 

Całość dwutomowego dzieła tworzy naj-
bardziej pełne przedstawienie teorii treningu  

wśród prac wydanych w Polsce, ale też 
funkcjonujących w obiegu międzynarodo-
wym. Poszczególne rozdziały zostały napi-
sane przez wysokiej klasy specjalistów.

Redaktorzy tej pracy i jej Autorzy zapre-
zentowali wielce udaną próbę przedsta-
wienia materiału w sposób zintegrowany. 
Dokonali tego opierając się na ogólnonau-
kowej metodologii poznania, w tym na 
systemowym podejściu i analizie. Udało 
się im w ten sposób nadzwyczajnie szero-
kie uogólnienie materiałów badawczych 
prezentowanych przez naukowców róż-
nych państw, specjalistów nauk o sporcie  

i powiązanych z nim zjawiskach. Włączyli 
do książki dane własnych, oryginalnych ba-
dań, wnoszących istotny wkład w powsta-
wanie oraz rozwój ogólnej teorii i techno-
logii sportu.

Z całą pewnością ta fundamentalna pra-
ca okaże się użyteczną i ciekawą dla każ-
dego, kto dąży do głębokiego zrozumienia 
sensu sportu, treningu i dróg prowadzą-
cych do maksymalnych wyników. 

(na podstawie recenzji profesorów Janusza Iskry 
i Vladimira Lyakha)
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LITERATURA NAUKOWA

RYSZARD WRYK za książki  
OLIMPIJCZYCY DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ  
oraz SPORT I WOJNA
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PROF. DR HAB. RYSZARD WRYK – Wy-
dział Historyczny Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się 
historią sportu, najnowszymi dziejami 
Wielkopolski i biografistyką. Szczególne 
miejsce w jego badaniach zajmuje sport 
akademicki i ruch olimpijski. W swych 
pracach naukowych sport analizuje jako 
zjawisko społeczne w szerokim kontek-
ście uwarunkowań społeczno-politycz-
nych, gospodarczych i kulturowych. Jest 
autorem licznych artykułów opubliko-
wanych w czasopismach naukowych 
i „Polskim Słowniku Biograficznym” 
oraz jedenastu książek, w tym m.in. 
monografii Akademicki Związek Sporto-
wy 1908-1939 (1990), Straty osobowe 
Akademickiego Związku Sportowego 
w latach II wojny światowej 1939-1945 
(1991), Sport olimpijski w Polsce 1919-
1939. Biogramy olimpijczyków (2006), 
Zarys działalności Akademickiego Związ-
ku Sportowego w Poznaniu 1919-1949 

(2007), Początki ruchu olimpijskiego 
w Polsce (2012), Narodziny i rozwój Aka-
demickiego Związku Sportowego do roku 
1949 (2014). Redaktor naukowy i współ-
autor trzytomowych Dziejów Akademic-
kiego Związku Sportowego (2014) oraz 
wydawca dwóch tomów źródeł: Aka-
demicki Związek Sportowy 1908-1983. 
Wspomnienia i pamiętniki (1985), Sport 
akademicki w relacjach i wspomnieniach 
(2009). Założyciel i w latach 1993-2012 
dyrektor Wydawnictwa Poznańskiego. 
Pomysłodawca i redaktor naukowy se-
rii wydawniczych „Poznańskie Słowniki 
Biograficzne” (10 tomów), „Wielkopol-
ska. Historia – Społeczeństwo – Kultura” 
(35 tomów). Od 1996 r. jest wydawcą 
renomowanej w świecie serii wydawni-
czej „Poznańska Biblioteka Niemiecka” 
(44 tomy). Od ponad czterdziestu lat 
prowadzi aktywną działalność społeczną 
w Akademickim Związku Sportowym, od 
2016 członek honorowy AZS.

W książce Olimpijczycy Drugiej  
Rzeczypospolitej (2015) autor poddał 
naukowej analizie 327-osobową zbioro-
wość najwybitniejszych polskich sportow-
ców-olimpijczyków międzywojnia. Książka 
ma znamiona pionierskie. Charakteryzuje 
się nowatorskim ujęciem problematyki. 
Autor jako pierwszy w historiografii sportu 
zastosował prozopografię jako metodę ba-
dawczą, polegającą na zbiorowej analizie 
środowiska sportowego. Przedstawiając 
biografię zbiorową polskich olimpijczyków, 
uwzględnił takie elementy jak: struktu-
ra wieku, pochodzenie terytorialne, po-
chodzenie społeczne, wykształcenie, 
działalność niepodległościową w latach 
pierwszej wojny światowej i w czasie walk 
o kształt terytorialny Polski po 1918 roku, 
przebieg karier sportowych, działalność 
zawodową i społeczną po zakończeniu 
czynnego uprawiania sportu, losy w latach 
II wojny światowej i po jej zakończeniu, 
upamiętnianie dokonań olimpijczyków 

w literaturze, sztuce, nazewnictwie ulic, 
szkół i instytucji oraz na pamiątkowych 
tablicach. Część analityczną pracy do-
pełniają źródłowe biogramy 327 olimpij-
czyków II RP. 

Dopełnieniem zagadnień podjętych 
w pracy Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospo-
litej jest monografia Sport i Wojna. Losy 
polskich olimpijczyków w latach drugiej 
wojny światowej. Autor przedstawił w niej 
losy polskich olimpijczyków w latach 1939-
1945 na dwóch płaszczyznach. Pierwszą 
z nich jest udział olimpijczyków w walce 
o niepodległą Polskę w okresie II wojny 
światowej. Drugą zaś jest sport w czasie 
wojny, w którym uczestniczyli olimpijczycy.  
Autor stara się odpowiedzieć na wiele py-
tań badawczych, a w tym, jakie formy or-
ganizacyjne przyjął sport na terenach oku-
powanej Polski, jakie były motywy jego 
uprawiania, a także jakie funkcje spełniał 
w realiach wojennych. W pracy podjął 
także zagadnienie strat osobowych wśród 
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polskich olimpijczyków podczas II wojny 
światowej. Dzięki wnikliwym badaniom 
źródłowym ustalił, że z grupy 327 olimpij-
czyków Drugiej Rzeczpospolitej w latach 
1939-1945 zginęło 65 sportowców. Za-
pewne te ustalenia autora wejdą na trwałe  

KRZYSZTOF ZUCHORA 
za książkę DIALOGI OLIMPIJSKIE

LITERATURA NAUKOWA

DOC. DR KRZYSZTOF ZUCHORA, 
nauczyciel akademicki w Akademii Wy-
chowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie, prodziekan dwóch kaden-
cji, kierownik Zakładu Teorii Wychowania 
Fizycznego, poeta, eseista, działacz olim-
pijski, b. przewodniczący Komisji Kultury 
i Edukacji Olimpijskiej i członek Prezydium 
PKOl, wiceprzewodniczący Polskiej Akade-
mii Olimpijskiej, od wielu lat kieruje kon-
kursem na opowiadania olimpijskie im. 
Jana Parandowskiego, redaktor naczelny 
czasopism: „Kultura Fizyczna” (od 1973), 
„Magazyn Olimpijski” (2001-2005), zastęp-
ca red. nacz. Kwartalnika „Quo Vadis?” (od 
2005). Członek Komitetu Rehabilitacji, Kul-
tury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN 
(2009-2012). Twórca testu sprawności na-
zwanego Testem Zuchory. 

Autor książek naukowych i poetyc-
kich m.in. Wychowanie fizyczne naszych 
dni (1974), Wychowanie w kulturze  
fizycznej (1980), Edukacja olimpijska ku 

wspólnym wartościom (2006), Nauczy-
ciel i wartości (2009). Z książek poetyckich 
m.in. Jasnowłosej (1968), Chwila bez go-
dziny (1972), Cicho, ciszej (1980), W cieniu 
światła (2005 wydanie polsko-angielskie), 
Sonet z jabłkiem (2005 wydanie polsko-nie-
mieckie), Noc bliżej światła (2010), tomik 
nominowany w konkursie „Europejski po-
eta Wolności”. Laureat złotego „Wawrzynu 
Olimpijskiego” (1966) - za Dalekie i bliskie 
krajobrazy sportu, 2005 – srebrny „Waw-
rzyn” za tom wierszy W zatoce serca (w ję-
zyku polskim i greckim), srebrny „Wawrzyn” 
za tom wierszy Z wiatrem w sercu (2012). 
Nagrodzony w roku 2009 Medalem Pierre’a  
de Coubertin przez Międzynarodowy  
Komitet Olimpijski.

Książka jest poświęcona rozważa-
niom nad historią i perspektywami no-
wożytnego olimpizmu, jego związkami  
z kulturą i sztuką i znaczeniem edukacji 
olimpijskiej. Ukazuje bogaty dorobek fi-
lozofii i praktyki olimpijskiej. Olimpizm  

do historiografii XX wieku. Obie książki 
oprócz walorów naukowych pełnią waż-
ne funkcje edukacyjne i wychowawcze. 
Ukazują bowiem patriotyczne postawy 
olimpijczyków w dziejach Polski pierwszej 
połowy minionego stulecia.
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wychodzi bowiem naprzeciw aspiracjom 
ludzi i otwiera przed nimi obszary godnego 
i pokojowego życia. Podkreśla, że boisko 
sportowe dostarcza takich wartości, które  

są charakterystyczne dla świata kultury 
i sztuki. Podział na artystów i odbiorców  
wydarzeń sportowych ukazuje ich ważną 
rolę w widowisku publicznym, gdzie jedni 
i drudzy dają wyraz własnemu rozumieniu 
sportu i przywiązaniu do wartości uniwer-
salnych. Odwołuje się refleksyjnie do filo-
zofii i edukacji sportowej Pierre’a de Co-
ubertin, który stale podkreślał pokojowy 
charakter ruchu olimpijskiego i podnosił 
doniosłe znaczenie wychowania dla pokoju. 
Wskazywał jednocześnie, że ruch olimpijski 
ma obowiązek bronić swoich kardynalnych 
zasad sformułowanych w „konstytucji olim-
pijskiej”, gdyż od tego zależy jego doniosłość 
humanistyczna. Dialogi olimpijskie ukazują 
sport i edukację olimpijską w taki sposób, 
aby zgodnie ze swym przesłaniem sprzy-
jały poznaniu, naprawianiu i doskonaleniu 
człowieka. Ciągłość wartości współtworzy 
naszą tożsamość indywidualną i społeczną, 
wzmacnia olimpizm jako filozofię i sztukę 
życia w globalnym świecie. 

SZTUKI PLASTYCZNE – RZEŹBA

ADAM MYJAK 
za rzeźbę JEŹDZIEC

PROF. ADAM MYJAK, od 1965 studio-
wał na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróż-
nieniem uzyskał w roku 1971. Rok później 
rozpoczął pracę pedagogiczną na macie-
rzystym wydziale. Od 1990 jest profeso-
rem. Prowadzi Pracownię Rzeźby na ASP 
w Warszawie. Jest też kierownikiem Za-
kładu Rzeźby na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. Wspólnie z Dyrekto-
rem Teatru Wielkiego – Opery Narodo-
wej Waldemarem Dąbrowskim prowa-
dzi Galerię „Opera” w Teatrze Wielkim. 
Trzykrotnie wybierany na podwójne ka-
dencje rektora (1990-1996; 1999-2005; 
2012-2020). W latach 70. był redakto-
rem artystycznym miesięcznika „Nowy 
Wyraz.” W latach 1979-1981 był na sty-
pendium im. Wilhelma Lehmbrucka 
w Niemczech. W połowie lat 80. cyklem 
w Jego twórczości stały się kroczące, 
wydłużone, ażurowe „Figury”. Zdobywa 
liczne nagrody w konkursach krajowych 

i międzynarodowych. Poza rzeźbą, 
medalierstwem, któremu poświęcał się 
zwłaszcza na początku swej drogi twór-
czej, ma w swym dorobku projekty i re-
alizacje monumentalne, podejmowane 
często z prof. Antonim Januszem Pastwą 
(kwadryga na Teatrze Wielkim, odsło-
nięta 3 V 2002). Jest autorem pomnika 
Homo Homini w Kielcach, poświęcone-
go zamachowi na budynki World Trade 
Center w Nowym Jorku, odsłoniętego 
w2006 roku. Na swoim koncie ma ponad 
100 wystaw indywidualnych, zarówno 
w kraju i za granicą. Prezentował swo-
je prace na indywidualnych wystawach 
m.in. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztu-
ki w Warszawie (w 1993 i 2005), Muzeum 
im. Wilhelma Lehmbrucka w Duisburgu 
(1981), Muzeum w Bochum (1989), 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
(1993, 2007, 2015), Muzeum Okręgowym 
w Sandomierzu (2016). We wrześniu 
2005 otrzymał najwyższe odznaczenie  
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za zasługi dla kultury – Złoty Medal 
Gloria Artis. W 2009 został członkiem 
Polskiej Akademii Umiejętności. Przez 
kilkanaście lat był przedstawicielem 
Rady Programowej Centrum Rzeźby 
w Orońsku, w tym pięciokrotnie jej prze-
wodniczącym. Przewodniczył międzyna-
rodowemu Jury w konkursie na pomnik 
Katastrofy Smoleńskiej. W 2013 w Euro-
pejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa 
Pendereckiego powstała stała Galeria 

Rzeźb Adama Myjaka, w której ekspono-
wane są prace 10 rzeźb podarowanych 
przez autora. W 2014 w Ośrodku Praktyk 
Teatralnych w Gardzienicach powstała 
stała Galeria Rzeźb. Jest twórcą popiersia 
Krzysztofa Pendereckiego (2013), pre-
miera Tadeusza Mazowieckiego (2014) 
i autorem medalu Jana Ekiera na zlece-
nie MKiDN. Został wyróżniony tytułem 
Honorowego Obywatela Międzyzdrojów 
(2013), Mrągowa (2014), Sandomierza 
(2016).

JEŹDZIEC – rzeźba symbolizuje jeźdźca 
triumfalnie przybywającego do celu. Koń 
zdaje się być zastygły w bezruchu, jedynie 
wychylona w tył sylwetka mężczyzny uka-
zuje pęd, z jakim poruszał się na trasie. 
Zwierzę stoi dumnie na mecie, majesta-
tycznie unosząc na grzbiecie postać me-
dalisty. Wypolerowana figura mistrza lśni 
w aurze zwycięstwa. Kompozycja drewna 
polichromowanego i stali nierdzewnej 
o wymiarach 2,5m x 3,5m x 1,5m. Idealny 
duet człowieka i konia – współtwórców 
sukcesu.

SREBRNY WAWRZYN
OLIMPIJSKI 2016
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ARCHITEKTURA

GRZEGORZ DŻUS, KATARZYNA ORZECHOWSKA 
-DŻUS /Dżus GK Architekci s.c Grzegorz Dżus, 
Katarzyna Orzechowska-Dżus – Olsztyn/, MACIEJ 
JACASZEK, RAFAŁ JACASZEK /ReStudio Architektury 
– Gdańsk/Olsztyn/, ANNA MIKULSKA-BĄK, PIOTR 
MIKULSKI-BĄK, NATALIA HASSO-AGOPSOWICZ  
/Studio-Projekt Autorska Pracownia Architektoniczna 
s.c. Ryszard Bąk, Anna Mikulska-Bąk, Piotr Mikulski 
-Bąk – Olsztyn/ za projekt całorocznej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Ukiel w Olsztynie

CAŁOROCZNA INFRASTRUKTURA 
SPORTOWO-REKREACYJNA NAD 
JEZIOREM UKIEL W OLSZTYNIE
• Dżus GK Architekci s.c, Olsztyn, Grzegorz 

Dżus i Katarzyna Orzechowska-Dżus 
Projekt obszaru „A” – Plaża miejska przy 
ul. Jeziornej

• ReStudio Architektury, Gdańsk/Olsztyn 
(od 1982), Maciej Jacaszek i Rafał Jaca-
szek 
Projekt obszaru „B” i „C” – Ośrodek Że-
glarstwa Wodnego i Lodowego na Sło-
necznej Polanie

• Studio-Projekt Autorska Pracownia Ar-
chitektoniczna s.c, Olsztyn (od 1992), 

Piotr Mikulski-Bąk, Anna Mikulska-Bąk 
i Natalia Hasso-Agopsowicz
Projekt obszaru „D” – Olsztyńskie Cen-
trum Kajakarstwa przy ul. Olimpijskiej 

Zrealizowany w wyniku zwycięstwa 
w konkursie architektonicznym, przez 
konsorcjum trzech pracowni projekt 
„Budowy całorocznej infrastruktu-
ry sportowo-rekreacyjnej nad jezio-
rem Ukiel w Olsztynie”, jest efektem 
postulowanego od lat „otworzenia 
miasta na jeziora”. W wyniku inwe-
stycji (o powierzchni ponad 400 ha 
i długości linii brzegowej 22,5 km) 
powstała m.in. największa plaża nad 
jeziorem w Polsce z kąpieliskami, 
przystaniami, ośrodkami sportowymi 
żeglarskim i kajakarskim, hangarami 
na łodzie, wypożyczalniami sprzętu 
sportowego i innymi obiektami słu-
żącymi uprawianiu sportów wodnych. 
Ponadto powstały zespoły kilkuna-
stu zewnętrznych boisk do siatków-
ki plażowej, profesjonalna hala do 
siatkówki plażowej, korty do squasha 
oraz restauracje i kawiarnie, a całość 
kompleksu rozlokowanego wśród  

otaczających jezioro lasów, zosta-
ła spięta układem dróg pieszych 
i rowerowych. Architektura obiektów 
wkomponowana została w naturalne 
ukształtowanie terenów nadbrzeża 
jeziora z poszanowaniem jego nie-
zwykłych walorów krajobrazowych. 
Kształt budynków wpasowano w ist-
niejący drzewostan i, aby optycznie 
jeszcze bardziej scalić je z otocze-
niem, w większość dachów pokry-
to naturalną roślinnością, zaś ściany 
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Obszar „A” – plaża miejska.
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indywidualną kompozycją drewna. 
Jednocześnie dla zwiększenia po-
wierzchni rekreacyjnej i zapewnienia 
wspaniałej panoramy na jezioro cześć 
dachów otrzymała formę tarasów. 

Przede wszystkim jednak ta inwe-
stycja w znacznym stopniu zmieniła 
funkcjonowanie miasta. Ośrodek jest 
otwartą przestrzenią publiczną, do 
której przeniosła się znaczna część 
życia kulturalnego i rekreacyjno-spor-
towego mieszkańców, między innymi 

od dwóch lat na plaży miejskiej odby-
wają się zawody FIVB Beach Volley-
ball World Tour w siatkówce plażowej 
oraz odtwarzany jest potencjał klu-
bów żeglarskich. 

Jest to pierwsza w skali kraju pró-
ba objęcia kompleksowym projektem 
dużego zbiornika wodnego i realizacja 
tak różnorodnej, całorocznej infra-
struktury podnoszącej atrakcyjność 
miasta jako ośrodka turystycznego 
i sportowego. 

 

SZYMON SIKORA 
za cykl fotografii UNIA KOLORU I RUCHU

SZYMON SIKORA jest Absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego Józe-
fa Piłsudskiego w Warszawie. Po studiach 
jego zainteresowania skierowały się w stro-
nę grafiki i fotografii sportowej. Igrzyska 
Olimpijskie w Atenach w 2004 roku, jeszcze 
z trybun, obserwował przez obiektyw. Jako  

FOTOGRAFIA

akredytowany fotograf towarzyszył polskiej 
reprezentacji na wielu imprezach najwyż-
szej rangi, w tym Igrzyskach Olimpijskich: 
Pekin 2008, Vancouver 2010, Londyn 
2012, Soczi 2014, Rio 2016. Od 2012 r. fo-
tografował również Igrzyska Młodzieżowe, 
Olimpijskie Festiwale Młodzieży, Igrzyska  
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Obszar „B” i „C” – Ośrodek Żeglarstwa Wodnego  
i Lodowego na SŁonecznej Polanie nad jeziorem Ukiel 
w Olsztynie 

Obszar „D” – Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa z halą 
do siatkówki plażowej



2524

MICHAŁ SŁONIEWSKI 
za książkę BOJKOT IGRZYSK OLIMPIJSKICH JAKO 
INSTRUMENT POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ 
W LATACH 1976 – 1988

LITERATURA NAUKOWA

DR MICHAŁ SŁONIEWSKI, absol-
went Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Warszawie (1976), zawodnik Legii 
Warszawa i AZS-AWF Warszawa w dzie-
sięcioboju. Dr nauk wychowania fizycz-
nego (1983), adiunkt w Szkole Głównej 
Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Ba-
dacz historii polskiego i międzynarodo-
wego ruchu sportowego i olimpijskie-
go. Zajmuje się również problematyką 
historii Spały, Białowieży i dynastii Ro-
manowów. Autor i współautor 8 mo-
nografii i ponad 100 artykułów nauko-
wych i popularnonaukowych. Od 1994 
roku członek Polskiej Akademii Olim-
pijskiej. Współzałożyciel i od 2004 roku 
prezes Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej w Spale. Za działalność naukową 
i społeczną odznaczony m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Złotą Odznaką Akademickiego Związku 
Sportowego.

Podstawowym celem pracy Bojkot 
igrzysk olimpijskich jako instrument 
polityki międzynarodowej w latach 
1976-1988 (2016), jest ukazanie boj-
kotów igrzysk olimpijskich na tle po-
lityki międzynarodowej szczególnie 
w kontekście rywalizacji dwóch do-
minujących wówczas w świecie sys-
temów geopolitycznych w warunkach 
zimnej wojny. Główną osią badawczą 
było wyjaśnienie rzeczywistych przy-
czyn i przebiegu bojkotów przeprowa-
dzonych podczas Igrzysk XXI Olimpiady 
w Montrealu, Igrzysk XXII Olimpiady 
w Moskwie, Igrzysk XXIII Olimpiady 
w Los Angeles i Igrzysk XXIV Olimpiady 
w Seulu. Bojkot Igrzysk w Montrealu 
był wyrazem protestu przeciwko sy-
tuacji społeczno-politycznej w świecie 
i miał formę walki przeciwko aparhe-
idowi w sporcie. Kolejne bojkoty igrzysk 
charakteryzowały się odmową uczest-
nictwa ekip narodowych komitetów  

Europejskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzo-
stwa i Puchary Polski, a także wiele mniej-
szych wydarzeń sportowych. Poza działal-
nością fotoreporterską, wykonuje zdjęcia 
plenerowe, studyjne, a także portretowe 
różnym osobowościom sportowym. 

Zdjęcia Sz. Sikory publikowane są na ła-
mach prasy („Magazyn Olimpijski”, „Ma-
gazyn Rowerowy”, „APS”, „Gazeta Wy-
borcza”, „Dziennik Zachodni”); portalach 
internetowych (Wirtualna Polska, Onet, 
Gazeta.pl, olimpijski.pl; w wydawnictwach 

(„Na Olimpijskim Szlaku” – wydania 2008-
2016, „Skuteczna gra w golfa” 2013, „Bia-
thlonowa kronika sezonu” 2013, 2015, „Na 
łyżwiarskim Szlaku” 2016). Działalność na 
polu fotografii podkreślają liczne wystawy 
zdjęć - głównie po imprezach rangi olim-
pijskiej (2008-2016), a także w konkursach, 
m. in. prestiżowym Mirabaud Yacht Racing 
Image, w którym jedna z prac cyklu „Ruch 
w kolorze. Kolor w ruchu” znalazła się 
wśród 80 najlepszych fotografii żeglarskich 
świata w 2016 roku.

M
ic

ha
ł S

ło
ni

ew
sk

i



2726

SZTUKI PLASTYCZNE – GRAFIKA

BOGUSŁAW LUSTYK 
za KALIGRAFIĘ SPORTU

BOGUSŁAW LUSTYK, malarz, gra-
fik, autor form przestrzennych i rzeźb 
ceramicznych. Absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom 
z wyróżnieniem w 1965 r. u prof. Józe-
fa Mroszczaka (plakat) i u prof. Jerzego 
Tchórzewskiego (malarstwo). Posiadacz 
wielu nagród za twórczość w dziedzinie 
plakatu i malarstwa, w tym 9 przyzna-
nych w konkursach organizowanych 
przez PKOl. Prezentował swoje prace 
na ponad 40 wystawach indywidual-
nych i 70 wystawach zbiorowych w Eu-
ropie i USA. Twórczość B. Lustyka była 
prezentowana podczas Igrzysk Olimpij-
skich w Barcelonie, Atlancie i Londynie, 
gdzie zrealizowany został unikatowy 
projekt pt. „Malowana Kronika Olim-
piady”.

Od 2002 r. współpracuje z Teatrem 
Wielkim Operą Narodową w Warsza-
wie, co zaowocowało dwiema dużymi 
wystawami. Z okazji jubileuszu 150. 

rocznicy urodzin Fryderyka Chopina 
przygotował cykl obrazów pt. „Malo-
wanie Muzyki”, eksponowany w Gale-
rii Kordegarda i podczas Międzynaro-
dowego Festiwalu w Międzyzdrojach 
(w trakcie tych ekspozycji obrazy były 
interpretowane muzycznie przez Wal-
demara Malickiego), a także na wy-
stawach w Chicago i Saratoga Springs 
(w trakcie tych wystaw obrazy były 
inspiracją do muzycznych improwiza-
cji dla amerykańskich muzyków jazzo-
wych). W ramach współpracy z Teatrem 
Wielkim zaprojektował oprawę promo-
cyjną 8. Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego im. Tadeusza Moniuszki.

KALIGRAFIA SPORTU – to efekt kilku-
nastoletniej pracy, podjętej w wyniku 
fascynacji kulturą Japonii, w szczegól-
ności japońską kaligrafią.

„...Od wielu lat podejmuję próby po-
kazania ekspresji ruchu poprzez sztukę 
kaligrafii. Najpierw był taniec (kilkanaście  
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olimpijskich i były formą protestu prze-
ciwko gospodarzom igrzysk. Inspiracją 
tych odmów były decyzje najwyższych 
władz politycznych i państwowych 
krajów bojkotujących igrzyska. Autor 
w oparciu o dokumenty archiwalne, 
przeanalizował gruntownie również 
przyczyny i przebieg podejmowania 
decyzji o nieuczestniczeniu polskiej 
reprezentacji olimpijskiej w Igrzyskach 
w Los Angeles w 1984 roku. Wskazał 
i omówił też powody zaniechania od 
lat 90. XX wieku używania bojkotów 
igrzysk jako środka nacisku w stosun-
kach międzynarodowych. W swojej 
monografii, oprócz szerokiej bazy źró-
dłowej wykorzystał również zagranicz-
ną i krajową literaturę naukową po-
święconą tej problematyce.



28

lat temu w USA), a potem próby ze 
sportem, które podjąłem podczas 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie wyko-
nując serię obrazów nawiązujących do 
techniki kaligrafii. Następnym krokiem 
była próba wyrażenia ruchu we współ-
czesnym sporcie z wykorzystaniem 
środków tradycyjnej kaligrafii japoń-
skiej możliwie jak najbardziej wszech-
stronnie przy wykorzystaniu własnych 
narzędzi i własnych środków wyrazu, 
której uwieńczeniem jest KALIGRAFIA 
SPORTU (z wypowiedzi Autora).

NAGRODY SPECJALNE
PKOl
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JUSTYNA SZUBERT-KOTOMSKA 
za film RIO. MIASTO BEZ BOGA
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JUSTYNA SZUBERT-KOTOMSKA 
uprawia coraz bardziej rzadkie dzisiaj 
dziennikarstwo. Oparte na ciekawo-
ści świata i zarazem dużej wrażliwości 
i empatii w stosunku do niego. Ce-
chuje ją przygotowanie drobiazgowej 
dokumentacji do każdego reportażu 

czy też cyklu wędrówek po ciekawych 
miejscach świata. 

Jej pierwszy projekt wokół olimpij-
ski „Halo tu Londyn” pokazał bogac-
two historii miasta gospodarza let-
nich igrzysk 2012 roku. Potem było 
już ostrzejsze społecznie i politycznie 

Ju
st

yn
a 

Sz
ub

er
t-K

ot
om

sk
a 

„Halo tu Soczi” o problemach organi-
zatora zimowych igrzysk Soczi i Rosji 
w 2014 roku. 

Niewątpliwym przebojem stały się 
relacje z kolejnych igrzysk olimpijskich 
2016 roku w Rio de Janeiro. Tutaj Ju-
styna pokazała wielką klasę i odwagę 
dziennikarską docierając do faweli 
budzących trwogę miejsc prawdziwie 
niebezpiecznych. Jednocześnie roz-
toczyła świat barwny, pełen radości 
życia mieszkańców tego fascynujące-
go miasta. Na bazie reportaży z cyklu 
„Halo tu Rio” powstał niezwykły do-
kument „Rio. Miasto bez Boga”. Tytuł 

jest nawiązaniem do słynnego best-
selleru światowego Paulo Linsa „Mia-
sto Boga”. Jeżeli ktoś chce wiedzieć 
jakim krajem jest Brazylia, jakim mia-
stem Rio de Janeiro musi koniecznie 
ten film obejrzeć. 

Justyna Szubert-Kotomska – autor dokumentu
Adam Kowalczyk – operator 
Maryla Torbus – reżyseria montażu 
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Marszałek. Tragiczny wypadek Waldemara 
na torze w Berlinie i nagła śmierć Bernarda 
miały znaczący wpływ na ich życie Film to 
zapis wzruszającej rozmowy o wielkiej ro-
dzinnej miłości zdominowanej przez wspól-
ną sportową pasję. 

MÓJ NAJCENNIEJSZY MEDAL
„Mój Najcenniejszy Medal” to cyklu re-

portaży wyprodukowanych przez Agencję  

„Art Sport” dla TVP ukazujący sylwetki 
znanych postaci polskiego sportu. Każdy 
odcinek jest odrębną, zamkniętą całością, 
ale z jedynym elementem wspólnym od-
powiedzią Bohatera na pytanie: który ze 
zdobytych przez niego medali jest najcen-
niejszy i dlaczego? W materiałach pojawia-
ją się także inne pytania pozwalające bli-
żej poznać Sportowca jego wzloty, upadki  

ARTUR SZULC za filmy NIE ZMARNOWAŁEM 
ŻYCIA, ZWYKŁA NIEZWYKŁA RODZINA,  
serię dokumentalną MÓJ NAJCENNIEJSZY MEDAL

ARTUR SZULC, dziennikarz sportowy, 
komentator i konferansjer. Autor scena-
riuszy i prowadzący programy telewizyjne 
m.in. „Sportowcy Dzieciom”, „Telespor-
tele”, „Gwiazdy Kontra Gwiazdy”. Przez 
wiele lat prezenter sportu w wiadomo-
ściach i innych programach informacyj-
nych w Telewizji Publicznej. Komentator 
na ośmiu Igrzyskach Olimpijskich i wielu 
zawodach sportowych najwyższej rangi. 
Specjalista od kajakarstwa, wioślarstwa 
i łyżwiarstwa szybkiego.

Realizuje filmy o tematyce sportowej 
oraz widowiska wg. własnych koncepcji. 
Jest ich scenarzystą i reżyserem. Jego pasją 
stało się dokumentowanie sylwetek najwy-
bitniejszych polskich sportowców. Zreali-
zował m. in. Filmy o J. Kuleju, W. Fortunie, 
W. Marszałku, R. Szurkowskim i S. Szoździe. 
Autor cyklu dokumentalnego „Mój najcen-
niejszy medal”. Nagradzany na kilku Festi-
walach Filmów dokumentalnych. Pomysło-
dawca Alei Gwiazd Sportu w Dziwnowie.

ZWYKŁA NIEZWYKŁA RODZINA - film 
o Waldemarze Marszałku 

W niewielkim domu na warszawskim  
Bemowie mieszka rodzina Państwa Mar-
szałków. Jedna z najbardziej rozpoznawal-
nych sportowych rodzin w Polsce. Walde-
mar zdobył 27 medali motorowodnych 
Mistrzostw Świata i Europy. Jego starszy syn 
Bernard był Mistrzem Świata, młodszy Bar-
tek ściga się w elitarnej Motorowodnej For-
mule 1. Z tą męską pasją przyszło zmierzyć 
się jedynej kobiecie w rodzinie Krystynie 
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MUZYKA

MAREK SEWEN 
za SYMFONIĘ OLIMPIJSKĄ

MAREK SEWEN jest dyrygentem, 
kompozytorem i altowiolistą. W la-
tach 1952-1956 studiował grę na al-
tówce, kompozycję i dyrygenturę 
w Państwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej w Poznaniu. Podczas studiów 
był członkiem Filharmonii Poznań-
skiej, następnie współpracował przez 
10 lat z Orkiestrą Filharmonii Na-
rodowej. W latach 1965-1966 prze-
bywał w USA, gdzie współpracował 
z MGM Studios w Hollywood. W 1968 
utworzył przy Warszawskim Towarzy-
stwie Muzycznym orkiestrę kameral-
ną „Warszawskie smyczki”. W 1975 
z jego inicjatywy powstała Capella 
Arcis Varsoviensis w 1985 przekształ-
cona w Warsaw Chamber Orchestra, 
z którą M. Sewen odbywał liczne to-
urnée oraz nagrywał płyty dla krajo-
wych i zagranicznych producentów. 
W 1985 powołał także zespół muzycz-
ny Warsaw Symphony Orchestra, który  

bierze udział w koncertach i artystycz-
nych wydarzeniach związanych z War-
szawą. Marek Sewen występował 
z orkiestrami symfonicznymi m.in. 
w Grecji, Wenezueli, Rosji, Bułgarii, 
Francji, Niemczech i Japonii. Muzyka 
M. Sewena, osadzona w nurcie neo-
klasycyzmu z elementami romanty-
zmu, zyskała międzynarodowe uzna-
nie, m.in. na konkursach i festiwalach 
w Atenach, Bukareszcie, Caracas i Ber-
linie, a także w Polsce – nagroda Pol-
skiego Radia. Tworzy też muzykę te-
atralną, filmową, muzykę dla potrzeb 
radia i telewizji, muzykę rozrywkową 
i opracowania muzyki klasycznej i lu-
dowej. Posługuje się także awangar-
dowym językiem muzycznym, a jako 
instrumentalista wykorzystuje swoją 
praktyczną wiedzę dotyczącą instru-
mentów smyczkowych tworząc zaska-
kujące efekty dźwiękowe i dynamicz-
ne.Artysta został uhonorowany przez 
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nacisk położony został na oryginalność ży-
ciorysów sportowców i ich spektakularne 
osiągnięcia. Wypowiedzi wzbogacają ma-
teriały archiwalne TVP przypominające naj-
ważniejsze starty i osiągnięcia opowiadają-
cego o sobie sportowca 

NIE ZMARNOWAŁEM ŻYCIA – film o Sta-
nisławie Szoździe

We wrześniu 2013 roku zmarł, po krót-
kiej ciężkiej chorobie, jeden z najlepszych, 

najbardziej rozpoznawalnych kolarzy w hi-
storii polskiego sportu – Stanisław Szozda. 
Film jest zapisem jego opowieści o karie-
rze i życiu Sportowca – Legendy. Stanisław 
Szozda opowiada przy okazji o historii pol-
skiego kolarstwa, a do narracji włącza się 
jego przyjaciel Ryszard Szurkowski. Ostat-
nie niezwykle wzruszające sceny są swoistą 
spowiedzią i próbą podsumowania życia, 
którego, jak mówi Bohater, nie zmarnował. 

(opisy filmów – Artur Szulc)
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Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego złotym medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”.

„Symfonia Olimpijska” nagrana 
przez Polską Orkiestrę Radiową pod 

kierunkiem Łukasza Borowicza jest 
dedykowana pamięci prezesa PKOl 
Piotra Nurowskiego.

WYRÓŻNIENIA
PKOl
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MARIA ROTKIEWICZ 
za książkę AZS-AWF WARSZAWA 1949-2009

LITERATURA NAUKOWA

DR MARIA ROTKIEWICZ, historyk 
sportu, wieloletni nauczyciel akade-
micki Akademii Wychowania Fizyczne-
go Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
Autorka kilkudziesięciu prac z historii 
kultury fizycznej i pionierka badań po-
czątków i historii sportu kobiet w XIX 
i XX wieku. Wydobyła z zapomnienia 
wiele pionierek wychowania fizycz-
nego i sportu w Polsce i opracowała 
biografie wybitnych polskich zawod-
niczek, m.in. Stanisławy Walasiewicz 
i Haliny Konopackiej.

Kierunkami jej badań były też dzieje 
kongresów i wystaw pedagogicznych, 
higienicznych, lekarskich i sporto-
wych w Europie i Polsce, geneza PKOl, 
dzieje warszawskiej AWF i AZS-AWF 
Warszawa, ceremoniału i symboli-
ki igrzysk olimpijskich, a także wielu 
dyscyplin sportowych, zwłaszcza lek-
koatletyki i pięcioboju nowoczesne-
go. Uczestniczka licznych krajowych 

i międzynarodowych kongresów i sym-
pozjów. Członkini polskich i między-
narodowych stowarzyszeń sporto-
wych. Współpracuje z Muzeum Sportu 
i Turystyki w Warszawie, m.in. autorka 
scenariusza wystawy pt. „Sport kobiet 
w Polsce 1880-1980” zorganizowanej 
w MSiT w 1982 r. Wyróżniona dyplo-
mem „Fair Play” (2007), nagrodą Pol-
skiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet 
(2008), Złotym Medalem za Zasługi dla 
Polskiego Ruchu Olimpijskiego (2012), 
Złotym „Wawrzynem Olimpijskim” za 
książkę Światło Olimpii.

Książka dokumentuje 60 lat dzia-
łalności Klubu Sportowego AZS-AWF-
-Warszawa (1949-2009), który jako 
klub wielosekcyjny, należał do najsil-
niejszych klubów sportowych w Polsce. 
Oparta jest na cennych materiałach 
źródłowych i licznych opracowaniach 
oraz bogato ilustrowana. Z tego za-
kresu wydała wcześniej monografię  

Zawodnicy AZS – AWF Warszawa 
w igrzyskach olimpijskich 1952-2008 
(2009) i opracowała rozdział Sport 
w CIWF – AWF w Warszawie w Księ-
dze pamiątkowej AWF 1929/1930-
2009/2010. Osiągnięcia i sukcesy 
sportowe zawodniczek i zawodników 
oraz zespołów tego Klubu są znaczące 
w skali krajowej i międzynarodowej. 
Najwyższym wyróżnieniem dla za-
wodników i Klubu był udział i kilkaset 
medali, zdobytych przez akademików 
z Bielan na Uniwersjadach, mistrzo-
stwach Europy, mistrzostwach świata, 
a zwłaszcza na igrzyskach olimpijskich. 
Przez dziesiątki lat Klub AZS-AWF był 
chlubą AWF w Warszawie i zapisał się 
godnie w historii polskiego sportu i ru-
chu olimpijskiego. 

M
ar

ia
 R

ot
ki

ew
ic

z



4140

ANDRZEJ GOWARZEWSKI 
za opracowanie i wydanie 
ENCYKLOPEDII PIŁKARSKICH

LITERATURA NAUKOWA

ANDRZEJ GOWARZEWSKI –  
absolwent studiów dziennikarskich Uni-
wersytetu Warszawskiego, dziennikarz 
sportowy, znawca i historyk piłki nożnej, 
reporter, publicysta, współpracownik 
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„Sportu” i „Sportowca”, radia i telewizji 
oraz innych pism polskich i zagranicz-
nych.  Akredytowany dziennikarz na 
igrzyskach olimpijskich w 1976 i 1980 
oraz na wielu mistrzostwach Europy 

i mistrzostwach świata w piłce nożnej. 
Autor i współautor ponad 100 pozycji  
książkowych i albumowych poświęco-
nych przede wszystkim piłce nożnej. Od 
1991 r. założyciel i wydawca GiA w Kato-
wicach publikującego książki piłkarskie 
i Encyklopedię Piłkarską Fuji. Największe 
powodzenie i uznanie przyniosła mu en-
cyklopedia piłkarska mistrzostw świata, 
prezentująca pełną historię tej wielkiej 
imprezy, jej dokumentację i biografie pra-
wie czterech tysięcy uczestników – pił-
karzy, trenerów, sędziów i działaczy, sta-
nowiąc dla Międzynarodowej Federacji  

Piłki Nożnej (FIFA) podstawową bazę in-
formacyjną. W 2014 roku opublikował 
pięciotomową encyklopedię piłkarskich 
mistrzostw świata – ewenement w pi-
śmiennictwie o piłce nożnej.

Jest twórcą rankingu najlepszych 
polskich lekkoatletów roku „Złote Kol-
ce” oraz klasyfikacji w krajowym kolar-
stwie „Kryształowe Koło”. Został wy-
różniony w konkursie dziennikarskim 
„Złote Pióro” i jest laureatem nagród 
literackich Poznania i Krakowa oraz 
kilkunastu konkursów reporterskich, 
m.in. Arki Bożka.
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RYSZARD WRYK, HALINA HANUSZ, BARTŁOMIEJ 
KORPAK, za książki DZIEJE AKADEMICKIEGO 
ZWIĄZKU SPORTOWEGO

PROF. DR HAB. RYSZARD WRYK na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
zajmuje się od wielu lat historią sportu 
akademickiego i ruchu olimpijskiego. 
Jest autorem jedenastu książek z tej 
dziedziny i wielu rozpraw i artykułów  
w czasopismach naukowych i „Polskim 
Słowniku Biograficznym”. Założyciel 
i w latach 1993-2012 dyrektor Wy-
dawnictwa Poznańskiego. Od ponad 
40 lat prowadzi aktywną działalność 
społeczną w Akademickim Związku 
Sportowym, od roku 2016 członek ho-
norowy AZS. 

DR HALINA HANUSZ, absolwent-
ka warszawskiej AWF (1978), Studiów 
Podyplomowych AWF Poznań (1997), 
dr nauk o kulturze fizycznej (2011), 
nauczyciel akademicki Wyższej Szko-
ły Wychowania Fizycznego i Turysty-
ki w Białymstoku (od 2012).Pracow-
nik Zarządu Głównego AZS, sekretarz 

„Zeszytów Historycznych AZS” i „Aka-
demickiego Przeglądu Sportowego”.  
Pomysłodawca i prowadząca m.in. 
ogólnopolskie warsztaty dziennikar-
skie „APS”, redaktor pisma „Absol-
wenci” Stowarzyszenia Absolwentów 
AWF Warszawa, zastępca red. „Rocz-
ników Naukowych WSWFiT w Białym-
stoku”. Autorka i współautorka kilku 
prac: Polacy na letnich uniwersjadach 
1959-2009 (2010), 100 Akademickie-
go Związku Sportowego (2014), Aka-
demicki Związek Sportowy w Polsce 
Ludowej (2014) oraz kilkudziesięciu 
artykułów publikowanych w wydaw-
nictwach i pismach naukowych. 

DR BARTŁOMIEJ KORPAK, ab-
solwent Wydziału Ekonomii Uniwer-
sytetu Warszawskiego (1977), po-
dyplomowych studiów w zakresie 
turystyki i rekreacji (1983) oraz dzien-
nikarstwa i nauk politycznych (1996) 
na UW, doktor Wydziału Historyczno- 

LITERATURA NAUKOWA
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Socjologicznego na Uniwersytecie 
Rzeszowskim. Pracownik Zarządu 
Głównego AZS (od 1977), sekretarz 
generalny tej organizacji od 1991. 
W okresie studiów prezes Klubu 
Uczelnianego AZS Uniwersytetu War-
szawskiego, od 1978 członek władz 
centralnych AZS. Od 1987 redaktor 
naczelny „Akademickiego Przeglądu 
Sportowego”. Autor opracowań z za-
kresu wychowania fizycznego i sportu 
studentów, zarządzania akademickim 
sportem, historii sportu akademickie-
go, upowszechniania kultury fizycznej 
w środowisku akademickim.

W ponad stuletniej swej histo-
rii Akademicki Związek Sportowy 
wniósł wielki wkład w rozwój kultu-
ry fizycznej w Polsce. Już w pierw-
szym okresie działalności organizacja 
ta odegrała istotną rolę w zakresie 
propagowania w społeczeństwie pol-
skim różnorodnych form wychowania 

fizycznego, sportu i turystyki. Lata 
Drugiej II Rzeczypospolitej cechowa-
ły się z kolei wzmożoną aktywnością 
działaczy AZS w tworzeniu struktu-
ry sportu polskiego, popularyzowa-
nia nowych dyscyplin sportowych, 
wprowadzania pionierskich rozwią-
zań metodycznych w procesie szko-
leniowym oraz nawiązywania pierw-
szych kontaktów międzynarodowych.  
 Po zakończeniu II wojny światowej 
AZS aktywnie włączył się w odbudo-
wę ruchu sportowego w kraju. Inicjo-
wał rozwój nowych dyscyplin sporto-
wych oraz wprowadzał nowatorskie 
koncepcje programowo-organizacyj-
ne i szkoleniowe w sporcie wyczyno-
wym. Na szeroką skalę zaczął propa-
gować w środowisku akademickim 
różne formy aktywności ruchowej. 
Z każdym dziesięcioleciem rozsze-
rzał i uatrakcyjniał sportową ofertę 
adresowaną do studentów. Nie do  
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JERZY NOWOCIEŃ, KRZYSZTOF ZUCHORA 
za redakcję i współautorstwo pracy zbiorowej 
w cyklu SPOŁECZNO-EDUKACYJNE OBLICZA 
WSPÓŁCZESNEGO SPORTU I OLIMPIZMU, 
TOMY I-IV

LITERATURA NAUKOWA

PROF. DR HAB. JERZY NOWO-
CIEŃ, absolwent Akademii Wychowa-
nia Fizycznego im. Bronisława Czecha 
w Krakowie i Wydziału Pedagogiczne-
go Uniwersytetu Warszawskiego. Od 
wielu lat jest nauczycielem akademic-
kim warszawskiej AWF, kierownikiem 
Zakładu Pedagogiki, b. dziekan Wy-
działu Wychowania Fizycznego. Autor 
prac naukowych i popularno-nauko-
wych z zakresu pedagogiki kultury fi-
zycznej, olimpizmu, edukacji olimpij-
skiej, fair play. Inicjator i organizator 
cyklicznych konferencji naukowych 
nt. ,,Społeczno-edukacyjne oblicza 
współczesnego sportu i olimpizmu”. 
Otrzymał nagrodę Ministra Edukacji 
i Sportu oraz nagrodę Polskiej Aka-
demii Olimpijskiej za monografię pt. 
Sport i olimpizm w systemie dydak-
tyczno-wychowawczym współczesnej 

szkoły. Zajmuje się teorią i metodyką 
wychowania fizycznego, pedagogiką 
sportu, olimpizmem, kształceniem 
nauczycieli i dydaktyką szkoły wyż-
szej. 

DOC. DR KRZYSZTOF ZUCHORA, 
nauczyciel akademicki w AWF w War-
szawie, autor rozpraw, opracowań 
i książek poświęconych problema-
tyce olimpijskiej, m.in. nagrodzonej 
Złotym „Wawrzynem Olimpijskim” 
Dalekie i bliskie krajobrazy sportu, 
redaktor czasopism naukowych i prac 
zbiorowych, poeta i eseista. Dzia-
łacz polskiego ruchu olimpijskiego,  
b. przewodniczący Komisji Kultury 
i Edukacji Olimpijskiej oraz Prezy-
dium PKOl, wiceprzewodniczący Pol-
skiej Akademii Olimpijskiej, nagro-
dzony przez MKOl medalem Pierre’a  
de Coubertin. 
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przecenienia jest wkład AZS w rozwój 
ruchu olimpijskiego w Polsce. W la-
tach 1928-2014 „azetesiacy” zdobyli 
pięćdziesiąt jeden medali olimpijskich 
(siedemnaście złotych, czternaście 
srebrnych i dwadzieścia brązowych). 
Wielu reprezentantów AZS stało się 
ikonami polskiego sportu i na trwałe  

weszło do kulturowego dorobku 
naszego kraju. Spośród wszystkich 
polskich ogólnopolskich organizacji 
sportowych AZS ma najwszechstron-
niejszy udział w rozwoju kultury fi-
zycznej w Polsce w XX i XXI stuleciu. 

(z tekstu prof. R. Wryka na 4 s. okładki książek)
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oraz pokojowego współistnienia społe-
czeństwa globalnego z wykorzystaniem 
wartości sportu. Prace ukazują dylema-
ty egzystencjalne i moralne występu-
jące w różnych przejawach aktywności 
sportowej i praktyce olimpijskiej. Prace  

integrują różne dziedziny nauki oraz śro-
dowiska uniwersyteckie, szkół publicz-
nych i prywatnych. Łączą nauczycieli, 
studentów, trenerów i kibiców, którym 
bliskie są problemy kultury sportu, zdro-
wia, edukacji i czasu wolnego.

Prezentowane cztery tomy mono-
grafii wydane w cyklu ,,Społeczno-
-edukacyjne oblicza współczesnego 
sportu i olimpizmu” łączy myśl i przeko-
nanie o wielkiej moralnej sile tkwiącej 
w idei olimpizmu i w ruchu olimpijskim.  

Redaktorzy tomów J. Nowocień  
i K. Zuchora gromadzą w nich wiedzę 
o najbardziej chlubnych tradycjach 
sportu, uniwersalnych wartościach 
olimpizmu, o budowaniu humanizmu 
w sporcie i harmonii życia społecznego 
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SPIS TREŚCI

WSTĘP

JURY

ZŁOTE WAWRZYNY OLIMPIJSKIE 2016

WOJCIECH ZABŁOCKI za całokształt prac w dziedzinie architektury i sztuki 

KUBA ATYS za fotografie w albumie Historia złota. Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 
oraz cykl fotografii z Igrzysk Olimpijskich w Soczi i Rio de Janeiro 

HENRYK SOZAŃSKI, JANUSZ CZERWIŃSKI, JERZY SADOWSKI za redakcję i współautorstwo pracy zbiorowej 
Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, tomy I i II

RYSZARD WRYK za książki Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej oraz Sport i wojna

KRZYSZTOF ZUCHORA za książkę Dialogi olimpijskie

ADAM MYJAK za rzeźbę „Jeździec”

SREBRNE WAWRZYNY OLIMPIJSKIE

GRZEGORZ DŻUS, KATARZYNA ORZECHOWSKA-DŻUS /Dżus GK Architekci s.c Grzegorz Dżus, Katarzyna 
Orzechowska-Dżus – Olsztyn/, MACIEJ JACASZEK, RAFAŁ JACASZEK /ReStudio Architektury – Gdańsk/Olsztyn/, 
ANNA MIKULSKA-BĄK, PIOTR MIKULSKI-BĄK, NATALIA HASSO-AGOPSOWICZ /Studio-Projekt Autorska Pracownia 
Architektoniczna s.c. Ryszard Bąk, Anna Mikulska-Bąk, Piotr Mikulski-Bąk – Olsztyn/ za projekt całorocznej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Ukiel w Olsztynie

SZYMON SIKORA za cykl fotografii „Unia koloru i ruchu”

MICHAŁ SŁONIEWSKI za książkę Bojkot igrzysk olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej  
w latach 1976-1988

BOGUSŁAW LUSTYK za „Kaligrafię Sportu”

NAGRODY SPECJALNE PKOl

JUSTYNA SZUBERT-KOTOMSKA za film „Rio. Miasto bez Boga”

ARTUR SZULC za filmy „Nie zmarnowałem życia”, „Zwykła Niezwykła Rodzina”,  
serię dokumentalną „Mój najcenniejszy medal”

MAREK SEWEN za „Symfonię Olimpijską”

WYRÓŻNIENIA PKOl

MARIA ROTKIEWICZ za książkę AZS-AWF Warszawa 1949-2009

ANDRZEJ GOWARZEWSKI za opracowanie i wydanie encyklopedii piłkarskich

RYSZARD WRYK, HALINA HANUSZ, BARTŁOMIEJ KORPAK, za książki Dzieje Akademickiego Związku Sportowego

JERZY NOWOCIEŃ, KRZYSZTOF ZUCHORA za redakcję w współautorstwo pracy zbiorowej w cyklu Społeczno-
edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, tomy I-IV



„Wawrzyn Olimpijski” jest nagrodą Polskiego Komitetu Olimpijskiego  
– ustanowioną w 1967 roku. Po raz pierwszy „Wawrzyny” przyznane 
zostały w roku 1969 i uświetniły Jubileusz 50 – lecia Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego oraz odbywającą się wówczas w Warszawie 68. Sesję  
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

„Wawrzyn” przyznawany jest w czteroletnim cyklu olimpijskim w róż-
nych dziedzinach twórczości. Wśród laureatów znajdują się przedstawi-
ciele sztuk plastycznych, literaci, architekci, filmowcy, fotograficy, muzy-
cy, pracownicy naukowi, którzy za swoje dzieło lub za całokształt swojej 
twórczości otrzymują medal „Wawrzyn Olimpijski”. 

„Wawrzyny Olimpijskie 2016” to już 14. edycja nagrody PKOl. 
W 1994 roku z okazji 75. rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olim-

pijskiego i 100 – lecia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zasłu-
żonym działaczom polskiego ruchu olimpijskiego przyznano dyplomy pod 
nazwą „Honorowe Wawrzyny Olimpijskie”.

Pielęgnowanie przez Polski Komitet Olimpijski tradycji łączenia kultury 
i sztuki ze sportem podkreśla ich znaczenie w szerzeniu idei i edukacji 
olimpijskiej. Potwierdza również twórczą inspirację artystów sportem, 
który jest jednym z najbardziej dynamicznych i emocjonujących zjawisk 
naszej cywilizacji sięgającym do korzeni antyku. 

WAWRZYN OLIMPIJSKI
medal zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza Stanisława Sikorę


