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Laureaci

50. Konkursu Fair Play PKOl 2016 

Dyplom Fair Play w kategorii 

Czyn czystej gry

DARIA LEBA (SM Racing Toruń) – sport motocyklowy

Wyróżnienia indywidualne w kategorii

Całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu 

ANDRZEJ KRZESIŃSKI – lekkoatletyka, skok o tyczce

MARIAN WIĘCKOWSKI – kolarstwo

ANTONI ZAJKOWSKI – judo 

JÓZEF ZAPĘDZKI –strzelectwo sportowe

WIESŁAW ZIEMIANIN – biathlon

Wyróżnienia indywidualne w kategorii

Promocja wartości fair play

dr JERZY KRÓLICKI – rugby

dr hab. SZYMON KRASICKI prof. AWF Kraków – narciarstwo





Dyplom w kategorii 

Czyn czystej gry

Dyplom honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał zawodnik lub zawodnicz-

ka, zespół sportowy, trener czy działacz w 2016 roku. Czynem tym pomógł innym, poświę-

cając nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i nie-

pisanych praw w sporcie oraz swojej humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka. 

Daria Leba 
SM Racing Toruń

PIT BIKE CROSS COUNTRY 2016 – kat. JUNIOR – sport motocyklowy

Kajetan Kupiec (RKM Raptor Rze-

szów), który bezpośrednio przed za-

wodami uległ wypadkowi, mimo 

bólu przystępuje z pasją do rywali-

zacji sportowej. Po pierwszym dniu 

zajmuje III pozycję i aby utrzymać 

II miejsce w klasyfikacji generalnej, 

musi w drugim dniu crossu przeje-

chać chociaż jedno okrążenie. Nie-

stety sprzęt odmawia mu posłuszeń-

stwa. Kajetan nie startuje, traci więc 

szansę na tytuł wicemistrza Ogólno-

polskich Mistrzostw Pomorza Za-

chodniego Cross Country, ale kibi-

cuje swoim kolegom. W tej sytuacji 

w klasyfikacji generalnej Kajetan Ku-

piec zajmuje III miejsce, a Daria Leba (lat 15) – miejsce II.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZANIA NAGRÓD – 16 października 2016 – Miejski Dom Kultury 

w Kaliszu Pomorskim

W chwili odbierania nagrody Daria oficjalnie przekazuje tytuł wicemistrzowski swoje-

mu koledze Kajetanowi, zaznaczając wyraźnie, że w tym sezonie to nie ona, lecz on za-

służył na ten tytuł. Sędziowie przychylili się do decyzji Darii, co znalazło wyraz w zmia-

nie protokołu zawodów.



Wyróżnienia w kategorii 

Całokształt kariery sportowej i godne życie 

po jej zakończeniu

Dla zawodnika lub zawodniczki, którzy wyróżnili się postawą fair play w sporcie i godnym 

życiem po zakończeniu kariery sportowej (osobistym, zawodowym, w działaniach na rzecz 

młodzieży uprawiającej sport itp.)

Andrzej Krzesiński
lekkoatletyka, skok o tyczce

Absolwent AWF Warszawa. 24-krotny reprezentant Pol-

ski w zawodach międzypaństwowych, mistrz Polski (1957) 

i 8-krotny wicemistrz Polski w skoku o tyczce oraz 10-boju 

(1950, 1951). Halowy Mistrz Polski (1951). Uczestnik IO – Rzym 

1960 (12 miejsce). Trener reprezentacji polskich tyczkarzy na 

IO – Montreal 1976 i Moskwa 1980. Jego wychowankowie to 

m.in. W. Buciarski i T. Ślusarski. Trener Elżbiety Duńskiej-Krze-

sińskiej. Przygotowywał również do IO tyczkarzy Wielkiej Bry-

tanii i USA. 

Zasłużony działacz kultury fizycznej, odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Za-

sługi oraz Krzyżem Kawalerskim OOP. Jeden z twórców polskiej szkoły tyczkarskiej. 

Wzór trenera i najwyższy autorytet dla zawodników.

Marian Więckowski 
kolarstwo

Niemal całą karierę sportową związany z klubem Legia War-

szawa. Zadebiutował w wyścigu kolarskim w wieku 15 lat. Do 

historii przeszedł jako pierwszy kolarz, który trzy razy z rzędu 

zwyciężył Tour de Pologne (1954–1956). Rekordzista Tour de 

Pologne pod względem liczby etapów przejechanych w ko-

szulce lidera – 20. W Wyścigu Pokoju w 1956 roku zajął w kla-

syfikacji generalnej dwudzieste miejsce. Trener m.in. Zenona 

Jaskuły, Marka Leśniewskiego, Zbigniewa Ludwiniaka, Marka 

Szerszyńskiego, Sławomira Krawczyka. W latach 1980–1981 wspólnie z Karolem Mada-

jem szkolił kadrę narodową w kolarstwie szosowym, przygotowując zawodników do 

mistrzostw świata i Wyścigu Pokoju. Pod ich okiem trenowali: Czesław Lang, Tadeusz 

Mytnik, Zbigniew Szozda, Mieczysław Nowicki.



Nadal związany z Polskim Związkiem Kolarskim, zajmuje się treningiem dzieci i mło-

dzieży w dziale szkolenia, którego kiedyś sam był szefem. Jest inicjatorem i koordyna-

torem kursów dla instruktorów i trenerów kolarstwa, a także wsparciem i doradcą tre-

nerów i zawodników. Uczestniczy we wszystkich zawodach kolarskich.

Pasjonat kolarstwa, któremu poświęcił całe swoje życie. 

W roku 2000 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Antoni Zajkowski 
judo 

Absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizyczne-

go. Srebrny medalista olimpijski w judo – Monachium 1972. 

Pierwszy polski dżudoka, który zdobył medal olimpijski. 

Wcześniej wywalczył srebrne medale w mistrzostwach Eu-

ropy w latach 1969 i 1971 oraz brązowy medal w mistrzo-

stwach świata 1971. 

W latach 1971–1983 pracownik dydaktyczny w macierzystej 

uczelni. Pracę trenerską rozpoczął również w 1971 roku w klu-

bie AZS AWF w Warszawie i kontynuował ją do roku 2001, 

będąc trenerem Pawła Nastuli i wielu medalistów mistrzostw 

Polski. W latach 1983–1986 szkolił zawodników Szwecji, którzy zdobyli dwa brązowe 

medale podczas mistrzostw Europy 1984.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Właściciel firmy motoryzacyjnej BENDIKS.PL i kortów tenisowych w Łomiankach.

Józef Zapędzki 
strzelectwo sportowe

Ppłk. WP w st. sp. 

Absolwent AWF Wrocław. 

W latach 1960–1980 reprezentant Śląska Wrocław. Specjali-

sta broni krótkiej. Jeden z najwybitniejszych strzelców w Pol-

sce. Dwukrotny mistrz i rekordzista olimpijski (Meksyk 1968, 

Monachium 1972). Pięciokrotny olimpijczyk (Tokio 1964, 

Mont real 1976, Moskwa 1980). Medalista mistrzostw świata 

(srebrny, brązowy) i Europy (złoty, 2 × srebrny i 4 × brązowy). 

23-krotny mistrz i wielokrotny medalista mistrzostw Polski. 

Prezentował wszechstronność i najwyższy poziom we wszystkich konkurencjach pi-

stoletowych. Zawsze słynął z doskonałego planowania treningów i skrupulatnego re-

alizowania założonych celów. Stawiany jako wzór do naśladowania młodym pokole-

niom strzelców.



Wiesław Ziemianin 
biathlon

Czterokrotny olimpijczyk – Lillehammer 1994, Nagano 1998, 

Salt Lake City 2002, Turyn 2006. Absolwent zasadniczej szkoły 

zawodowej, żołnierz zawodowy (sierż. WP). Trener biathloni-

stów BKS WP Kościelisko. Odznaczony m.in. srebrnym Meda-

lem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. W roku 2004 podczas 

Mistrzostw Świata w Oberhofie (Ger) oddał Tomaszowi Siko-

rze swoje – lepsze – narty, mówiąc „Tomek, weź moje nar-

ty, możesz dziś powalczyć o medal”. I tak się stało – Wiesław 

Ziemianin poświęcił swoje szanse walki o wysoką pozycję 

i stypendium sportowe, a Tomasz Sikora został wicemistrzem 

świata. 

Po zakończeniu kariery sportowej Wiesław Ziemianin został pracownikiem technicz-

nym Polskiego Związku Biathlonu i przez wiele lat wspierał pierwszą reprezentację Pol-

ski oraz reprezentacje juniorskie podczas Pucharów Świata i mistrzostw świata. Obec-

nie mieszka w Kasinie Wielkiej. 



Wyróżnienia w kategorii 

Promocja wartości fair play

Dla osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie 

działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania 

dr Jerzy Królicki
rugby

Całe życie zawodowe związał z Zakładem Pedagogiki Akade-

mii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zajmując się pra-

cą dydaktyczną i naukową, równocześnie przez wiele lat był 

zawodnikiem klubu AZS Warszawa i reprezentantem Polski 

w rugby. Jako trener rugby przekazywał młodym adeptom 

nie tylko wiedzę o sporcie, ale starał się kształtować ich pro-

sportowe postawy w duchu fair play. W latach 1985–2013 był 

członkiem Klubu Fair Play, działając aktywnie na rzecz pro-

mocji uniwersalnych wartości fair play, organizując liczne 

konkury, spotkania i konferencje poświęcone tej problematyce. Jest autorem licznych 

prac oraz promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich badających w różnych 

środowiskach sportowych i pozasportowych postawy wobec sportu i zasad fair play. 

dr hab. Szymon Krasicki prof. AWF Kraków
narciarstwo

Studiował w AWF Warszawa i Wyższej Szkole Wychowa-

nia Fizycznego w Krakowie. W trakcie studiów uczestniczył 

w Akademickich Mistrzostwach Świata w 1957 r. (złoty medal 

w biegu sztafetowym) oraz trzech kolejnych Zimowych Uni-

wersjadach 1960, 1962, 1964 (brązowe medale w biegu szta-

fetowym). Trener biegów narciarskich w AZS Zakopane. Od 

1966 trener olimpijskiej reprezentacji polskich biegaczek nar-

ciarskich – udział w ZIO w Grenoble 1968 i w Sapporo 1972. 

W latach 1980–84 pracował jako trener w Sarajewie, przygotowując tamtejszych bie-

gaczy i biathlonistów do udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w roku 1984. 

Komentator TV podczas ZIO 1992, 2010. 

W 1970 r. został pracownikiem naukowo-dydaktycznym AWF Kraków. Pracę tę łączy 

z zatrudnieniem w PWSZ w Nowym Sączu i Instytucie Geografii Uniwersytetu Peda-

gogicznego im. KEN w Krakowie. Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych, 

podręcznikowych, popularnych, metodycznych. Promotor prac magisterskich i dok-

torskich o tematyce związanej z narciarstwem. Autorytet w środowisku narciarskim, 

mentor narciarstwa biegowego w Polsce.



Plebiscyty „Sztandaru Młodych” 

o tytuł „Dżentelmena Sportu” 

i Konkursy Fair Play PKOl 

1963–2016

Inicjatorami nagród Fair Play byli w 1963 r. red. Tadeusz Olszański, ówczesny kierownik 

działu sportowego w redakcji „Sztandaru Młodych”, oraz Tadeusz Konwicki, Jan Strze-

lecki i Andrzej Ziemilski. Po dyskusji pt. Bij mistrza „Sztandar Młodych” wspólnie z Klu-

bem Dziennikarzy Sportowych SDP przeprowadził pierwszy Plebiscyt na „Dżentelme-

na Sportu”. Został nim wybitny pięściarz Zbigniew Pietrzykowski. 

W listopadzie 1977 r. Polski Komitet Olimpijski powołał Komisję Fair Play, która posta-

nowiła corocznie przyznawać nagrody sportowcom, działaczom, kibicom sportowym 

bądź instytucjom za postawę i promocję fair play. W tej sytuacji na sugestię Ryszar-

da Łukasiewicza – redaktora naczelnego „Sztandaru Młodych”, połączono siły i za-

częto organizować wspólne plebiscyty PKOl i „SM”, z czasem przekształcone w Kon-

kursy Fair Play (współpraca ze „Sztandarem Młodych” ustała z chwilą rozwiązana tej 

redakcji w 1997 roku.) Tytuły „Dżentelmena Sportu” przyznawano do 1978 r., następnie 

„Dżentelmena” do roku 1983. W 1984 r. tytuły zastąpione zostały Nagrodami Fair Play, 

w 1993 r. – Głównymi Nagrodami Fair Play, w 2000 r. – Głównymi Trofeami Fair Play, 

a od 2009 r. – Trofeami Fair Play. Od 2001 r. Trofeum Fair Play stanowi statuetka pro-

jektu Krystiana Jarnuszkiewicza, wykonana w oparciu o znaczek Klubu Fair Play PKOl, 

zaprojektowany przez firmę Publicis FCB Poland. Wręcza się ją również jako Honorowe 

Trofeum Fair Play PKOl osobom wybitnie zasłużonym dla ruchu olimpijskiego i pro-

mocji zasad fair play. Pierwsze Honorowe Trofeum Fair Play PKOl przyznano Januszowi 

Piewcewiczowi – wieloletniemu sekretarzowi Międzynarodowego Komitetu Fair Play.










