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Byli – w niektórych
przypadkach pozostają
do dziś – bohaterami
masowej wyobraźni kilku
generacji Polaków. Wielu
z nich z powodzeniem
realizowało w praktyce
ideał „Kalos Kagathos”.
Fakt, że przyszło im żyć
w XX wieku sprawił,
iż musieli wykazywać się
niezłomnością ducha
nie tylko na sportowych
arenach. Tak wyglądały
losy wielu polskich
olimpijczyków, wśród
których znaleźli się i tacy,
którzy zapłacili najwyższą
cenę za przywiązanie
do biało-czerwonych barw.

D

wudzieste stulecie przyniosło rozwój rywalizacji sportowej na nieznaną wcześniej skalę, a najwybitniejsi zawodnicy zyskali ogromną popularność i uznanie. Sport, podobnie jak inne dziedziny życia, funkcjonuje jednak w określonych warunkach społecznopolitycznych. Szczególnie
mocno zależność tę odczuli zawodnicy występujący w okresie dwudziestolecia międzywojennego, którym przyszło
zmierzyć się z wyzwaniami
rzuconymi przez historię.
Wiele biografii zasługuje
na osobną książkę lub film, ale
z oczywistych
względów
w niniejszym tekście przytoczyć
można losy
tylko części
sportowców,
których kariery rozwijały się
w ubiegłym
wieku.
Odrodzone
w 1918 r. państwo
polskie przetrwało
na politycznej mapie
świata niewiele ponad
20 lat. Wojna

Olimpijczycy
z piętnem
historii
w życiorysie

Jadwiga Wajs

ZE ZBIORÓW NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO W WARSZAWIE

Antoni Gałecki

z bolszewikami sprawiła, że reprezentanci naszego kraju nie
mogli stanąć do olimpijskiej rywalizacji w 1920 r. w Antwerpii,
angażując się czynnie
w obronę Rzeczypospolitej.
W okresie międzywojennym,
również dzięki rozwojowi
środków masowego przekazy
(prasa i radio), sportowcy zdobywali ogromną popularność,
wykraczającą poza sławę należną wyłącznie zwycięzcom
stadionowych zmagań. Miliony Polaków emocjonowało
się sukcesami urodzonej w Rawie Mazowieckiej Haliny Konopackiej (pierwsze olimpijskie złoto w 1928 r. w Amsterdamie), Janusza Kusocińskiego
(złoto na igrzyskach w Los Angeles w 1932 r. ), czy też Stanisławy Walasiewicz (podwójna
medalistka z Los Angeles i Berlina w 1936 r.). Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że każdy
region w II RP miał swoich
sportowych olimpijskich idoli,
którymi w Łódzkiem były chociażby Maria Kwaśniewska i Jadwiga Wajs. Z kolei w środowiskach wojskowych dużą popularnością cieszyło się elitarne
jeździectwo, którego uprawianie ściśle wiązało się z służbą
w kawalerii.
Szczególny wydźwięk
miał udział reprezentantów
Polski w igrzyskach w Berlinie,
wykorzystanych przez organizatorów do celów propagandowych. Należy podkreślić, że
polscy sportowcy oparli się politycznej presji, nie stosując hitlerowskiego pozdrowienia
w trakcie ceremonii wręczania
medali, co odróżniało ich
od przedstawicieli wielu demokratycznych państw.
Wybuch drugiej wojny
światowej oznaczał zakończenie lub długoletnie przerwanie
karier sportowych. Warto podkreślić, że niemal 40 proc.
olimpijczyków (124 osoby)
stanęło z bronią w ręku
w obronie kraju, choć nie
wszyscy byli do tego zobowiązani jako zawodowi
wojskowi lub oficerowie
i podoficerowie rezerwy.
Dość powiedzieć, że
ochotnikiem był Kusociński, a Kwaśniewska pełniła rolę sanitariuszki
w czasie obrony Warszawy. We wrześniu
1939 r. poległ w obronie
Oksywia urodzony
w Zgierzu, a związany
z Piotrkowem Trybunalskim,
lekkoatleta Józef Jaworski,
startujący w igrzyskach w 1924
i 1928 r. Udział w walkach nie
miał wyłącznie symbolicznego
charakteru, bowiem siedmiu
olimpijczyków otrzymało ordery Virtuti Militari (w tym
dwukrotnie – urodzony
na ziemi sieradzkiej rotmistrz
Michał Gutowski), a ośmiu –
Krzyże Walecznych. Ponad
czterdziestu trafiło do obozów
jenieckich – dziesięciu spośród
nich nie powróciło z sowieckiej
niewoli. Całą wojnę w niemiec-

kim stalagu spędził m.in.
łódzki bokser Józef Pisarski,
startujący w olimpijskich zmaganiach w Berlinie.
Uczestnicy igrzysk kontynuowali walkę w polskich formacjach wojskowych po 1939
r., docierając pod Tobruk,
Monte Cassino, Falaise i Wilhelmshaven. Możemy tu wymienić chociażby występujących na IO w Berlinie: piłkarza
Antoniego Gałeckiego, związanego z Piotrkowem Trybunalskim lekkoatletę Antoniego Maszewskiego, czy też
przywoływanego już rtm. Gutowskiego oraz łodzianina,
lekkoatletę Stefana Kostrzewskiego (IO w Paryżu i Amsterdamie). W lotniczej „Bitwie
o Anglię” wziął z kolei udział
kolarz Wiktor Ryl (IO w Amsterdamie), pochowany
w Piotrkowie Trybunalskim.
W kraju w działalność konspiracyjną zaangażował się zakopiańczyk, legendarny Stanisław Marusarz, czterokrotny
uczestnik zimowych igrzysk
w latach 1932–1952.
Olimpijczycy stali się
również ofiarami niemieckich
i sowieckich okupantów.
Wśród oficerów więzionych
w ZSRS znalazł się m.in. poznaniak Marian Spojda – piłkarz na igrzyskach w Paryżu
(1924 r.), a następnie asystent
trenera reprezentacji Polski
na mistrzostwach świata
w 1938 r., pogrzebany w 1940 r.
w katyńskich dołach śmierci.
W tej samej zbrodni zostali zamordowani m.in. jeźdźcy:
członek Związku Strzeleckiego i żołnierz Legionów Polskich ppłk. Zdzisław Dziadulski (IO w Paryżu, rezerwowy
cztery lata później) oraz rtm.
Zdzisław Kawecki (srebro
w drużynie w 1936 r. we
wszechstronnym konkursie
konia wierzchowego). Dwaj
koledzy ostatniego z wymienionych: rtm. Seweryn Kulesza z obozu jenieckiego
w Murnau zdążył trafić do 2
Korpusu gen. Andersa, zaś
rtm. Henryk Leliwa-Roycewicz, który uniknął sowieckiej
niewoli, w 1941 r. dotarł
do Warszawy, gdzie walczył
w powstaniu jako dowódca
batalionu „Kiliński”. Można
więc powiedzieć, że losy
członków srebrnej drużyny
jeździeckiej z Berlina stanowią
wymowny przykład życiorysów olimpijczyków w tragicznym XX wieku. Dopełnieniem
tej opowieści niech będą powojenne represje stosowane
przez komunistów wobec Leliwy-Roycewicza, skazanego
w 1950 r. na sześć lat pozbawienia wolności, następnie
sądowo zrehabilitowanego,
lecz nadal inwigilowanego
przez bezpiekę.
Z rąk Niemców zginął zaangażowany w działalność
konspiracyjną Janusz Kusociński, aresztowany w 1940 r. i rozstrzelany w Palmirach z dwoma
innymi uczestnikami igrzysk

urodzonymi w Warszawie – kolarzem Tomaszem Stankiewiczem (IO w 1924 r.) i lekkoatletą
Feliksem Żuberem (IO w 1928
r.). Obozu koncentracyjnego
nie przeżył łódzki szermierz
Roman Kantor, wcześniej żołnierz kampanii wrześniowej.
Przez niemieckie kacety przeszedł jeździec Karol Rómmel
(olimpijczyk z 1912 r. pod flagą
Rosji oraz uczestnik IO w Paryżu i Amsterdamie) – więzień
Dachau i Mauthausen, po powrocie do Łodzi udzielający pomocy mieszkańcom getta.
W 1949 r. został oczyszczony
z zarzutu odstępstwa od narodowości polskiej. Z najbardziej
popularnych sportowców narodowości żydowskiej, którzy nie
przeżyli okupacji należy przywołać krakowskiego futbolistę
Leona Sperlinga (IO w Amsterdamie), który zginął we lwowskim getcie w 1941 r.
Inaczej ułożyły się losy
olimpijczyków wywodzących
się z mniejszości niemieckiej,
a reprezentujących Polskę
przed 1939 r. W IO w Amsterdamie uczestniczyli dwaj łódzcy
kolarze: Jan Siebert i Alfred
Reul. Pierwszy z nich zginął
prawdopodobnie w 1943 r.
na froncie wschodnim, drugi
zaś w 1945 r. wyjechał do Niemiec.
Charakterystycznym zjawiskiem w ubiegłym stuleciu
była emigracja. Jeszcze
przed wojną opuścili kraj związani z Łodzią bokserzy: Jan Gerbich (IO w Paryżu) i Henryk
Chmielewski (IO w Berlinie),
którzy przeszli na zawodowstwo, osiedlając się odpowiednio w Brazylii i USA. Znacznie
większe znaczenie miało jednak
polskie wychodźstwo z lat 1939–
1945 i okresu powojennego.
Na Zachodzie znalazły się również osoby związane ze sportem, które nie akceptowały komunistycznej rzeczywistości
panującej w Polsce po 1945 r.
Na pierwszy plan wysuwa się
wspomniana uprzednio Halina
Konopacka (żona wybitnego
piłsudczyka, płk. Ignacego Matuszewskiego), a w polskiej diasporze odnajdziemy chociażby
gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego, komendanta głównego Armii Krajowej m.in.
w okresie Powstania Warszawskiego, a wcześniej olimpijczyka
z Amsterdamu (startował
w WKKW).
W dodatku, który trzymacie Państwo w rękach w kolejnych tekstach prezentujemy
sylwetki olimpijczyków związanych w różny sposób z regionem łódzkim, m.in. poprzez
miejsce urodzenia, czy też reprezentowanie działających tu
klubów. Pomimo upływających
lat pozostają wzorem do naśladowania, znajdując następców
w kolejnych pokoleniach
uczestników sportowej rywalizacji. Tym ostatnim należy życzyć, by nigdy poza arenami nie
musieli stawać przed tak dramatycznymi wyborami.
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W drzemiącym popod śniegiem dworku Antokolu,
Kiedy miesiąc mnie budził poprzez okiennice,
Marzyłam o Paryżu, Rzymie, Neapolu,
Nieba bardziej głębokie, srebrniejsze księżyce.
(Halina Konopacka, Podróże)
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Popularność Haliny Konopackiej (z prawej)
wykraczała poza sportowe areny. Tutaj podczas
pokazów strojów i broni dla myśliwych.

Halina Konopacka
Złoto dla zuchwałej
Dr Artur Kuprianis
Oddział IPN w Łodzi

H

alina Konopacka (1900–
1989) zdobyła
pierwszy złoty
medal olimpijski dla Polski,
podczas Igrzysk IX Olimpiady
w 1928 r. w Amsterdamie,
w rzucie dyskiem, na odległość 39,62 m. „Dwudziestosześciokrotna mistrzyni Polski
w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem, rzucie oszczepem,
skoku wzwyż, wielobojach
i sztafetach, siedmiokrotna rekordzistka świata, pięćdziesięciosześciokrotna rekordzistka Polski” – taką suchą informację możemy znaleźć
w większości biogramów. Mając jednak do czynienia z tak
bogatym życiorysem, trudno
poprzestać na samym wyliczaniu sportowych sukcesów,
medali i rekordów.
Zacznijmy jednak
od tego, co przyniosło jej
wieczną pamięć rodaków.

W „Kraju Tulipanów” kobiety
po raz pierwszy w historii
igrzysk rywalizowały w skoku
wzwyż, rzucie dyskiem, biegu
na 100 m, sztafecie 4×100 m
i biegu na 800 m. Panie
w świecie sportu ciągle jeszcze stanowiły novum. Musiały przełamywać sceptycyzm m.in. barona Pierre’a de
Coubertina oraz Stolicy Apostolskiej. Wśród 327 polskich
olimpijczyków okresu międzywojennego, było zaledwie
20 kobiet. Halina Konopacka,
aktywnie uprawiająca różne
dyscypliny, świadomie włączała się w propagowanie kultury fizycznej i udziału kobiet
w życiu sportowym. Znana
już z aren i bardzo popularna
dyskobolka (w 1927 r. została
wybrana na sportowca roku
w plebiscycie „Przeglądu
Sportowego”), była oczywistą
nadzieją młodego państwa
polskiego na międzynarodowy sukces. I tych oczekiwań nie zawiodła, doskonale
radząc sobie z ciążącą na niej
presją. Pobiła swój własny re-

kord świata, a kolejną zawodniczkę wyprzedziła o ponad
dwa i pół metra. I nie był to jej
ostatni sukces w Amsterdamie, bowiem wraz z mistrzynią olimpijską w skoku
wzwyż, Kanadyjką Ethel
Catherwood, została uznana
za Miss Igrzysk. Na wiadomość o zwycięstwie Konopackiej w kraju wybuchła euforia
– prezydent Ignacy Mościcki
wysłał depeszę gratulacyjną,
a marszałek Józef Piłsudski
zaprosił ją do Belwederu.
Urodziła się wprawdzie
w Rawie Mazowieckiej, ale tak
naprawdę rodzina Konopackich mieszkała w Piotrkowie
Trybunalskim, z którego niedługo potem przeniosła się
do stolicy. Na chrzcie otrzymała imiona Leonarda Kazimiera, ale nigdy ich nie polubiła. Kiedy zaczęła uprawiać
sport, przybrała pseudonim
Halina, aby uniknąć nieprzyjemności w szkole, w której
niechętnie patrzono na te nowoczesne zwyczaje. Sportowe
zainteresowania to nie tylko

zasługa rodziców, ale i starszego brata Tadeusza, przede
wszystkim piłkarza stołecznej
Polonii, ale również utalentowanego lekkoatlety. Na mistrzostwach Polski w 1923 r.
zdobył brązowy medal w trójskoku. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem m.in. lekkoatletyki.
W ten sposób przed igrzyskami w Amsterdamie, Halina
uczestniczyła w przedolimpijskich treningach prowadzonych przez swojego brata.
Kiedy trwała wojna polsko-bolszewicka, kończyła
właśnie gimnazjum żeńskie
im. Cecylii Plater-Zyberkówny
i marzyła o studiach na Uniwersytecie Warszawskim.
Z poczucia patriotycznego
obowiązku zapisała się
na kurs sanitariuszek,
na szczęście walki wkrótce
ustały. Co do studiów, to nie
ma pewności, czy ten zamiar
udało jej się zrealizować.
Znana jest jedynie jej aktywność w sporcie akademickim
(który nie zrzeszał jednak
tylko studentów), gdzie
oprócz lekkoatletyki
uprawiała wioślarstwo,
koszykówkę i hazenę (rodzaj piłki ręcznej).
W pierwszej połowie lat
dwudziestych pokochała
góry i narciarstwo. To właśnie w Tatrach pierwszy raz
zasłynął jej własnoręcznie
uszyty czerwony beret,
w którym później rozsławiała Polskę na arenach
sportowych.

Warunki fizyczne
(181 cm wzrostu)
i duch sportu wyniesiony z domu musiały jednak zostać
dostrzeżone przez
odpowiednią osobę,
aby naturalny talent
mógł rozkwitnąć.
Okazał się nią być
Maurice Baquet,
francuski trener zatrudniony przez
Polski Związek Lekkiej Atletyki. To on
zaobserwował doskonałe wyczucie
rytmu Haliny i namówił ją do spróbowania konkurencji
rzutowych. Szybko
przyszły pierwsze
zwycięstwa w Polsce,
a następnie na arenie
międzynarodowej.
Apogeum osiągnęła
w 1928 r. wraz ze złotem olimpijskim.
Pod koniec roku odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi
i ponownie wygrała
plebiscyt „Przeglądu
Sportowego”. Zwieńczyła ten wspaniały
czas zamążpójściem.
W grudniu 1928 r.
poślubiła
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w Rzymie starszego o 9 lat płk.
Ignacego Matuszewskiego. Poznali się na zawodach sportowych, Ignacy bowiem, oprócz
tego, że był wpływową postacią obozu piłsudczyków, to
bardzo interesował się sportem. Przez prawie 20 lat zasiadał w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.
Trwająca zaledwie 7 lat
sportowa kariera przyniosła
Konopackiej niebywałą popularność. Jej postać sportretowana została w szopce politycznej „Cyrulika Warszawskiego” w 1927 r.:
„Rosła Halinka z biodrem
szerokim,
Nad Azetesu rosła potokiem,
Duży skok miała, dyskiem
rzucała
I czasem wdzięcznie okiem
strzelała
Za drobnym dyskiem
rzuciła pono,
Więc jej rekordu nie
przysądzono.
(…)
Ciska
oszcze-

przed medalem w Amsterdamie opublikowała swoje
pierwsze wiersze w tygodniku
„Wiadomości Literackie”
i miesięczniku „Skamander”.
W 1929 r. ukazał się tomik jej
wierszy pod tytułem „Któregoś dnia”. W ten sposób Halina ucieleśniała starogrecki
ideał kalos kagathos – piękny
i dobry – harmonijnego rozwoju duszy i ciała.
Małżeństwo z czynnym
politykiem sprawiło, że częściej musiała pojawiać się
na oficjalnych wydarzeniach.
Ponieważ kochała modę, prezentowała się zawsze wytwornie i elegancko. Nie porzuciła
jednak sportowych pasji.
Grała w tenisa i startowała
w rajdach samochodowych.
W 1935 r. została redaktorką
naczelną ilustrowanego dwutygodnika sportowego dla kobiet
„Start”. Mimo jej
wysiłków, pismo upadło
pod koniec 1936 r.
Wybuch wojny oznaczał
dla niej przymusową emigrację. A wszystko zaczęło się we
wrześniu 1939 r. od nadzorowanej przez jej męża brawurowej akcji wywiezienia polskiego złota przez Rumunię,
Turcję i Liban do sojuszniczej
Francji. Według niektórych relacji, jednym z pojazdów, którymi przewożono cenny kruszec przed załadowaniem go
do wagonów kolejowych,
miała kierować Konopacka.
Nie potwierdza tej wersji Wojciech Rojek, który opisał
szczegółowo odyseję skarbu
Rzeczypospolitej (taki jest
zresztą tytuł jego książki
na ten temat). Sama po latach
wielokrotnie wracała do tych
wydarzeń: „Wyruszyliśmy
z tym złotem chyba 7 września 1939 roku. Skarb schowany był w wielu skrzyniach
drewnianych. Położono je
po prostu na siedzeniach
kilku miejskich autobusów
pewnie dla niepoznaki. Była
to długa kawalkada. Mężowi
i mnie towarzyszył minister
Rajchman z żoną i córką, była
oczywiście eskorta, ponadto
kilku najbardziej energicznych pracowników Banku Polskiego. Zamykałam całą kawalkadę”.
Po kapitulacji Francji
czekała ją dalsza wojenna tułaczka – Hiszpania, Portugalia i w końcu Stany Zjednoczone, gdzie osiadła na stałe.
Niestety przepadły jej sportowe pamiątki, wraz z tą najcenniejszą, złotym medalem
olimpijskim. Nie przeminęła
natomiast jej sława, czego
dowiodły kolejne pobyty
w powojennej ojczyźnie.
Zmarła mając prawie 89 lat.
Urna z jej prochami sprowadzona została
do kraju i spoczęła
w grobie rodzinnym
na Cmentarzu
Bródnowskim
w Warszawie.

pem, lub
rzuca kule,
Nie wie
co plotki,
garnki
i kuchnie
Skacze
przez płotki, nigdy nie puchnie”.

Wzięła także
Halina udział w słynnej
Konopacka akcji promocyjnej
podczas igrzysk Związku Cukrowniw Amsterdamie ków Polskich „Cukier krzepi” (hasło
wymyślił Melchior
Wańkowicz).
Kiedy w 1931 r.
zdecydowała się
zakończyć karierę sportową, warto
podkreślić,
że w swojej
koronnej
konkurencji, rzucie
dyskiem,
pozostała
niepokonana. Jej
miejsce
na arenach
sportowych zajęła pochodząca z Pabianic, 12 lat
młodsza, Jadwiga
Wajs, dla której
złoty medal olimpijski Konopackiej był
bodźcem do rozpoczęcia
treningów lekkoatletycznych.
Dzięki sukcesom sportowym szersza publiczność
dowiedziała się również o jej
innej pasji – poezji. Dwa lata
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Historia judo i Olimpiada
oraz nauka o mentalności YAMATO

Jigorō Kanō - pedagog, twórca judo - był pierwszym
z Japonii i bardzo aktywnym członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Osiągnął sukces prezentując judo na świecie i tworząc międzynarodowe
relacje, co zaprocentowało przyznaniem Japonii organizacji igrzysk olimpijskich . Bez wspomnienia o nim
trudno mówić o japońskiej mentalności.
Ayaka Suzuki
japonskiego21@gmail.com

J

udo to nie jest
walka z kimś, to
jest walka z sobą
Stając na tatami
(po jap. hajime)
człowiek podejmuje walkę z przeciwnikiem,
ale nie tylko. To jest także,
a może przede wszystkim,
walka z sobą i własnym sposobem myślenia. W judo kontakt z przeciwnikiem jest bardzo bliski. Walka wymaga
szybkiej reakcji oraz dobrej
oceny przeciwnika.
Judo jako samoobrona –
największa cecha to jest samoobrona bez uszkodzeń ciała
przeciwnika. Judoka nie rzuca
kogoś na tatami bez myśli,
ale ze względem na tę zasadę
rzuca ostrożnie. Czyli nawet
w trakcie walki honor idei Jigorō jest widoczny.
“Tak jak miękkość zwycięża z tym, co twarde, tak
słabi zwyciężają z silnymi”
(po jap. Ju yoku gou wo seisu)
Powyższy cytat pochodzący z chińskiego pisma wojskowego „san ryaku” mówi o
tym, w czym tkwi prawdziwa
siła człowieka. Spokojny człowiek ma szansę zwyciężyć
z gwałtownym, a słaby – z silnym. „Miękkość” a „twar-

dość” w tym tekście definiuję
jako „miękkość charakteru”
oraz „twardość charakteru” .
Miękkość charakteru obejmuje jeden kluczowy czynnik
- pokora.
Judo często oznacza, że
„mały może zwyciężyć z dużym przeciwnikiem, wykorzystując jego siłę”. Innymi
słowy: „Dawid może stać się
Goliatem”. Jednak siły fizycznej nie należy lekceważyć. Treningi i powtarzanie
ćwiczeń wyrabiają siłę i wytrzymałość. Jednocześnie
dowiadujemy się, że ważne
jest elastyczne myślenie o
pokonywaniu trudności.
Na ogół, gdy pojawiają się
problemy, wiele osób rezygnuje, stawiając się w pozycji
przegranego, mimo że przecież nie mogą przewidzieć
wyniku. Judo to nie jest
walka z kimś. To jest walka
z sobą. Judo podpowiada
sposoby, jak można pokonać
lęk, żeby osiągnąć cel oraz
jak poznać „własne Ja” wg.
azjatyckiej filozofii. Gdy ćwiczymy poznajemy swoje słabości i po zaakceptowaniu
tworzymy nowe wyjście.
Dlatego też na całym świecie
wielu przedsiębiorców, osób
zarządzających oraz prawników ćwiczy judo.

Co osiągnął filozof przez
trening jujistu?
„W japońskim jujistu znalazłem samodyscyplinę,
która pomogła mi w wielu
sytuacjach życiowych, niezwiązanych z walką. W sekcji,
w której trenowałem „miękkość” towarzyszyła też „twardość” rozumiana jako cnota” –
mówił filozof dr Łukasz Zaorski-Sikora.
Czym jest cnota w Jujitsu?
Pokora – wg. Kultury Europejskiej to jest cnota ceniona
od wieków. Sokrates mówił
w niej, że pokora to jest jedna
z wspaniałych lekcji z życia.
Bez cnot nie możemy opowiadać o jego życiu. „Wiem, że nic
nie wiem” - ignorancja sokratejska, czyli uświadamianie
oraz potwierdzenie o brak
wiedzy związuje się z cnotą.
„Pokora łączy się ze samoświadomością i odwagą.
To odwaga i pokora, samoświadomość - świadomość
także swoich słabości i ograniczeń mogą pomóc wygrać
z silniejszym fizycznie, agresywnym i zbyt pewnym siebie
przeciwnikiem, który nie docenia osoby którą zaatakował.
Pokora to także siła: siła duchowa, siła moralna - osoba
pełna pokory nie może być za-

Autorka tekstu pani Ayaka Suzuki jest
mieszkanką Tokio, a pracuje
w Uniwersytecie Łódzkim

tem utożsamiona z osobą
słabą” – podkreślał dr ZaorskiSikora.

Podstawowe trzy elementy
do osiągnięcia sukcesu
W świecie sportowego judo
wypełnienie warunków
„shin-gi-tai” jest podstawą
do osiągnięcia sukcesu. Jeśli
brakuje choć jednego elementu, nie można mówić
o sukcesie.
a mentalność,
a umiejętność,
a ciało ( organizm) .
Do ukształtowania tych
elementów ważna jest cierpliwość, lecz droga nie jest
krótka. Na początek każdy judoka zaczyna ćwiczyć ukemi.
Ćwiczenie ukemi, czyli padów
trwa parę miesięcy aż do perfekcji. Jest konieczne, aby
ćwiczący potrafił uniknąć urazów spowodowanych upadkami.
„Człowiek nie wyćwiczony w ukemi nie może brać
udziału w walce” - powiedział
kiedyś mój trener. To jest też
nauka cierpliwości. Na tatami

każdy jest sam, pomimo przeciwnika i walczy z lękiem,
a kontrolowanie swojego
stanu psychicznego pomaga
w zwycięstwie.

Idee Jigoro Kanou tworzą
mentalność judoki
Jigorō Kanō stworzył judo
ćwicząc jujitsu. Jujitsu to japońska ,tradycyjna metoda
walki wręcz, bez korzystania
z broni lub z małym orężem,
a stosuje się ją w ataku i obronie. Jigorō wprowadził czynnik sportowy i usunął z jujitsu
techniki zagrażające zdrowiu
i życiu walczących. Chciał,
aby judo kształtowało osobowość człowieka, sposób życia
oraz moralność ćwiczących .
Ideą judo nie jest wygrana
lub przegrana, tylko walka
o wspólne dobro (po jap. Jitakyouei ), okazywanie szacunku
i wdzięczności drugiemu człowiekowi, wzajemne wsparcie
i wspólne działanie w celu rozwijania dobrego społeczeństwa. Druga maksyma Jigorō
uczy poświęcania własnej siły
fizycznej i psychicznej dla

wspólnego dobra ( po jap. „seiryoku-zednyou”). Odkąd Jigorō i jego uczniowie uczyli
judo na świecie z każdym rokiem wielu cudzoziemców pukało do drzwi koudoukan,
w celu uczenia się jego techniki, ale bariera kulturowa
utrudniała im naukę. Nie mieli
japońskiej mentalności i trudno
im było ją zrozumieć, a jeszcze
trudniej przyjąć ją za swoją.
Była to duża trudność dla Jigorō. Mentalność japońska wymaga umiejętności komunikacji niewerbalnej i ogromnej
wrażliwości. Jednak Jigorō nie
poddał się i kontynuował przekazywanie nauki. W obecnych
czasach we Francji popularyzuje się judo jako naukę moralności dla dzieci, ponieważ
na ćwiczeniach oraz w walce
najważniejszymi, kluczowymi
wręcz, są: dotrzymywanie
obietnic , przestrzeganie zasad
i regulaminów oraz grzeczność
i honor - to jest potrzebne, aby
być prawdziwym judoką.
Liczba zarejestrowanych judoków przekroczyła 503.000 osób
w 2020 r. To ponad 3 razy więcej niż w Japonii.

Judo i Olimpiada
Jigorō marzył o realizowaniu
idei pokoju na świecie poprzez
sport oraz o rozwoju edukacji.
Jego pierwsze marzenie spełniło się tak, że przyniosło wybór Tokio jako miejsca organizacji olimpiady. Pierre Coubertin, Francuz, ojciec nowożytnego ruchu olimpijskiego,
zaprosił Jigorō w 1909 roku
do pracy w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.
W 1912 r. pierwszy raz Japonia
wzięła udział w olimpiadzie
wysyłając dwóch japońskich
lekkoatletów – Shisou Kanaguri i Yahiko Mishima. Ich
walka w Sztokholmie poruszyła serca obywateli Japonii
i spowodowała starania
o olimpiadę. Nie było to łatwe.
Na przeszkodzie stała wojna
z Chinami. Jednak Jigoro się
nie poddawał i w Berlinie powierzono Japonii organizację
olimpiady w 1940 roku w Tokio. Niestety II Wojna Światowa zniweczyła te plany. Jednak Jigorō jako judoka zyskał
zaufanie na arenie międzynarodowej.
Nauczanie Jigoro
Czego nauczy nas Jigorō Kanō ?
Nauczył nas wiele o kształtowaniu relacji ludzkich oraz
o nie poddawaniu się przeciwnościom losu. Judo, to także
nauka japońskiej filozofii.
Po śmierci Jigorō, jego następcy
na całym świecie nadal przekazują ważne nauki, metodę
walki z samotnością, złem. Starają się zaszczepić odpowiedzialność i istotę człowieczeństwa. To są wspólne elementy
w biznesie i w funkcjonowaniu
społeczeństw. W obecnych czasach wiele osób przezywa
trudne chwile, a metoda Jigorō
może podpowiedzieć jak znaleźć wyjście i jak wygrać z sobą.
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Musimy uniknąć sytuacji, by Tokio ponownie
stało się zalążkiem rozprzestrzeniania się
wirusa – mówił po podjęciu decyzji premier
Japonii, Yoshihide Sug.

FOT. WIKIPEDIA

Japończycy przed stadionem narodowym

Niechciane igrzyska bez kibiców,
ale ze stanem wyjątkowym
Dariusz Piekarczyk
d.piekarczyk@dziennik.lodz.pl

T

o będą igrzyska
z koronawirusem, ale bez zagranicznych kibiców. Mało tego,
zdecydowano
w czwartek (8 lipca) że w Tokio, gdzie do 22 sierpnia, a więc
przez cały czas trwania wydarzenia, ze względu na wzrost
liczby zakażeń koronawirusem
rywalizacja będzie się toczyć
bez udziału publiczności,
a więc i fanów miejscowych.
- Musimy uniknąć sytuacji, by
Tokio ponownie stało się zalążkiem rozprzestrzeniania się wirusa - mówił po podjęciu tej decyzji premier Japonii, Yoshihide Sug.
Decyzja ta została odebrana pozytywnie przez japońskich lekarzy. Ich zdaniem, organizacja igrzysk
olimpijskich z kibicami wiązałaby się z dużym ryzykiem
rozprzestrzenienia się kolejnej
fali koronawirusa. - Popieram
decyzję, aby nie było kibiców,
ale zmartwienie nie zniknie
całkowicie, dopóki mamy tak
wielką imprezę jak igrzyska
i to jeszcze w połączeniu z sezonem wakacyjnym - mówił
z kolei profesor medycyny
szpitala uniwersyteckiego
w Kioto Yuki Furuse, który
współpracuje z rządem Japonii w kwestii pandemii.
Prezes MKOl Thomas
Bach zapewnił z kolei, że będzie wspierał wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestni-

kom igrzysk oraz japońskim
kibicom, obojetnie w jakiej
liczbie się pojawią. - Wykazaliśmy się odpowiedzialnością,
decydując się na przełożenie
turnieju - mówił. - Pokażemy
to również dzisiaj, popierając
wszelkie działania, które są
niezbędne do zapewnienia i przeprowadzenia bezpiecznych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich dla
Japończyków
i wszystkich
uczestników.
Przypominijmy, że
w marcu zakazano
udziału
w igrzyskach
olimpijskich
kibicom
z zagranicy,
choć po-

Olimpijskie medale
jawi się „armia” około 80 tysię
cy dziennikarzy i osób obsługujących igrzyska. Wszyscy
oni będą przemieszczać się po
kraju, a więc są potencjalnymi
nosicielami zakażeń. Pod koniec ubiegłego miesiąca orga-

nizatorzy zdecydowali, że
podczas igrzysk olimpijskich
wpuszczą zresztą na obiekt
jedynie do 10 tysięcy kibiców.
Wówczas zakładano jednak,
że sytuacja w stolicy się poprawi. Tymczasem przybywa
zakażonych osób.
Przyjazd „obcych” sprawia, że w Japonii panuje niechęć
do igrzysk,
która zresztą
wzrasta. Na dodatek niedawno
przez kraj przetoczyła się czwarta
fala covid-19.
Dziennie było nawet
i siedem tysięcy zakażonych w kraju liczącym 125 mln mieszkańców. Jest to jednak jeden z najwolniej
szczepiących sie krajów wysoko rozwiniętych. Dość powiedzieć, że do połowy
czerwca dwie dawki
szczepień przyjęło zaledwie sześć procent obywateli.
Dla porównania, w naszym kraju,
gdzie także
ze szczepieniami
pod górkę,
jest ponad 30
procent. To
wszystko sprawia,
że z dnia na dzień rośnie liczba osób, którzy nie
chcą igrzysk. O ich przełożenie apelowali między innymi
lekarze, a coraz więcej ludzi

podpisuje się pod internetową
petycją „Odwołać igrzyska
w Tokio, aby chronić nasze życie”. Głos w sprawie zdecydował się nawet zabrać cesarz
Naruhito, który stwierdził, że
jest bardzo zmartwiony obecnym staniem zakażeń w kraju
i ma obawy, czy
igrzyska nie
spowodują ich
wzrostu.
Rzą d Japonii nawet
gdyby chciał
odwołać igrzyska nie może
tego zrobić, bo decydujący głos w tej
sprawie należy do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a ten
mówi wprost, że aby być
w zgodzie z regulaminem
może to zrobić jedynie
w wypadku wojny lub niepokojów społecznych. Dotychczas takie sytuacje
miały miejsce, ale podczas
I i II wojny światowej.
Gdyby jednak rząd Japonii poszedł
za głosem części
obywateli i zdecydował się ich
posłuchać, to
naraziłby się
na wypłatę potężnych odszkodowań. Jest więc
pewne, że 23 lipca
znicz olimpijski zapłonie.
Będą to więc igrzyska jakich świat dotychczas nie
oglądał, dla sportowców dodajmy niezwykle trudne.

Zgodnie z najnowszą wersją
olimpijskiego poradnika nie
będą mogli chodzić do sklepów, restauracji czy zwiedzać
miasta, za to praktycznie nie
będą się rozstawać z maseczkami. Mało tego zmuszeni
będą spożywać posiłki w samotności, nie będą także mogli kontaktować się z wolontariuszami obsługą zawodów. - Wyjątkowy był
zwłaszcza klimat wioski
olimpijskiej, która żyła
swoim międzynarodowym życiem, wręcz
pulsowała - wspomina
Artur Kozłowski,
olimpjczyk z Rio de
Janeiro (2016). Sportowcy nadawali także kolorytu
miastom, w których rozgrywano
zawody, to było
wielkie święto
sportu. Takiej
atmosfery

jak
na igrzyskach nie ma na żadnych innych zawodach rangi choćby
mistrzostw świata, czy Europy. Cóż, jest jednak jak jest
i trzeba się dostosować do wymogów. Cieszmy się z tego co

mamy, a sukcesem jest już
sam fakt, że zawody w Tokio
się odbędą, choć z rocznym
poślizgiem.
Można zatem powiedzieć,
że uczestników igrzysk czeka
funkcjonowanie w swoistej
„bańce”, tak jak chociażby
ostatnio siatkarki i siatkarzy
w Lidze Narodów. Taki stan
niesie z sobą nie lada wyzwania dla sportowców, którzy
będą musieli przygotować się
w samotności i w stresie z bycia w czterech ścianach jak najlepiej do najważniejszych
w życiu zawodów. W związku
z tym będzie to też nie lada
wyzwanie dla psychologów.
Dodajmy, że złamanie obowiązujących zasad grozić może
nawet odebraniem medalu,
ale również wydaleniem w trybie ekspresowym z Japonii.
I jeszcze o dziennikarzach, którzy będą mieli niezwykle
utrudnioną pracę, bo będą mogli poruszać się jedynie pomiędzy hotelem, arenami sportowymi i biurami prasowymi.
Wszyscy bez wyjątku
uczestnicy tego sportowego
święta, na który świat czeka
przecież z utęsknieniem, muszą się liczyć także i codziennymi testami na koronawirusa, także i ci którzy są
w pełni zaszczepieni, po prostu nie ma przeproś. Stan wyjątkowy, o czym trzeba pamiętać, może wprowadzić dodatkowe utrudnienia. Po prostu
to takie igrzyska, gdzie priorytetem nie wydają się być medale, ale niedopuszczenie
do rozprzestrzenienia się pandemii.
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Jadwiga Wajsówna podczas ceremonii wręczenia
medali olimpijskich
w Berlinie – jedyna bez
nazistowskiego pozdrowienia.

Patrycja Resel
Oddział IPN w Łodzi

J

adwiga Wajsówna
urodziła się 30
stycznia 1912 r.
w Pabianicach.
Swoją przygodę ze
sportem rozpoczęła jako ośmioletnia dziewczynka, wstępując w rodzinnym mieście do Towarzystwa
Gimnastycznego ,,Sokół”.

Kariera sportowa
W 1931 r. zadebiutowała w reprezentacji Polski podczas meczu z Włoszkami w Królewskiej Hucie (taką nazwę nosił
w tym czasie Chorzów). Zdobyła wówczas drugie miejsce
w rzucie dyskiem, tuż po niezwyciężonej Halinie Konopackiej. Pierwszy rekord świata
ustanowiła rok później podczas majowych zawodów
na stadionie przy al. Unii Lubelskiej w Łodzi. Oddała rzut
dyskiem na odległość prawie
40 m. Trzykrotnie reprezentowała Polskę w tej konkurencji
podczas igrzysk olimpijskich
(Los Angeles 1932 r. – brązowy
medal, Berlin 1936 r. – srebrny
medal, Londyn 1948 r. –
czwarte miejsce). Była wielokrotną rekordzistą świata oraz
mistrzynią Polski w rzucie
dyskiem, pchnięciu kulą,
skoku wzwyż oraz skoku w dal
z miejsca. Jej nazwisko figurowało w pierwszej dziesiątce
plebiscytu ,,Przeglądu Sportowego” na najlepszego polskiego sportowca. Była także
laureatką Wielkiej Honorowej
Nagrody Sportowej. Dwukrotnie została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 1936 r.
jest Honorową Obywatelką
Miasta Pabianice.
Zaangażowanie polityczne
Osiągnięcia sportowe Jadwigi
przyćmiły burzliwe życie polityczne jej rodziny. Ona sama
należała do Obozu Wielkiej
Polski i Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego. Dumnie
nosiła mundur organizacyjny
z wpiętym Mieczykiem Chro-

brego. Ojciec olimpijki, Artur
Wajs, był radnym miejskim
w Pabianicach z ramienia SN.
Każdy z jej braci zaangażował
się w działalność ruchu narodowego. Najstarszy Ludomir
(ur. 1903 r.) był działaczem
harcerskim. Pełnił funkcję referenta organizacyjnego Wydziału Powiatowego OWP
w Pabianicach, kierownika
Sekcji Młodych SN w Łodzi,
a następnie koła Łódź-Śródmieście. Czynnie uczestniczył w konflikcie pomiędzy
środowiskiem narodowym
a społecznością żydowską.
W 1934 r. został osadzony
w obozie w Berezie Kartuskiej, gdzie przebywał
od lipca do października.
Na znak protestu Jadwiga planowała wycofać się z II Lekkoatletycznych Zawodów
Międzypaństwowych Japonia
– Polska, które odbywały się
na stadionie miejskim w Poznaniu. Po 1938 r. Ludomir
związał się w Łodzi z Polskim
Frontem ,,Falanga”. Kolejny
z braci, Józef (ur. 1905 r.), był
sekretarzem Wydziału Powiatowego OWP oraz SN w Pabianicach. Młodsi bracia sportsmenki Zygmunt (ur. 1914 r.)
i Jan (ur. 1920 r.) także byli
członkami Sekcji Młodych
SN. Zygmunt należał ponadto
do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej oraz
Sodalicji Mariańskiej. Od 21
lutego 1935 r. pełnił funkcję
prezesa Młodzieży
Wszechpolskiej w Poznaniu.
Pisał artykuły, które wydawano w „Orędowniku. Ilustrowanym Piśmie Narodowym i Katolickim”, redagowanym przez działaczy en-

deckich. Tuż przed rozpoczęciem wojny rozpoczął służbę
wojskową jako dowódca baonu 28. Pułku Strzelców Kaniowskich.

Działalność konspiracyjna
braci Wajsów
Bracia Wajsowie tuż
przed rozpoczęciem II wojny
światowej zostali zmobilizowani. We wrześniu 1939 r. Zygmunt pełnił funkcję dowódcy
zwiadu konnego 146. Pułku
Piechoty, biorąc m.in. udział
w obronie stolicy, skąd trafił
na krótko do niemieckiej niewoli. Ludomir Wajs także wyruszył na front. Nigdy jednak
nie powrócił do swoich bliskich. Wśród rodziny krąży
opowieść, jakoby miał zostać
aresztowany przez Armię
Czerwoną i zamordowany
jako oficer WP.
Po powrocie do Pabianic
Zygmunt i Jan zaangażowali
się w konspirację antyniemiecką. Na początku listopada 1939 r. pierwszy z nich
współtworzył organizację
pod nazwą Staromiejska
Kompania ,,Orzeł Biały”, która
weszła w skład Narodowej Organizacji Wojskowej. Podobną
działalność prowadził Jan, odpowiedzialny za łączność pomiędzy strukturami NOW
w Pabianicach i Warszawie.
Po pierwszych aresztowaniach w organizacji bracia Wajs
musieli się ukrywać. Jesienią
1941 r. Zygmunt przedostał się
do Piotrkowa Trybunalskiego,
a stamtąd do Warszawy.
Po scaleniu konspiracyjnego
podziemia narodowego i utworzeniu we wrześniu 1942 r. Narodowych Sił Zbrojnych wstą-
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Jadwiga
Wajsówna
Lekkoatletka,
olimpijka,
narodowiec

Jadwiga Wajsówna na spotkaniu
działaczy narodowych w Poznań.
„Kurier Poznański”, 21 sierpnia 1934

– Pani, widać, interesuje się bardzo życiem politycznym?
Wolno zapytać, co na to wpłynęło? – Mamusia, ojciec, bracia... W ogóle taka się urodziłam, a nie inna. Mam to we
krwi – odpowiedziała w 1934 r. Jadwiga Wajsówna dziennikarzowi „Gazety Polskiej”. O medalistce olimpijskiej
z Pabianic prasa rozpisywała się nie tylko w chwilach,
kiedy ustanawiała kolejne rekordy w lekkoatletyce. Wiele
kontrowersji wzbudzała także przedwojenna działalność
polityczna rodziny Wajsów i zaangażowanie jej członków
w rozwój organizacji narodowych.
pił w szeregi nowo powstałej
organizacji. Wkrótce dołączył
do niego Jan. Kiedy wybuchło
Powstanie Warszawskie, Zygmunt włączył się do walki jako
żołnierz Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej (I Obwód „Radwan” (Śródmieście) –
Podobwód „Śródmieście Południowe” – Batalion „Zaremba –
Piorun”). Po kapitulacji powstania był leczony w szpitalu
w Zeithain przy Stalagu IV B
Mühlberg. Zarówno Zygmunt,
jak i Jan po zakończeniu okupacji wrócili do rodzinnych Pabianic.

Dramat okresu okupacji Jadwigi Wajs-Grętkiewicz
Jadwiga Wajsówna w styczniu
1939 r. wyszła za mąż za znanego kierowcę rajdowego
i prezesa Łódzkiego Klubu
Motocyklowego Franciszka
Grętkiewicza. Przez pierwsze
miesiące okupacji małżeństwo mieszkało w Łodzi, a następnie w Warszawie na Żoliborzu. Wkrótce na świat przyszli ich synowie – Andrzej
Bogdan (ur. 1939 r.) oraz Jerzy
Maciej (ur. 1941 r.). Pomimo
ciężkich warunków wojennych oraz strachu przed represjami okupanta Grętkiewiczowie próbowali stworzyć
swoim dzieciom szczęśliwy
dom.
Dramat rodziny rozpoczął 16 października 1943 r.,
kiedy najprawdopodobniej
w ramach poszukiwań Zygmunta Wajsa przez gestapo,
Niemcy aresztowali Jadwigę

oraz jej męża. Najpierw niemieccy funkcjonariusze przeprowadzili rewizję mieszkania, a następnie rozkazali
Grętkiewiczom zostawić
dzieci pod opieką sąsiadów.
Małżeństwo znalazło się
w okrytej złą sławą siedzibie
gestapo przy al. Szucha. Tam
zostali poddani przesłuchaniom, podczas których znęcano się nad nimi psychicznie
i fizycznie. Pabianiczankę wypytywano o jej braci działających w podziemiu. Kiedy milczała, gestapowcy bili ją
po twarzy. W wyniku tortur
straciła zęby. Od śmierci uratowała ją znajomość języka
niemieckiego. Jeden z gestapowców rozpoznał w niej medalistkę olimpijską z Berlina.
Pomimo, że nie miała żydowskich korzeni, jej nazwisko figurowało od 1936 r. na liście
sportowców tej narodowości,
która została sporządzona
po berlińskich igrzyskach.
Na szczęście ten fakt został
przeoczony przez Niemców
i olimpijka wraz z mężem wyszła na wolność.
Franciszek Grętkiewicz
po wydostaniu się z gestapowskiej katowni nigdy nie
powrócił do zdrowia. Miał
obite nerki i najprawdopodobniej podczas jednego z przesłuchań dostał udaru. Z czasem stracił pełną sprawność,
a jego żona musiała przejąć
obowiązki związane z zapewnieniem bytu rodzinie. Podczas Powstania Warszawskiego Jadwiga, pomimo pro-

blemów rodzinnych, zaangażowała się w działalność niepodległościową. Kopała rowy
łącznikowe i budowała umocnienia. Po zakończeniu powstania Grętkiewiczowie znaleźli się w obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie,
skąd wysiedlono ich
do Bochni. W marcu 1945 r.
powrócili do Łodzi. Niestety,
stan Franciszka drastycznie
się pogorszył. Zmarł po kilku
dniach. Jadwiga postanowiła
wraz z dziećmi zamieszkać
w rodzinnym domu w Pabianicach. Po zakończeniu II
wojny światowej wróciła
do startów. Ostatecznie
w 1958 r. jako reprezentantka
ŁKS Włókniarz Łódź zakończyła sportową karierę. Poświęciła się działalności społecznej, m.in. była zaangażowała w działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Koła
Dzieci Specjalnej Troski.
Zmarła 1 lutego 1990 r. w Pabianicach.

Zapomniane bohaterstwo
Rodzina Wajsów trwale zapisała się na kartach historii ruchu narodowego w Pabianicach. Wierność idei ukazali
w czasach okupacji niemieckiej, kiedy niemal każdy Polak
stanął w obliczu życiowej
próby. Niewątpliwie wszyscy
członkowie rodziny zdali egzamin prawdziwej dojrzałości patriotycznej. Jadwiga Wajsówna
i kompania jej braci zdobyła podium w walce o honor, godność i wolność swojej Ojczyzny.
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Maria Kwaśniewska podczas ceremonii wręczenia medali uczestniczkom
konkursu rzutu oszczepem kobiet

Maria Kwaśniewska, pierwsza medalistka
olimpijska reprezentująca barwy
Łódzkiego Klubu Sportowego,
urodziła się 15 sierpnia 1913 r. w Łodzi.

trwało wyłącznie kilka miesięcy. W 1937 r. przeprowadziła się do Warszawy, gdzie
na uniwersytecie podjęła studia na matematyce, które
przerwał wybuch drugiej wojny światowej.
Wcześniej – 1938 r.
– zmieniła
barwy klubowe
na warszawski AZS, łącząc
uprawianie
sportu z pracą
urzędniczą
w miejskiej
elektrowni
na Po-

Maria Kwaśniewska
-Males zewska
– „mała Polka”.
Ewelina Ślązak
Oddział IPN w Łodzi

D

o uprawiania
sportu zachęcił
ją Ludwik
Szumlewski,
nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum żeńskim Romany Konopczyńskiej-Sobolewskiej przy ul.
Gdańskiej – późniejszy lekkoatleta, trener oraz spiker Polskiego Radia Łódź. Dyscypliną, którą początkowo zainteresowała się Kwaśniewska
był skok w dal. Pierwszy skok
wykonała w eleganckich butach i szkolnym mundurku,
mimo to uzyskała najlepszy
wynik. W późniejszych latach
Maria trenowała gimnastykę,
koszykówkę, siatkówkę,
a także hazenę (czeską odmianę piłki ręcznej).
W 1928 r. Kwaśniewska
zmieniła barwy klubowe –
z Harcerskiego Klubu Sportowego przeszła do ŁKS. Nadal
uczestniczyła w zawodach
koszykarek oraz hazenistek,
przyczyniając się w latach
1932–1933 do zdobycia mistrzostwa Polski w tejże dyscyplinie. Ukierunkowanie
sportowych zainteresowań
wyłącznie na lekką atletykę
zawdzięczała namowom brata
Eugeniusza, który również był
dobrze rokującym lekkoatletą
ŁKS. Na międzynarodowych
zawodach zadebiutowała
w sierpniu 1931 r. Ciężka praca

na treningach przyniosła
efekty – w 1936 r. pobiła kolejny rekord Polski (przetrwał
do 1952 r.), posyłając oszczep
na odległość 44,03 m.
Latem 1936 r. na XI Letnich Igrzyskach Olimpijskich
w Berlinie, nazywanych „brunatnymi igrzyskami”, polska
kadra liczyła 144 sportowców,
w tym 17 kobiet. Jedną z najmłodszych była 23-letnia Maria Kwaśniewska. Łodzianka
nie była faworytką do zdobycia medalu. Zawody w rzucie
oszczepem rozegrano 2 sierpnia, a więc w pierwszym dniu
igrzysk. Silnie wiejący wiatr
skracał odległość rzutów.
Kwaśniewska już w pierwszej
rundzie sprawiła niespodziankę, rzucając najdalej
spośród czternastu zawodniczek. Jednakże w drugiej rundzie lepiej zaprezentowały się
Niemki – Ottilie Fleischer i Luise Krüger – co pozwoliło zająć
im pierwsze i drugie miejsce,
zaś łodzianka swoim rzutem
na odległość 41,80 m zajęła
trzecie miejsce, zdobywając
brązowy medal dla Polski.
Do historii przeszło zdjęcie
wykonane podczas ceremonii
wręczania medali. Zarówno
niemieckie oszczepniczki, jak
i osoby wręczające medale
wykonują na nim faszystowskie pozdrowienie – nie uczyniła tego jedynie Maria Kwaśniewska.
Jej występ olimpijski został uwieczniony w słynnym
filmie „Olimpiada” Leni

Riefenstahl, ulubionej reżyser
Hitlera. Kanclerz Rzeszy oglądał na stadionie konkurs rzutu
oszczepem kobiet, postanawiając po zawodach osobiście
pogratulować medalistkom.
Kwaśniewska wraz z dwoma
reprezentantkami Niemiec została zaproszona do loży honorowej. Młoda Polka zachwyciła Niemców nie tylko swoją
urodą, dzięki której w plebiscycie dziennikarzy sportowych zdobyła tytuł miss
igrzysk, ale także radosnym
usposobieniem. Pod wrażeniem Kwaśniewskiej był także
Hitler, który zwrócił się
do niej: „Gratuluję małej Polce
i życzę mistrzostwa świata”.
Odważna Maria nie pozostała
mu dłużna: „Wcale nie czuję
się mniejsza od pana”. Jak
później tłumaczyła: „On miał
1,60 w czapce, a ja 1,66 wzrostu. Więc był ogólny śmiech”.
Odpowiedź łodzianki wprawiła w zakłopotanie obecnego
na spotkaniu ministra propagandy Josepha Goebbelsa,
który ocenzurował dla prasy
wymianę zdań, tłumacząc, iż
Hitler gratulował małej Polsce.
Podczas spotkania z Hitlerem
wykonane zostało zdjęcie,
które jako pamiątkę z zawodów Maria przywiozła ze sobą
do Polski. Zdjęcie to – w niedalekiej przyszłości – miało zyskać szczególną wartość.
Po powrocie z Berlina
Kwaśniewska wyszła za mąż
za pływaka Krzysztofa Trytka,
jednakże małżeństwo prze-

wiślu.
Maria Kwaśniewska stawiana była
w roli faworytki do złotego medalu na XII Letnich Igrzyskach Olimpijskich zaplanowanych
na 1940 r. w Finlandii,
po tym jak z organizacji
igrzysk wycofała się Japonia. Polska kadra lekkoatletów przygotowywała się
do nich na zgrupowaniu najpierw na Lazurowym Wybrzeżu, następnie w Genui,
gdzie zastał ją wybuch wojny.
Wychowana w duchu patriotycznym Maria bez chwili wahania podjęła decyzję o powrocie do kraju. Po wojnie
wspominała: „Mogłam zostać. Wszyscy mnie do tego
namawiali, ale ja nie chciałam.
Na granicy w Zebrzydowicach
patrzyli na mnie trochę jak
na wariata. Tabuny ludzi wyjeżdżały z kraju, a ja wracałam
do Warszawy, chociaż nie bardzo miałam czym i jak. Podróżowałam różnymi środkami
lokomocji, wozami, pociągami. W końcu trafiłam”.
Tuż przed wybuchem
wojny Kwaśniewska ukończyła
kurs przeciwlotniczy, sanitarny
i samochodowy, dzięki czemu
w pierwszych dniach września
została kierowcą sanitarki
na Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie. Na własnych plecach nosiła rannych
podczas bombardowań polskich żołnierzy, transportując
ich do szpitali. Za tak ofiarną
postawę, jeszcze przed kapitulacją Warszawy, została odznaczona przez prezydenta stolicy
Stefana Starzyńskiego Krzyżem
Walecznych.
Na początku okupacji
Maria zatrudniła się w słynnej
warszawskiej gospodzie „Pod
Kogutem”, nazywanej Go-
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spodą Sportowców, działającej od listopada 1939 r. przy ul.
Jasnej. Wraz m.in. z Januszem
Kusocińskim (złoty medalista
olimpijski z Los Angeles), czy
słynną tenisistką Jadwigą Jędrzejowską pracowała jako
kelnerka. Po aresztowaniu
Kusocińskiego w marcu 1940 r.
restauracja została zamknięta.
To właśnie w tym lokalu poznała swojego drugiego męża,
inżyniera i komendanta
obrony elektrowni Wybrzeża
Kościuszkowskiego, Juliana
Koźmińskiego, z którym zamieszkała w Podkowie Leśnej. Małżeństwo

niem była selekcja warszawiaków pod kątem przydatności
do pracy. Maria podjęła wówczas heroiczną próbę uratowania jak największej liczby osób
z tzw. baraku dla chorych, wyprowadzając ich terenu obozu
jako rzekomych członków
swojej rodziny. Plan Kwaśniewskiej udało się zrealizować wyłącznie dzięki pokazywanej wartownikom słynnej
fotografii. Po wojnie wspominała: „Pokazywałam przy bramie tę moją fotografię z Hitlerem. Żandarmi traktowali ją jak
ausweis. Bili w czapę i przepuszczali mi transport”. Podczas swojej pracy Marii
udało się uratować ponad cztery tysiące
osób w tym m.in.:
to również nie trwało
poetkę Ewę Szeldługo, bowiem
burg-Zarembinę, pisarza i sceniedługo po ślubie
narzystę Stanisława Dygata,
a także Wandę Jasieńską –
Koźmiński został
matkę przyszłego złotego mearesztowany.
dalisty igrzysk w Monachium
Po usilnych staraniach Marii
w pchnięciu kulą, Władysława
udało się uwol- Komara. Po opuszczeniu
nić męża,
obozu znajdowali oni schroniektóry jednak
nie w domu w Podkowie Le– wskutek
śnej, który sama nazywała druobrażeń
gim obozem przejściowym.
będąNagły wzrost liczby mieszkańcych
ców domu Marii wzbudził zaefekinteresowanie Niemców, co
tem
zmusiło ją do zaprzestania
po- swojej działalności.
Kwaśniewska po wojnie
powróciła do sportu – już
w 1945 r. została po raz
piąty mistrzynią Polski
w rzucie oszczepem.
Kontynuowała
również grę
w koszykówkę,
gdzie
podczas
bijednego
cia
ze zgruReprezentantka
przez
powań
Polski w trakcie
funkcjonapoznała
olimpijskiego
riuszy geswojego
konkursu
stapo –
trzeciego
w Berlinie.
wkrótce
męża
zmarł.
WładyPo śmierci
sława Mamęża Kwaleszewśniewska włąskiego, treczyła się w dzianera męskiej reprełalność konspirazentacji Polcyjną, zaś jej podski w tej dyswarszawski dom
stał się schronieniem
cyplinie. Ze sportem wyczydla wielu Polaków
nowym pożegnała się podoraz Żydów. Po wybuczas Mistrzostw Europy
w Oslo w 1946 r., na któchu Powstania Warszawskiego Niemcy założyli
rych zajęła szóste miejsce.
w Pruszkowie obóz przejPo zakończeniu kariery zościowy dla warszawiaków. To
stała działaczką Polskiego
właśnie z niego mieszkańcy
Związku Lekkiej Atletyki oraz
Polskiego Komitetu Olimpijstolicy byli wywożeni na przyskiego. W ośrodku sportomusowe roboty do Rzeszy
bądź do obozów koncentracyjwym w Spale opiekowała się
nych. Nauczona niesienia poreprezentacją Polski, m.in.
mocy potrzebującym, Kwasłynnym Wunderteamem.
śniewska udała się do pruszW 2003 r. znajdującemu się
kowskiego obozu, zabierając ze w Spale Parkowi Pokoleń Misobą pamiątkową fotografię
strzów Sportu nadano imię
z Hitlerem z 1936 r. Znając doMarii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej. Bohaterka artykułu
skonale język niemiecki oraz
zmarła 17 października 2007 r.,
posiadając doświadczenie jako
przeżywszy 94 lata. Spoczęła
sanitariuszka, została zatrudna Cmentarzu Powązkowniona jako pielęgniarka w komisji lekarskiej, której zadaskim.
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To oni wprowadzili region łódzki na
wspaniałych debiutantów wystartowało
Dariusz Kuczmera
d.kuczmera@dziennik.lodz.pl

K

iedy pierwsi
sportowcy z regionu łódzkiego wzięli
udział w igrzyskach olimpijskich? Było to w Paryżu
w 1924 r. Łódzkie na salony
olimpijskie wprowadziło siedmiu wspaniałych.
Oto oni...
Wawrzyniec Cyl (piłkarz
nożny ŁKS Łódź)
Jan Gerbich (bokser ŁKB
Łódź)
Bolesław Gościewicz (strzelec KK 31. Pułku Strzelców Kaniowskich Łódź)
Tomasz Konarzewski (bokser ŁKB Łódź)
Oswald Miller (kolarz SS
Union Łódź)
Eugeniusz Nowak (bokser
ŁKB Łódź)
Eugeniusz Waszkiewicz
(strzelec KS 10. Pułku Artylerii
Polowej Łódź)
Przedstawiamy sylwetki
naszych pierwszych olimpijczyków, cytując leksykon
olimpijczyków regionu łódzkiego opracowany przez Tomasza Rosseta.

Wawrzyniec Cyl nie dał rady
piłkarzom z drużyny Węgier
Wawrzyniec Cyll urodził się 2
lipca 1900 r. w Łodzi, zmarł 7
lutego 1974 r. w Łodzi.
W pierwszej rundzie
na olimpiadzie w Paryżu
Wawrzyniec Cyl znalazł się
w składzie naszej drużyny piłkarskiej, która grała z Węgrami. Oto skład naszej reprezentacji: Mieczysław Wiśniewski - Wawrzyniec Cyl,
Stefan Fryc - Marian Spojda,
Stanisław Cikowski, Zdzisław
Styczeń, Wacław Kuchar,
Mieczysław Batsch, Józef Kałuża, Henryk Reyman, Leon
Sperling. Mecz rozegrano 26
maja 1924 r.
Polska przegrała 0:5 i odpadła z walki o medale. Sklasyfikowano ją na 17. miejscu.
Złoto zdobyła reprezentacja
Urugwaju, srebro - Szwajcaria, brąz - Szwecja.
Wawrzyniec Cyl w piłkę
nożną zaczął grać w szkole.
Od 1918 r. aż do końca kariery
bronił barw Łódzkiego Klubu
Sportowego, z przerwą na występy w Wojskowym Klubie
Sportowym Łódź, 1920 r.
W pierwszej drużynie debiutował jako napastnik w 1920 r.,
ale później grał już na pozycji
obrońcy. W reprezentacji Polski wystąpił 3 razy w latach
1923-24. W barwach ŁKS rozegrał ponad 300 spotkań,

z tego w lidze 86 w latach
1920-1930. Ukończył najpierw
szkołę powszechną, był
uczniem Gimnazjum Miejskiego (obecnie I LO im. Mikołaja Kopernika), a świadectwo
dojrzałości uzyskał w Gimnazjum im. księdza Ignacego
Skorupki w Łodzi. Absolwent
kursów wieczorowych Szkoły
Handlowej na Księżym Młynie, urzędnik łódzkiej Ubezpieczalni Społecznej, 19241939. Po zakończeniu kariery
działał w ŁKS oraz w Łódzkim
Związku Piłki Nożnej, pełniąc
funkcję kapitana związkowego, 1933-1936. Trener RKS
Tur Łódź, 1936-1937. W czasie
II wojny światowej pracował
w warsztatach samochodowych Kistera. Po wojnie jeden
z inicjatorów reaktywacji
ŁKS, którego był później wiceprezesem, 1946-1949.
Po zakończeniu wojny
do 1962 r. był wicedyrektorem
Wojewódzkiej Kolumny
Transportu Sanitarnego. Jego
imieniem nazwano ulicę
w Łodzi, w dzielnicy Polesie.
Pochowany na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej
w Łodzi.
Rodzina piłkarza pochodziła z Niemiec i nosiła nazwisko Zill, ale Wawrzyniec urodził się w Łodzi. Carski urzędnik zapisał nazwisko fonetycznie, cyrylicą przez jedno
l. Później przetłumaczone zostało na polski jako Cyl i taka
wersja znalazła się w dowodzie osobistym. Piłkarz i jego
rodzina używali jednak nazwiska Cyll. Taką pisownię
spotykamy również w materiałach prasowych, na dyplomie olimpijskim z Paryża 1924
oraz na nagrobku na cmentarzu w Łodzi.
Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim OOP, 1966 r.
Ożeniony z Anną Rogacką,
1926 r., miał córkę Krystynę,
1929 r.

Jan Gerbich z Łódzkiego Klubu Bokserskiego do Brazylii
Jan Gerbich bokser Łódzkiego
Klubu Bokserskiego urodził
się 13 grudnia 1900 r. w Łodzi,
zmarł 30 sierpnia 1994 r.
w Sao Paulo w Brazylii. Walczył w barwach ŁKB w latach
1923-24 oraz w barwach Fabrycznego Klubu Sportowego
Krusche-Ender Pabianice,
1925-28.
Na igrzyskach w Paryżu
1924 startował w wadze półciężkiej (79,4 kg). W pierwszej
rundzie wygrał walkowerem,
ponieważ lekarz nie dopuścił
do walki Łotysza Vilisa Heince. W drugiej przegrał przez
rsc w 2. rundzie z późniejszym

srebrnym medalistą Thyge Pedersenem (Dania). Złoto wywalczył Harry Mitchell
(Wielka Brytania). Jan Gerbich
sklasyfikowany został na 9.
miejscu.
Startował też w mistrzostwach Europy w Berlinie
w 1927 r. i osiągnął ćwierćfinał. Cztery razy był mistrzem
Polski: 1924, 1926, 1927, 1928 r.
i brązowym medalistą mistrzostw Polski, 1925 r.
Uczęszczał do szkoły
podstawowej w Rudzie Pabianickiej, którą ukończył
w 1914 r. Z pięściarstwem zetknął się przypadkowo podczas odbywania służby wojskowej w Poznaniu. Poznał
tam absolwenta kursu instruktorskiego w Wojskowej
Szkole Gimnastyki i Sportów
Eugeniusza Nowaka, który
zachęcił go do treningu.
Współzałożyciel Łódzkiego
Klubu Bokserskiego, wcześniej próbował swych sił jeszcze w gimnastyce, lekkoatletyce (rzut oszczepem) i grach
zespołowych. Wyjechał
do Brazylii i przeszedł na zawodowstwo w 1928 r. Wśród
zawodowców stoczył 18 walk
(9 zwycięstw, 3 remisy, 6 porażek). Działacz brazylijskiej
Polonii, instruktor boksu,
gimnastyki, lekkoatletyki
i gier zespołowych w Towarzystwie Wychowania Fizycznego Junak w Kurytybie.
Był właścicielem farmy
w stanie Kurytyba.

Bolesław Gościewicz –
strzelec Odznaczony Krzyżem Walecznych
Bolesław Gościewicz, strzelec
Klubu Sportowego 31. Pułku
Strzelców Kaniowskich Łódź
1919-1928, Centralnej Szkoły
Strzelniczej Toruń 1928-1931,
SKS Łódź 1937 r., WKS Łódź
1938 r., Związku Strzeleckiego
Łódź 1938-1939, ŁKS Zrzeszenie Sportowe Włókniarz Łódź
1950-1951.
Urodził się 14 kwietnia
1890 r. w Woskajtach (ziemia
koweńska, obecnie Litwa),
zmarł 26 sierpnia 1973 r. w Łodzi.
Podczas igrzysk w Paryżu
1924 startował w konkurencji
pistoletu szybkostrzelnego 18
strzałów do sylwetek 25 m. Zajął 47 miejsce z dorobkiem 12
punktów.
Złoty medal zdobył
Henry Bailey (USA) - 18 pkt.
Startował też w konkurencji
drużynowej karabinu dowolnego 30x400 m, 600 m, 800
m. Polska w składzie Marian
Borzemski, Franciszek Brożek, Bolesław Gościewicz,
Stanisław Kowalczewski,

Jan Gerbich
Wawrzyniec Cyll

Eugeniusz Nowak

Oswald Miller

Władysław Świątek zajęła 15.
miejsce.
Ze sportem po raz pierwszy zetknął się w szkole podchorążych w Irkucku. Zawodowy żołnierz, oficer Wojska
Polskiego, podobnie jak inni
polscy olimpijczycy w strzelectwie okresu międzywojnia.
Wtedy też odniósł swoje największe sukcesy. Specjalizował się w strzelectwie kulowym. Karierę zakończył
w wieku 61 lat z powodu postępującego astygmatyzmu
oka w 1951 r. Program szkoły
powszechnej przerobił
w domu i miejscowej wiejskiej szkole. Ukończył ośmioklasowe gimnazjum w Szawłach w 1910 r. oraz dwa
kursy prywatnej praktyki rolniczej. Wcielony do armii rosyjskiej w 1914 r. najpierw służył w Charkowie, a następnie
ukończył szkołę chorążych

w Irkucku, 1916 r. i tam rozpoczął karierę strzelecką. Walczył na froncie rumuńskim.
Działał w Związku Wojskowym Polaków koordynując
werbunek do tworzącej się armii polskiej, walczył w wojnie
polsko-bolszewickiej na frontach wołyńskim i litewskobiałoruskim. Odznaczony
Krzyżem Walecznych. Odkomenderowany do 31. Pułku
Strzelców Kaniowskich w Łodzi w 1919 r. Zastępca komendanta łódzkiego Związku
Strzeleckiego, a także sędzia
piłkarski (ŁOZPN). Przeniesiony do rezerwy w 1931 r.,
pracował jako referent strzelectwa w Okręgowym Urzędzie Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego, a następnie w Wydziale
Wojskowym Związku Miejskiego w Łodzi. Ponownie
zmobilizowany w 1938 r.,

uczestnik kampanii wrześniowej w stopniu majora,
walczył m.in. pod Kutnem.
Uniknął niewoli, pracował
w firmie przewozowej.
Aresztowany trafił
do pracy przymusowej w kopalni rudy żelaza na Śląsku
w 1944 r. Po zakończeniu
wojny wcielony do Ludowego
Wojska Polskiego w 1945 r,
kierował wydziałem wyszkolenia bojowego i wychowania fizycznego Dowództwa Okręgu Wojskowego nr 6
w Łodzi. Przeniesiony
na emeryturę, by zapobiec
ustawowemu awansowi
w 1947 r. Członek zarządu reaktywowanego Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego, 1946 r. Trener kadry
narodowej strzelców
przed igrzyskami olimpijskimi Meksyk 1968, a wcześniej łódzkich klubów: ŁKS,
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olimpijskie salony. Tych siedmiu
w igrzyskach olimpijskich Paryż 1924
i Orła Łódź 1961-1966. W karierze trenerskiej wyszkolił 22
mistrzów Polski. Wśród nich
był jego syn Zygmunt, mistrz
Polski w wadze lekkiej w 1953 r.
Pochowany w części katolickiej Starego Cmentarza
przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Tomasz
Konarzewski

Bolesław Gościewicz

Budowlanych, Ligi Przyjaciół
Żołnierza i Orła. Pochowany
w części ewangelickiej Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Tomasz Konarzewski bokser
wagi ciężkiej i majster tkacki
Tomasz Konarzewski urodził
się 17 lipca 1904 r. w Sieradzu,
zmarł 20 lutego 1974 r. w Łodzi. Bokser Łódzkiego Klubu
Bokserskiego 1924-1925,
Sportowego Stowarzyszenia
Union Łódź 1926-1930, IKP
Łódź 1930-1933.

FOT. LEKSYKON OLIMPIJCZYKÓW

Eugeniusz Waszkiewicz

Na igrzyskach w Paryżu
w 1924 r. walczył w wadze
ciężkiej (powyżej 79,4 kg).
W pierwszej walce w 1/16 finału przegrał z Duńczykiem
Robertem Larsenem przez
dyskwalifikację w 2. rundzie
i odpadł z olimpijskiego turnieju. Sklasyfikowany na 9.
miejscu, złoto wywalczył reprezentant Norwegii Otto van
Porat.
Startował w mistrzostwach Europy i w wadze ciężkiej dwukrotnie zajął czwarte
miejsce w Berlinie 1927 r. i Bu-

dapeszcie 1930 r.. Sześć razy
został mistrzem Polski.
W latach 1909-1918 przebywał wraz z rodzicami w Rosji (Krasnodar, Turkiestan,
Kazań, Kijów). Uczęszczał
m.in. do I Kozackiej Szkoły
Realnej w Krasnodarze 19111918. Po powrocie do Łodzi
ukończył Państwową Szkołę
Włókienniczą przy ul. Żeromskiego 115 w 1922 r. i tam spotkał trenera Eugeniusza Nowaka, który zachęcił go
do uprawiania boksu. Pracował jako majster tkacki w Zakładach Fabrycznych Izraela
Kalmanowicza Poznańskiego,
1927-1928. Wraz z pozostałymi olimpijczykami z Paryża
1924 Janem Gerbichem i Eugeniuszem Nowakiem założył
Łódzki Klub Bokserski. W reprezentacji zaliczył 3 występy
w meczach międzynarodowych w latach 1930-1932.
W karierze stoczył 127 walk
(98 zwycięstw, 13 remisów, 16
porażek). Ukończył kurs instruktorów boksu w Cercle da
la Boxe w Paryżu w 1925 r.
i rozpoczął pracę jako trener.
Przed wojną szkolił pięściarzy
łódzkich klubów: ŁKS,
Unionu, Meyera, Hakoahu,
IKP, Wimy i Zjednoczonych,
pełnił też funkcję kapitana
sportowego w Łódzkim Okręgowym Związku Bokserskim.
W latach II wojny światowej
pracował w zakładach I.K.Poznański w Łodzi, a po jej zakończeniu trenował bokserów Gwardii Warszawa 19481953, Gwardii Łódź 1953-1957,
Stali Stalowa Wola 1957-1961

Oswald Miller został wcielony
do Wehrmachtu
Oswald Miller, urodził się
w 1892 r. Brak danych
o śmierci. Kolarz Stowarzyszenia Sportowego Union
Łódź 1913-1925.
W Paryżu w 1924 r. startował w wyścigu na szosie w jeździe indywidualnej na czas.
Zajął 48. miejsce. Złoto zdobył
Francuz Armand Blanchonnet. Startował też w drużynie
z Franciszkiem Kostrzębskim,
Kazimierzem Krzemińskim
i Wiktorem Hochsmannem.
Polacy zajęli 14. miejsce.
Był też wicemistrzem
Polski na torze w sprincie
w 1922 r. i brązowym medalistą mistrzostw Polski w wyścigu indywidualnym na szosie w 1925 r.
Startował zarówno
na szosie, jak i na torze. Wystąpił w barwach Rosji w Ogólnoświatowych Zawodach Cyklistów w Lipsku i Berlinie.
Były to nieoficjalne mistrzostwa świata, gdzie z kolegami
klubowymi z Unionu Łódź zajął trzecie miejsce w klasyfikacji
drużynowej na torze w 1913 r.
Zwycięzca zawodów o mistrzostwo województwa łódzkiego 1922, 1925. Zakończył
karierę niedługo po stracie
olimpijskim w 1925 r. Podobnie jak wielu innych sportowców tego okresu należał
do mniejszości niemieckiej.
Podczas II wojny światowej
stał się obywatelem III Rzeszy
i został wcielony do Wehrmachtu. Prawdopodobnie zginął podczas działań wojennych. Miejsca i daty jego
śmierci nie udało się ustalić,
podobnie jak dokładnej daty
urodzenia, ze względu na brak
innych danych oraz popularność imienia i nazwiska.
Eugeniusz Nowak poznał
boks pod okiem majora armii
amerykańskiej
Eugeniusz Nowak, urodził się
30 grudnia 1895 r. w Krakowie, zmarł 31 marca 1988 r.
w Pabianicach. Startował
na igrzyskach w Paryżu
w 1924 r. jako bokser Łódzkiego Klubu Bokserskiego.
Trener: George Burford.
Startował w wadze średniej (72,6 kg). W 1/16 finału
przegrał przez nokaut
w pierwszej rundzie z Willia-

mem Murphym (Irlandia)
i odpadł z turnieju. Zajął 9.
miejsce, złoto wywalczył
Harry Mallin z Wielkiej Brytanii.
Był wicemistrzem Polski
w wadze półciężkiej (79,4 kg)
w 1924 r. Ukończył szkołę powszechną w Krakowie w 1909 r.
Absolwent Szkoły Rzemiosł
i Handlu w Krakowie ze specjalnością księgowy w 1914 r. Boks
zaczął uprawiać w czasie pełnienia służby wojskowej (wcielony w 1914 r. do marynarki
wojennej Austro-Węgier służył na krążowniku „Novara”
i pancerniku „Szent Istvan”).
Jak wspominał był to boks
dziki, nie objęty przepisami.
Ukończył kurs wychowania fizycznego w nowo powstałym
ośrodku amerykańskiej YMCA
w 1921 r. Dopiero tam,
pod okiem angielskiego trenera i majora armii amerykańskiej George’a Burforda, poznał tajniki sztuki bokserskiej.
W karierze stoczył 61 walk (38
zwycięstw, 6 remisów, 17 porażek). Już w trakcie kariery
zawodniczej zajmował się
szkoleniem i działalnością organizacyjną na terenie Łodzi
i Pabianic. Był jednym z założycieli Łódzkiego Klubu Bokserskiego i Łódzkiego Związku
Bokserskiego. Po zakończeniu
kariery zajął się organizacją
i szkoleniem boksu w Pabianicach. Działał w tamtejszych
klubach FKS Krusche-Ender,
Sokole i PTC. Po wojnie pracował w sekcji bokserskiej MRKS
Włókniarz Pabianice. Wychował kilka pokoleń bokserów.
Pochowany na cmentarzu
w Pabianicach.

Eugeniusz Waszkiewicz –
strzelec KS 10. Pułku Artylerii
Polowej Łódź
Eugeniusz Waszkiewicz urodził się 29 sierpnia 1890 r.
w Czerniowcach (obecnie
Ukraina). Zmarł 20 listopada
1972 r. w Zielonej Górze. Reprezentował barwy Klubu
Sportowego 10. Pułku Artylerii Polowej Łódź 1922-1927.
Na igrzyskach w Paryżu
w 1924 r. startował w konkurencji karabinu dowolnego
pozycja dowolna 20 strzałów
600 m. Zajął 63. miejsce z dorobkiem 64 punktów. Złotym
medalistą został Amerykanin
Morris Fisher, który zdobył 95
punktów. Startował też w mistrzostwach świata w Reims
w 1924 r., gdzie wraz z drużyną zajął 13. miejsce w konkurencji pistoletu dowolnego
50 m.
Strzelectwo sportowe zaczął uprawiać na początku lat
dwudziestych. Oprócz tego

interesowało go myślistwo
i jeździectwo. Ukończył pięcioklasową Szkołę Handlową
w Czerniowcach i na ochotnika wstąpił do armii austriackiej w 1909 r. Podczas I wojny
światowej walczył na froncie
wołyńsko-galicyjskim i awansował na zastępcę oficera.
Od lutego 1919 r. służył w Wojski Polskim w 4. Dywizji gen.
Żeligowskiego, 28. Pułku
Strzelców Kaniowskich, sierżant sztabowy. W wojnie polsko- bolszewickiej walczył
na froncie litewsko-białoruskim, za czyny bojowe odznaczony Krzyżem Walecznych.
Ukończył kurs oficerów gospodarczych, buchalter, nominowany na stopień porucznika w 1922 r. Służył w 10.
Pułku Artylerii Polowej w Łodzi 1922-1927. Przeniesiony
służbowo do Wilna w1927 r.
służył w 1. Pułku Artylerii Polowej, a następnie w 3. Batalionie Saperów. Uczestnik
kampanii wrześniowej, oficer
Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, aresztowany przez
NKWD w 1944 r, więzień sowieckich łagrów. Po powrocie
do kraju zamieszkał w okolicach Bydgoszczy w 1947 r., następnie przeniósł się do Zielonej Góry w 1949 r., gdzie pracował jako nauczyciel wf
i przysposobienia obronnego
w Państwowej Szkole Przemysłowej, a później jako księgowy w miejscowym zakładzie energetycznym. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze.

Wystąpili na arenach
36. igrzysk olimpijskich
Łącznie sportowcy z regionu
łódzkiego wystąpili na arenach 36. igrzysk olimpijskich
(21. letnich i 15. zimowych).
Region łódzki miał swych
przedstawicieli na wszystkich
igrzyskach letnich od 1924 r.,
za wyjątkiem zbojkotowanych przez Polskę igrzysk
w Los Angeles w 1984 r.
Najliczniej sportowcy
z regionu łódzkiego byli reprezentowani w Monachium 1972
(16 zawodników) oraz w Montrealu 1976 i Barcelonie 1992
(po 13).
Najwięcej medali łódzcy
sportowcy zdobyli w Montrealu 1976 - dwa srebrne i cztery
brązowe oraz w Barcelonie
1992 - cztery srebrne i jeden
brązowy.
Leksykon Olimpijczyków
Regionu Łódzkiego wydano w 2020 roku. Autorem
jest Tomasz Rosset,
wiceprezes Regionalnej
Rady Olimpijskiej
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Antoni Gałecki
– z igrzysk pod
Tobruk i Monte Cassino
Dr Sebastian Pilarski
Oddział IPN w Łodzi

T

aką kartę Antoni
Gałecki – jeden
z najwybitniejszych piłkarzy
Łódzkiego Klubu
Sportowego
w okresie międzywojennym –
zapisał na boisku. Oprócz tego
walczył podczas II wojny
światowej, docierając pod Tobruk i Monte Cassino.
Start kariery sportowej
urodzonego 4 czerwca 1906 r.
w Łodzi Antoniego Gałeckiego przypada na początek
lat dwudziestych. W 1922 r.
Gałecki trafił do sekcji piłkarskiej ŁKS, lecz wcześniej jako
nastolatek miał występować
w barwach Harcerskiego
Klubu Sportowego w Łodzi.
Trenując w ŁKS, po trzech latach awansował do pierwszej
drużyny, a uwagę trenera Lajosa Czeislera zwrócił wybitny
talent piłkarski. Piłka nożna
nie była jedyną uprawianą
przez Gałeckiego dyscypliną,
bowiem zimą – wzorem m.in.
Władysława Króla czy też Wacława Kuchara – występował
jako hokeista. Oprócz czynnego występowania na boisku
i tafli zawodnik zdradzał predyspozycje do pracy w charakterze szkoleniowca. Już
w 1934 r. przez cały sezon prowadził jako grający trener ŁKS
w pierwszoligowych meczach, zajmując z drużyną
ósme miejsce w tabeli.
Charakterystycznym rysem biografii zawodników
występujących na arenach
sportowych w okresie II Rzeczypospolitej było również łączenie aktywności sportowej
z karierą zawodową – formalnie bowiem zawodowstwo
m.in. piłkarzy było zabronione. Nie inaczej było
w przypadku Gałeckiego,
w 1926 r. absolwenta Państwowej Męskiej Szkoły Handlowej w Łodzi, który w apogeum kariery piłkarskiej przypadającej na lata trzydzieste
XX w. znalazł zatrudnienie (od
1930 r.) w Łódzkim Towarzystwie Elektrowni. Wcześniej
ukończył szkołę podoficerską,
gdzie doskonalił umiejętność
prowadzenia samochodów,
która okazała się szczególnie
przydatna w czasie II wojny
światowej.
W 1936 r. obrońca ŁKS
znalazł się w składzie piłkar-

skiej reprezentacji Polski
na Igrzyskach XI Olimpiady
w Berlinie. Wystąpił we
wszystkich spotkaniach z reprezentacją: Węgier (3:0),
Wielkiej Brytanii (5:4), Austrii
(1:3) i przegranym 2:3 meczu
o brązowy medal
z Norwegią. Po występie z Brytyjczykami do gry piłkarza
zgłoszono pewne zastrzeżenia, a koledzy
z drużyny kupili dla
żartu ogromne pawie
pióro, które miało
być przestrogą
przed dekoncentracją. Jeden z reprezentantów wspominał
po latach: „Biedny
Gałecki! Sam
Antoni Gałecki (drugi od lewej) w towarzystwie
przed sobą dręczył
m.in. Jadwigi Wajsówny (stoi obok piłkarza) podsię fatalnym wystęczas ślubowania olimpijskiego w maju 1939 r.
pem, a gry wręczyliśmy mu ten prezent,
prawie się rozpłakał.
czterysta razy, w tym 211
nych w Egerze. W trakcie tuZ Austriakami grał jednak zna- w zmaganiach pierwszoligołaczki trafił do Zagrzebia,
komicie”. Polacy, choć w trakwych, debiutując w rozgrywgdzie nawet wznowił treningi,
występując krótko w barwach
cie turnieju olimpijskiego byli
kach o mistrzostwo Polski
traktowani jako główni (obok
w spotkaniu z Klubem Turymiejscowego klubu HAŠK.
Włochów) kandydaci
Po niemieckiej agresji na Justów w kwietniu 1927 r. Warto
do złota, przegrali półfinał
podkreślić, że do wybuchu
gosławię, piłkarz musiał jednak szukać schronienia, doz Austrią.
drugiej wojny światowej tylko
Dwa lata po berlińskich
siedmiu graczy wystąpiło wię- cierając w kwietniu 1941 r.
igrzyskach w Strasburgu odbył
do Palestyny.
cej razy w najwyższej klasie
się najsłynniejszy mecz reprerozgrywkowej. O jego nie
Znalazł się w szeregach 1.
zentacji Polski w okresie miętylko boiskowej pozycji
Brygady Strzelców Karpackich
świadczył fakt dzielenia
i przebył wraz z 2. Korpusem
dzywojennym. Na rozgrywanych we Francji trzecich midowodzonym przez gen. Właz Władysławem Królem funkstrzostwach świata w pierwdysława Andersa kampanię
cji kapitana drużyny. Wybuch
szej rundzie naprzeciwko Pola- wojny przerwał karierę piłkar- afrykańską i włoską, uczestnicząc w bojach pod Tobrukiem
ską obrońcy. Wiedział, że nie
ków stanęli Brazylijczycy z legendarnym Leonidasem
w 1941 r. i Monte Cassino
wystąpi 3 września w Tomaw składzie. Gałecki, będąc najszowie Mazowieckim w mew 1944 r. Początkowo służył
starszym zawodnikiem z orczu Klasy „A” (wówczas był to
w kompanii transportowej,
drugi poziom rozgrywek)
łem na piersi, tworzył parę denastępnie ukończył Szkołę
z miejscową Lechią, bowiem
Podchorążych Rezerwy Zafensorów z kapitanem Władyopatrzenia i Transportu oraz
sławem Szczepaniakiem. Przez 24 sierpnia 1939 r. został zmo120 minut zgrany duet odpierał bilizowany.
wykładał w Centrum Wyszkoataki słynnych rywali. Mecz zaUdział w kampanii wrzelenia Armii. W uznaniu wośniowej był dopiero początjennych zasług otrzymał wykończył się niestety porażką
kiem wojennej odysei olimpijsokie odznaczenia wojskowe:
5:6, jednak przeszedł do histoczyka. Jak wielu żołnierzy,
„Gwiazdę Afryki” i Krzyż Parii. Łącznie Gałecki przez dziepo klęsce trafił na Węgry z mysięć lat zaliczył 22 mecze repremiątkowy Monte Cassino,
zentacji (4 zostały zweryfikoa w 1945 r. został awansoślą o kontynuowaniu walki.
wane jako nieoficjalne), rozNieprawdziwa jest więc inforwany do stopnia podporuczgrywając ostatnie spotkanie
macja mówiąca o aresztowanika. Od 1944 r., po dotarciu
w listopadzie 1938 r. przeciw Ir- niu piłkarza przez Niemców jedo Włoch, przez dwa lata słusienią 1939 r. w grupie znanych
landii w Dublinie. Co ciekawe,
żył w oddziałach transporto14 maja 1939 r. znalazł się
łódzkich sportowców w rawych, następnie przeniósł się
w gronie łódzkich sportowców, mach „Akcji przeciwko kiedo Wielkiej Brytanii. Jak wielu
rowniczym Polakom”. W Łoktórzy w siedzibie YMCA złozdemobilizowanych polskich
żołnierzy stanął przed trudżyli olimpijskie ślubowanie
dzi pozostały natomiast żona
w związku z rozpoczynająi córka, wysiedlone przez okunym wyborem. W trakcie pocymi się przygotowaniami
panta z rodzinnego domu,
bytu na Wyspach dotarła
do igrzysk olimpijskich majądo którego powróciły dopiero
do niego fałszywa informacja
cych odbyć się w 1940 r. w Helw 1945 r.
o śmierci żony i córki. Skłasinkach.
W czerwcu 1940 r. Gałecniało to do pozostania na emiW barwach ŁKS wybiegał
kiemu udało zbiec do Jugosła- gracji, gdzie znalazł zajęcie
do 1939 r. na boisko ponad
jako mechanik w brytyjskiej
wii z obozu dla internowa-

Antoni Gałecki (leży)
w walce ze słynnym
Leonidasem na mistrzostwach świata w 1938 r.

Występował w najważniejszych meczach
piłkarskiej reprezentacji Polski
na igrzyskach olimpijskich w Berlinie w 1936 r.
oraz w słynnym meczu z Brazylią
na mistrzostwach świata we Francji w 1938 r.
armii. Należy przy tym dodać,
że na początku 1946 r. informację o tragicznej śmierci bohatera tekstu otrzymała jego
żona. Miał on rzekomo zginąć
we Włoszech, wjeżdżając
na niemiecką minę.
O powrocie do rządzonej
przez komunistów Polski zdecydował przypadek. Przebywając w Szkocji, Gałecki spotkał kolegę z reprezentacji Polski – Stanisława Barana. Ten
ostatni przekazał osobiste rzeczy piłkarza pogrążonej w rozpaczy rodzinie, a sam Gałecki
w lutym 1947 r. dotarł
do Gdyni, skąd trafił do Łodzi.
Ponownie znalazł zatrudnienie w łódzkiej elektrowni,
przemianowanej zgodnie
z obowiązującą wówczas modłą na Zjednoczenie Elektryczne Okręgu Łódzkiego,
gdzie objął stanowisko kierownika garaży.
Wznowił też na pewien
czas karierę piłkarską
i w wieku 41 lat uczestniczył
w czterech meczach mających
przywrócić ŁKS do reaktywowanej ligi. Powrót do normalności w nowych realiach był
jednak niemożliwy. Dla komunistów fakt przejścia
szlaku bojowego pod dowództwem znienawidzonego
przez nich gen. Andersa stał
się wystarczającym powodem
do zmuszenia Gałeckiego
do zakończenia występów,
a wkrótce z pracy trenerskiej
w ukochanym klubie. Nie pomógł zgłoszony tuż po powrocie do kraju akces do Polskiej
Partii Socjalistycznej, niebawem zlikwidowanej po połączeniu z PPR. W listopadzie
1949 r. w taki sposób charakteryzowała Gałeckiego Okręgowa Komisja RejestracyjnoWeryfikacyjna „ludowego”
Wojska Polskiego: „Oficer z armii na zachodzie. […] Udział
w pracy społecznej przeciętny.
Powiązania silnego z Partią nie
widać. Przy powrocie do kraju
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miał wiele zastrzeżeń, obecne
z powrotu zadowolony. Inteligentny, wyrobiony życiowo.
Oblicze polityczne wymaga
dłuższego okresu czasu
na krystalizację. Wymaga obserwacji politycznej”. Ostatnia
sugestia została potraktowana
poważnie, skoro w zachowanych dokumentach można
m.in. znaleźć informację o wykluczeniu Gałeckiego z PZPR.
Według rodzinnych relacji,
dawny olimpijczyk był nękany
regularnymi przesłuchaniami
przez bezpiekę, a tylko popularność miała go uratować
przed aresztowaniem.
Pomimo trudnej sytuacji,
były obrońca nie zerwał związków ze sportem. W kolejnych
latach trenował m.in.: Borutę
Zgierz, Włókniarza Pabianice,
Włókniarza Łódź, Lechię Tomaszów Mazowiecki i Włókniarza Aleksandrów. Przeżycia
okresu wojny, trudne warunki
związane z funkcjonowaniem
w powojennej rzeczywistości
odcisnęły piętno na zdrowiu
Antoniego Gałeckiego. Od początku lat pięćdziesiątych zmagał się on ze śmiertelną chorobą, jednak nie zrezygnował
z pracy trenerskiej. Radość
przyniósł tytuł mistrza Polski
zdobyty przez młodszych kolegów w 1958 r. kilka tygodni
przed śmiercią wybitnego
obrońcy. Antoni Gałecki zmarł
w Łodzi 14 grudnia 1958 r.
i spoczął na cmentarzu
na Mani. Jednym z jego ostatnich życzeń było, aby kondukt
dotarł na obiekt przy al. Unii,
na co jednak nie wyraził zgody
ówczesny wiceprezes klubu
Wacław Zatke, ponieważ
w uroczystości pogrzebowej
uczestniczył ksiądz. Po latach
upamiętniono Antoniego Gałeckiego w należyty sposób,
nazywając jego imieniem
jedną z ulic miasta, sąsiadującą
z ulicą innego olimpijczyka
z „miasta włókniarzy” – Wawrzyńca Cyla.
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Władysław Król był świetnym
hokeistą (tu czwarty od lewej)

Dariusz Kuczmera
d.kuczmera@dziennik.lodz.pl

N

azwisko idealnie pasuje
do jego osoby.
Był niekwestionowanym
królem na boiskach i lodowiskach. Stał się
ikoną Łódzkiego Klubu Sportowego. Jak wielką, niech
świadczy fakt, że został patronem nowego stadionu przy al.
Unii w Łodzi, który zostanie
oddany do użytku jesienią
tego roku. Panie i panowie,
oto Król, Władysław Król.
I niektóre fakty z jego życia.
Władysław Król wystąpił
na igrzyskach olimpijskich
w Garmisch-Partenkirchen
w 1936 roku. Grał w hokejowej
reprezentacji Polski. Zespół
z Władysławem Królem
w składzie przegrał z Kanadą
1:8, Austrią 1:2 i pokonał Łotwę 9:2. Polska zajęła dziewiąte miejsce. Mógł też zostać
olimpijczykiem w drużynie
piłki nożnej, ale został z niej
wyeliminowany. Polski Związek Piłki Nożnej najpierw powołał Władysława Króla
do piłkarskiej drużyny olimpijskiej, ale po kilku dniach
dokonał w niej zmian. Po zapoznaniu się z listą Polskiego
Związku Hokeja na Lodzie
i powołaniu Władysława
Króla z ŁKS do drużyny hokejowej, PZPN postanowił skreślić Króla z drużyny piłkarskiej. Na jego miejsce powołano innego zawodnika.
Pierwsze ślubowanie
łódzkich olimpijczyków
na igrzyska 1936 roku miało
odbyć się 26 maja 1935 roku.
Jednak wskutek śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
uroczystość została przełożona. Ślubowanie ostatecznie
zostało przełożone na lipiec

Równolegle do hokejowej przygody Władysław Król
odnosił też sukcesy jako piłkarz i trener piłkarski

Król Władysław
Pierwszy Ełkaesiak
miłościwie panujący
na lodzie i murawie
1935 roku. 18 lipca 1935 roku
w sali DOK IV przy ówczesnej
ulicy 11 Listopada (dziś Legionów) odbyło się uroczyste ślubowanie łódzkich olimpijczyków: Władysława Króla z ŁKS
i Henryka Chmielewskiego
z IKP.
Głos Poranny z 19 lipca
1935 roku pisał: „Król (ŁKS)
jest podwójnym olimpijczykiem, wybranym zarówno
przez związek hokejowy, jak
i piłkarski. Ponieważ jednak
związek hokejowy wcześniej
go zgłosił do obozu przedolimpijskiego – złożył przysięgę jako hokeista. Oczywiście nie będzie jej już składał
jako piłkarz”.
I tak oto hokej stał się
ważniejszy od piłki w życiu
Władysława Króla. Olimpijski
obóz odbywał się na przeło-

mie listopada i grudnia 1935
roku w Katowicach. Olimpijczycy wygrywali z reprezentacją katowickich szkół i Śląskim
Klubem Hokejowym. Po tych
meczach gazety pisały: „specjalnie na obozie podobał się
Król, który istotnie poczynił
bardzo duże postępy i dzięki
świetnej kondycji i zrozumieniu gry zespołowej może być
groźnym napastnikiem”.
Skład drużyny hokejowej
na igrzyska kilkakrotnie się
zmieniał. Władysław Król
wspominał, że oficjalne powołanie i datę wyjazdu
na igrzyska otrzymał bardzo
późno. Zdążył pociągiem
do Warszawy w ostatniej
chwili. Na dworcu kolejowym
w Warszawie część działaczy
była zdziwiona, że Król zdążył
dojechać. Na dworcu obecny

był z pełnym ekwipunkiem
hokeista Legii Warszawa Kazimierz Materski, który nie był
na ostatecznej liście powołanych. Materski został w Warszawie, pozostali pojechali
na igrzyska.
Władysław Król otrzymał
paszport olimpijski z numerem 2015. Igrzyska rozpoczęły
się 6 lutego 1936 roku. Na ceremonii otwarcia na stadionie
w Garmisch-Partenkirchen zebrało się 50 tys. widzów.
Na trybunie honorowej miejsca zajęli wodzowie ówczesnych Niemiec, m.in. Goebbels, Hess, Blomberg, Frank,
Himmler i oczywiście kanclerz Niemiec Hitler. Defiladę
rozpoczyna Grecja. Reprezentacje państwa przechodząc
przed trybuną honorową
podnoszą do góry ręce

Mógł wystartować w dwóch konkurencjach. Został tylko hokejowym olimpijczykiem w GarmischPartenkirchen w 1936 roku. PZPN
skreślił do z listy powołanych
na igrzyska w Berlinie 1936.
na znak powitania. Hitler też
odpowiada podniesieniem
ręki. Jedynie polska ekipa wyłamuje się z tego rytuału, poprzestając na zdjęciu czapek.
Choć dwa pierwsze mecze
zostały przegrane, Król zbierał
pochlebne recenzje: „Wyróżnił
się niezmordowany Król” - pisał po meczu z Kanadą Express
Wieczorny, a Głos Poranny dodał: „Łodzianin Król spełnił
swe zadanie celująco”. Wygrana nad Austrią była bliska,
ale się nie udało. Po meczu
Express Wieczorny pisał „Na
wyróżnienie zasługuje przede
wszystkim Król”, a Głos Poranny ocenił wprost: „Najlepszym graczem był Władysław
Król”.
Władysław Król był jednym z pierwszych sportowców, którzy promowali i rozsławiali Łódź w Polsce i świecie. W gazetach i audycjach radiowych był częstym gościem. Kurjer Łódzki 9 lutego
1936 roku pisał: „Łodzianin
Król pozdrawia wszystkich ło-

dzian i oświadcza, że spełniły
się jego sny aby wziąć udział
w Olimpiadzie. Jest szczęśliwy, że grał przeciwko Kanadzie i innym drużynom dobrze i że spełnił powierzone
mu zadanie bez zarzutu. Król
tęskni mocno za Łodzią,
wiecznie dopytuje się o gazety, wyraża zdziwienie, że
wielkie koncerny prasowe nie
przysyłają tutaj naszym zawodnikom gazet z Polski”.
Władysław Król wrócił
do kraju. W Łodzi uroczyście
przywitano łódzkich olimpijczyków. Dyrekcja Elektrowni
Łódzkiej, gdzie zatrudnieni
byli Maria Kwaśniewska, Antoni Gałecki i Władysław Król,
podniosła wszystkim uposażenie o 50 zł.
Miał pojechać Władysław
Król na następne igrzyska
w 1940 r. już jako reprezentant
drużyny piłkarskiej. Złożył nawet ślubowanie, o czym piszemy na stronie 17. Start
w igrzyskach zabrała sportowcom wojna...

„Władysław Król - Piłkarz i Trener” oraz „Władysław
Król – Hokeista i Olimpijczyk”. Autorem obu pozycji
jest kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego
Jacek Bogusiak. Obie książki wydane w cyklu „Ikony
ŁKS” można nabyć w Księgarni „ Odkrywcy” przy ul.
Narutowicza 46 w Łodzi
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Obiekty igrzysk w Tokio, na których spo

AOMI URBAN SPORTS PARK
Rozgrywane będa na tym obiekcie zawody piłki nożnej oraz piłki ręcznej kobiet. Arenę wybudowano co prawda na igrzyska w roku 1964, ale
w ostatnich latach został gruntownie zmodernizowana

STADION OLIMPIJSKI W TOKIO
Stadion powstał w 2019 roku, a znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, co arena poprzendich igrzy
z roku 1964. Tu będą ceremonie otwarcia i zamknięcia oraz zawody lekkoatletyczne i piłki nożnej.

NIPPON BUDOKAN
To kultowe miejsce dla całej Japonii, bo tu własnie w roku 1964
zadebiutowało na igrzyskach judo, ukochany sport kraju
Kwitnącej Wiśni. Teraz zadebiutuje tu karate
TOKYO STADIUM
Nazywany też Stadionem Ajinomoto. To wielofunkcyjny obiekt, na którym
podczas igrzysk będą rozgrywane mecze piłki nożnej i rugby, a także zawody pięcioboju nowoczesnego.

TOKIO AQUATICS CENTRE
To z kolei arena, gdzie rozgrywane będa konkutencje pływackie. Jest to także niezwykle nowoczesny obiekt, bo
oddany został do użytku na początku minionego roku

SAITAMA SUPER ARENA
W hali, której budowa rozpoczęła się w styczniu 1997 roku, a zakończyła we wrześniu 2000 rywalizować będą koszykarze. Hala znajduje
się mieście Saitama, stolicy prefektury o tej samej nazwie

PONIEDZIAŁEK, 19 LIPCA 2021
DZIENNIK ŁÓDZKI

TOKIO 2020

13

ortowcy będą walczyć o sławę i chwałę

ARIAKE ARENA
To z kolei arena, na którą skierowane będą oczy zwłaszcza fanów
siatkówki. Tu bowiem rozgrywane będą mecze tej dyscypliny
sportu w której mamy nadzieję na złoty medal

ysk

PARK TENISOWY ARIAKE
Turnieje tenisowe podczas igrzysk Odbędą się w odnowionym Ariake
Tennis Park. Mamy nadzieję, że o medale powaczą tam także reprezentanci
Polski, między innymi Iga Świątek
SEA FOREST WATERWAY
Zbudowany specjalnie z myślą o igrzyskach obiekt ma
stać się jednym z głównych ośrodków kajakarstwa i wioślarstwa w Azji. Od Zatoki Tokijskiej dzielą go dwie
zapory po obu stronach toru.

SHIOKAZE PARK
Z parku rozciąga się niesamowity widok na Zatokę Tokijską oraz
Tęczowy Most. Na czas igrzysk przerodzi się w centrum siatkówki plażowej, obiekty są jednak wzniesione tylko tymczasowo.

FOT. ARNE MÜSELER, YOMIURI SHIMBUN/ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS, KAZUHIRO NOGI/AFP/EAST NEWS, OLYMPIC .ORG

KASAI CANOE SLALOM CENTRE
Pierwszy sztuczny tor do kajakarstwa górskiego w Japonii wybudowany na terenie Kasai Rinkai Park, w którym mieszczą się również
m.in. rezerwat ptaków i akwarium publiczne.
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PRZEDWOJENNI OLIMPIJCZYCY – jeźdź
Bartosz Janczak
Oddział IPN w Łodzi

Polscy jeźdźcy podczas treningu.
Pierwszy z prawej skacze por.
Kazimierz Szosland, 1926 r.

W

Srebrny medalista
z Grzymaczewa
Jeden z czołowych jeźdźców
polskich w latach 1923–1935,
rekordzista pod względem
startów w konkursach o Puchar Narodów, dwukrotny
uczestnik igrzysk olimpijskich, srebrny medalista –
mowa o mjr. Kazimierzu Szoslandzie. Wybitną karierę sportową majora przerwał wybuch II wojny światowej i tragiczna, zagadkowa śmierć
w 1944 r.

Polscy jeźdźcy-olimpijczycy, od prawej: por. Kazimierz
Szosland, rtm. Henryk Dobrzański, ppłk Karol Rómmel,
rtm. Zdzisław Dziadulski i rtm. Adam Królikiewicz, 1925 r.
Urodził się 21 lutego 1891 r.
w miejscowości Grzymaczew
(obecnie wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie
Błaszki). W 1911 r. po zdaniu
w Kaliszu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Z powodu wybuchu I wojny światowej musiał przerwać naukę
i został powołany do armii rosyjskiej. W listopadzie 1918 r.
po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości wstąpił

do Wojska Polskiego i otrzymał przydział do 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. gen.
Józefa Dwernickiego. Podczas
zmagań wojennych w latach
1918–1920 przyszły olimpijczyk wykazał się niezwykłą
odwagą i męstwem.
Po zakończeniu walk Szosland kontynuował karierę
wojskową. Od początku służby
pokojowej zaczął podnosić
swoje umiejętności jeździeckie. Okazało się, że ma wybitny
talent. Pod koniec 1922 r. po raz

pierwszy trafił do Centralnej
Szkoły Jazdy w Grudziądzu
(późniejszego słynnego CWK),
gdzie został przydzielony
do grupy przygotowującej się
do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 1924 r.
Podczas olimpijskiego
startu był zakwalifikowany
do dwóch konkurencji:
Wszechstronnego Konkursu
Konia Wierzchowego (WKKW)
oraz do konkursu skoków
przez przeszkody. W skład polskiej reprezentacji poza por.

Szoslandem wchodzili jeszcze
mjr Karol Rómmel oraz rotmistrzowie: Tadeusz Komorowski i Kazimierz Suski de Rostwo. Jeźdźcy drużynowo zajęli siódme miejsce, a indywidualnie por. Szosland – 23. Natomiast w konkursie skoków
przez przeszkody porucznik
indywidualnie był trzydziesty
drugi, a w drużynie szósty.
Po igrzyskach por. Szosland w dalszym ciągu startował w zawodach jeździeckich,
przygotowując się do kolej-
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II Rzeczypospolitej
jedną z najbardziej
popularnych dyscyplin sportowych było jeździectwo. Prym w zawodach
wiedli głównie oficerowie kawalerii, a najlepsi mieli okazję
wystartować na igrzyskach
olimpijskich. Kilku kawalerzystów-olimpijczyków było
związanych z regionem łódzkim poprzez urodzenie, działalność sportową, czy wojenną.
Major Kazimierz Szosland,
gen. Michał Gutowski, ppłk Karol Rómmel, mjr Henryk Dobrzański „Hubal” – wszystkich
tych oficerów łączył ogromny
talent jeździecki, udział w zawodach olimpijskich, a także
dramatyczne losy w II wojnie
światowej.
Jeździectwo i kawaleria
w dwudziestoleciu międzywojennym były ze sobą nierozerwalne związane. Z poszczególnych pułków kawaleryjskich byli wybierani do zawodów na szczeblu krajowym
i międzynarodowym najlepsi
jeźdźcy. Najważniejszym dla
nich celem był występ
na igrzyskach olimpijskich.
Konkurencja wśród kadry oficerskiej była bardzo duża. Powoływani zawodnicy na podstawie osiągnięć przygotowywali się do startu olimpijskiego
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii (CWK) w Grudziądzu.
Sam występ w zawodach był
już ogromnym osiągnięciem
sportowym, a poprzez zdobycie medalu sportowiec
na trwale zapisywał się na kartach światowego sportu. Niestety, rozwój polskiego jeździectwa przerwał wybuch
najstraszniejszego w dziejach
konfliktu zbrojnego. Sport odszedł na dalszy plan, a najważniejsza stała się obrona Ojczyzny. Dla wielu sportowcówjeźdźców wybuch wojny przekreślił na zawsze marzenia
sportowe. Dotknęło to również olimpijczyków związanych z regionem łódzkim.

nego startu olimpijskiego.
W 1928 r. w Amsterdamie odniósł swój życiowy sukces.
Wraz z rtm. Michałem Woysymem-Antoniewiczem i por.
Kazimierzem Gzowskim zdobył drużynowo srebrny medal
w konkursie skoków przez
przeszkody. Indywidualnie
był trzynasty.
Po powrocie z Amsterdamu srebrny medalista kontynuował karierę sportową.
Przez cały czas swojej aktywności sportowej wystartował
łącznie w 23 zawodach o Puchar Narodów, wygrywając 9
z nich, w tym trzykrotnie
w Warszawie. Żaden inny polski jeździec nie osiągnął takich
rezultatów. Szosland przygotowywał się do startów m.in.
w leżących obecnie na terenie
województwa łódzkiego Sokolnikach niedaleko Wieruszowa. Na początku lat dwudziestych XX w. rodzina Szoslandów zakupiła tamtejszy
osiemnastowieczny pałac.
Zwieńczeniem wieloletniej, pełnej sukcesów kariery
było mianowanie w 1937 r.
rtm. Szoslanda na kierownika
Grupy Sportu Konnego, działającej przy CWK w Grudziądzu. Jego zadaniem było przygotowanie jeźdźców
do igrzysk w Helsinkach
w 1940 r., które nie odbyły się
z powodu wybuchu wojny.
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źcy z Łódzkiego

Olimpijczyk z Maciszewic
Ostatnie zawody olimpijskie,
podczas których sportowcy
mogli rywalizować przed wybuchem II wojny światowej
odbyły się w Berlinie w 1936 r.,
czyli w stolicy państwa odpowiedzialnego za rozpoczęcie
tego tragicznego w skutkach
konfliktu zbrojnego. Jednym
z uczestników berlińskiej
olimpiady był gen. Michał Gutowski, który wystartował
w zawodach mimo wielu
przeciwności losu.
Przyszły olimpijczyk urodził się 14 września 1910 r.
w Maciszewicach (obecnie
wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki).
Młodość Gutowski spędził
w oddalonej o ok. 50 km Jesionnej (obecnie powiat łaski).
Od dziecka marzył o karierze
wojskowej. Po zdaniu matury
w 1928 r. wstąpił do Szkoły
Podchorążych Kawalerii
w Grudziądzu, którą ukończył
dwa lata później. Otrzymał
przydział do 17. Pułku Ułanów
Wielkopolskich im. Króla Bolesława w Lesznie, gdzie dowódca pułku dostrzegł w młodym oficerze talent jeździecki.
Pierwsze poważne sukcesy Gutowski odniósł w 1933
i 1934 r. podczas prestiżowych
zawodów Militari – Konnych

Mistrzostwach Armii. W 1933 r.
drużyna 17. Pułku Ułanów
Wielkopolskich, w składzie
której był por. Gutowski zdobyła pierwsze wicemistrzostwo. Rok później wygrała
wspomnianą imprezę, a przyszły uczestnik berlińskich
igrzysk został Indywidualnym
Mistrzem Armii. Po tym sukcesie kariera sportowa por.
Gutowskiego nabrała rozpędu. W latach 1934–1936 sześciokrotnie startował w zawodach o Puchar Narodów, trzykrotnie w nich zwyciężając. Te
sukcesy zaowocowały powołaniem por. Gutowskiego
do drużyny jeździeckiej. Przygotowania do startu przerwał
w styczniu 1936 r. ciężki wypadek podczas treningu z koniem. Szanse na występ spadły praktycznie do zera, jednak porucznik po kilku miesiącach spędzonych w szpitalu na własną prośbę zakończył leczenie i powrócił do treningów. Walcząc z bólem,
przygotował się do startu
olimpijskiego.
Na igrzyskach olimpijskich w Berlinie por. Gutowski
wystąpił na koniu „Warszawianka”. Wraz z nim w drużynie startującej w konkursie
skoków przez przeszkody
udział wzięli rtm. Tadeusz Sokołowski i por. Janusz Komorowski. Niestety, polscy
jeźdźcy nie zostali sklasyfikowani w punktacji zespołowej,
a sam Gutowski nie pokonał
jednej z przeszkód.
Po nieudanych igrzyskach por. Gutowski poprosił
o zwolnienie z Grupy Sportu
Konnego, działającej w CWK
w Grudziądzu i powrócił
do Leszna. Nie zrezygnował
jednak z jeździectwa i nadal
startował w zawodach na terenie kraju i za granicą. Karierę
sportową awansowanego
w styczniu 1939 r. rtm. Gutowskiego przerwał wybuch
wojny. W kampanii polskiej
1939 r. był dowódcą 1. szwadronu 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Podczas prowadzonych działań wojennych
rotmistrz odbił w dniach 9–10
września z rąk niemieckich
pałac w Walewicach. Ku jego
radości w pałacu spotkał się ze
swoją żoną i synami.
Ranny rtm. Gutowski,
uniknąwszy niewoli, wrócił
do Wielkopolski i działał
w konspiracji. Aresztowany
w połowie grudnia 1939 r. został skazany na karę śmierci,
ale niemiecki oficer, również
kawalerzysta, zwolnił go
z aresztu. Po tym wydarzeniu
rotmistrz przedostał się
w 1940 r. do Francji i rozpoczął służbę w Polskich Siłach
Zbrojnych. Walczył w szeregach 10. Pułku Strzelców Kon-

Komisarz Rządu w Gdyni Franciszek Sokół wręcza
puchar por. Michałowi Gutowskiemu, 1937 r.
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Początek II wojny światowej zastał mjr. Szoslanda
w Grudziądzu. Otrzymał rozkaz, aby wraz z grupą oficerów
przewieźć konie sportowe
z Grudziądza do Sarn.
Pod Górą Kalwarią grupa została zbombardowana przez
niemieckie lotnictwo. W wyniku nalotu zginęła większość
najlepszych koni sportowych
w Europie. Major Szosland postanowił przedostać się
do Francji, gdzie tworzone
było polskie wojsko. Choć
podczas przekraczania granicy został aresztowany przez
Sowietów, udało mu się zbiec.
Po dotarciu do Warszawy zaangażował się w działalność
konspiracyjną. Był członkiem
ZWZ-AK – mieszkał wówczas
w Adamowiźnie pod Grodziskiem Mazowieckim. Zaopatrywał oddziały partyzanckie
w żywność i uzbrojenie, które
otrzymywał podczas zrzutów
alianckich. Dwukrotny olimpijczyk zginął w nocy z 18
na 19 kwietnia 1944 r.
na progu swojego domu, zastrzelony przez mówiących
po rosyjsku „chłopców
z lasu”. Najprawdopodobniej
byli to członkowie sowieckiego oddziału partyzanckiego. Tragicznie zmarłego
wybitnego jeźdźca pochowano na cmentarzu w Grodzisku Mazowieckim.

nych 1. Dywizji Pancernej gen.
Stanisława Maczka. Wojnę zakończył w stopniu podpułkownika jako dowódca 2.
Pułku Pancernego.
Podpułkownik Gutowski
nie zdecydował się na powrót
do powojennej Polski. Najpierw zamieszkał w Wielkiej
Brytanii, a następnie wyjechał do Kanady. Tam pracował jako trener jeździecki kanadyjskiej kadry olimpijskiej. Jego wytężona praca
przyniosła szereg sukcesów
tamtejszym jeźdźcom.
Uczestnik Igrzysk Olimpijskich z Berlina dopiero
w 1999 r. powrócił do Polski
i otrzymał awans do stopnia
generała brygady. Zmarł 23
sierpnia 2006 r. w Warszawie. Został pochowany
na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach, a jego nagrobek zdobi m.in. piękna szabla
kawaleryjska.

Medalista olimpijski założycielem Łódzkiego Klubu Jazdy
Konnej
W zawodach olimpijskich
wystartował również zawodnik, którzy związany był z regionem łódzkim poprzez
swoją działalność sportową.
Był nim ppłk Karol Rómmel –
trzykrotny olimpijczyk, medalista, jeździec, oficer kawalerii, odpowiedzialny za powstanie przed wojną Łódzkiego Klubu Jazdy Konnej.
W czasie II wojny światowej
był więźniem niemieckich
obozów koncentracyjnych.
Urodził się 22 maja 1888 r.
w Grodnie. Jednym z jego
braci był dowódca Armii
„Łódź” z kampanii polskiej
1939 r. – gen. Juliusz Rómmel. Od najmłodszych lat Karol związał się ze służbą wojskową. Po ukończeniu szkół
wojskowych służył w armii
carskiej. Do Wojska Polskiego wstąpił w 1918 r. Najpierw otrzymał przydział
do 8. Pułku Ułanów Księcia
Józefa Poniatowskiego. Jako
zastępca i dowódca pułku
brał udział w walkach
o utrzymanie niepodległości

Polski w latach 1918–1920, zostając ciężko rannym.
Bardziej niż ze swoich
czynów bojowych Rómmel
był znany w WP z wybitnych
umiejętności jeździeckich
i z udziału w rosyjskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 r.,
gdzie zajął piętnaste miejsce,
a start okupił złamaniem kilku
żeber. Chcąc wykorzystać jego
bogate doświadczenie sportowe, polskie władze wojskowe skierowały majora
do CWK w Grudziądzu, gdzie
do 1929 r. pełnił funkcję instruktora jazdy konnej.
Major Rómmel był głównie odpowiedzialny za przygotowanie jeźdźców do startów w zawodach olimpijskich.
Pierwszą okazją na występ
były igrzyska w Antwerpii
w 1920 r., ale ze względu na toczącą się wojnę polsko-sowiecką reprezentacja Polski
ostatecznie nie wzięła w nich
udziału. Pierwszy start nastąpił więc cztery lata później
w Paryżu. Polacy wzięli udział
w dwóch konkurencjach:
WKKW i konkursie skoków
przez przeszkody. W obydwu
zawodach wystartował mjr
Rómmel, który pełnił jednocześnie funkcję kierownika
ekipy. Indywidualnie w obydwu konkursach był dziesiąty.
Po paryskich igrzyskach
mjr Rómmel rozpoczął przygotowania do swojego trzeciego startu olimpijskiego,
który miał miejsce w 1928 r.
w Amsterdamie. Tam osiągnął
życiowy sukces. Wystartował
w konkursie WKKW, gdzie indywidualnie zajął dopiero 26.
miejsce, ale w drużynie wraz
z rtm. Józefem Trenkwaldem
i rtm. Michałem WoysymemAntoniewiczem zdobył brązowy medal.
Po udanych igrzyskach
major powrócił do Grudziądza, ale rok później został
przeniesiony w stan spoczynku. Nie zrezygnował jednak ze sportu jeździeckiego,
angażując się w działalność
promującą jeździectwo cywilne. Zamieszkał w Łodzi,

gdzie w latach 1933–1939 był
założycielem, kierownikiem
i instruktorem w Łódzkim
Klubie Jazdy Konnej. W dalszym ciągu startował też w zawodach.
Po wybuchu II wojny
światowej starał się bezskutecznie przedostać do Francji
do Polskich Sił Zbrojnych.
Podczas okupacji mieszkał
w Łodzi, gdzie został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozach koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen. Udało mu się
przeżyć wojnę. Powrócił
do Polski, gdzie zaangażował
się w odtworzenie sportu jeździeckiego. Związał się z Ludowym Klubem Sportowym
w Sopocie. Tam też po ciężkiej
chorobie zmarł 7 marca 1967 r.

„Hubal” – olimpijczyk z 1928 r.
Najbardziej znanym olimpijczykiem–jeźdźcem związanym z regionem łódzkim jest
bez wątpienia mjr Henryk Dobrzański ps. Hubal, który
po zakończeniu kampanii polskiej 1939 r. na czele Oddziału
Wydzielonego Wojska Polskiego stawiał zacięty opór
okupantowi niemieckiemu.
Uczestnik Igrzysk Olimpijskim z Amsterdamu z 1928 r.
zginął 30 kwietnia 1940 r.
pod Anielinem.
Słynny „Hubal” urodził się 22
czerwca 1897 r. w Jaśle. Dzieciństwo i młodość spędził
w Krakowie. Tam po wybuchu
I wojny światowej wstąpił
do Legionów Polskich, gdzie
służył m.in. w 2. Pułku Ułanów. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
zgłosił się do Wojska Polskiego. W barwach 2. Pułk
Szwoleżerów Rokitniańskich
walczył m.in. w wojnie polsko-sowieckiej. Za działania
wojenne został odznaczony
Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari.
Podczas służby pokojowej
w okresie dwudziestolecia
międzywojennego Dobrzański służył w kilku pułkach kawaleryjskich, a ostatnim miejscem przydziałem był 4. Pułk
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Ułanów Zaniemeńskich. 31
lipca 1939 r. został przeniesiony w stopniu majora w stan
spoczynku. Do służby powrócił w momencie wybuchu II
wojny światowej.
Będąc oficerem kawalerii, mjr
Dobrzański oddawał się również pasji jeździeckiej. Był wybitnym sportowcem, co potwierdzają jego osiągnięcia.
Zadebiutował w zawodach
krajowych 1922 r. Swój talent
rozwinął po przeniesieniu
na roczny kurs do szkoły kawaleryjskiej w Grudziądzu.
Przygotowywał się do igrzysk
w Paryżu w 1924 r., ale ostatecznie nie otrzymał na nie
powołania. W kolejnych latach przyszły „Hubal” startował w zawodach jeździeckich
w kraju oraz za granicą.
W 1925 r. był w ekipie, która
wygrała konkurs o Puchar Narodów w Nicei. Było to wielkie
osiągnięcie polskiego jeździectwa. Kolejne dobre starty
ówczesnego rotmistrza zaowocowały powołaniem
do Grupy Przygotowawczej
Sportu Konnego, która przygotowywała się do Igrzysk
Olimpijskich w Amsterdamie
w 1928 r., w których Dobrzański jednak nie wystąpił, pełniąc jedynie rolę rezerwowego. W kolejnych latach startował coraz rzadziej, skupiając
się w większym stopniu
na pracy instruktorskiej.
Wybuch II wojny światowej
rozpoczął całkowicie nowy
rozdział w życiu Dobrzańskiego. Major został wyznaczony na stanowisku zastępcy
dowódcy 110. Rezerwowego
Pułku Ułanów. Po odbyciu
szeregu walk dowódca pułku
postanowił z powodu dużych
strat rozwiązać oddział. Major
Dobrzański nie złożył broni
i z grupą pozostałych żołnierzy prowadził dalszą walkę.
Przyjął pseudonim „Hubal”.
Sformował Oddział Wydzielony Wojska Polskiego,
który (w szczytowym momencie liczący ponad trzystu
żołnierzy) do wiosny 1940 r.
prowadził działania przeciwko Niemcom. Na początku
1940 r. Komenda Główna ZWZ
nakazała majorowi rozwiązać
oddział, ale on z grupą żołnierzy kontynuował działalność.
Wiosną 1940 r. Niemcy zintensyfikowali działania mające
na celu rozbicie oddziału „Hubala”, nękanego obławami
przez cały kwiecień. Pod koniec miesiąca „Hubal” z podkomendnymi dotarł w Lasy
Spalskie, a nad ranem 30
kwietnia znajdował się w rejonie Anielina. Tam oddziały
niemieckie uderzyły na polskich żołnierzy. W wyniku silnego ataku mjr Henryk Dobrzański zginął. Zwłoki wybitnego jeźdźca-olimpijczyka
Niemcy przewieźli do Studziannej, a następnie do koszar w Tomaszowie Mazowieckim. Do dziś nie jest
znane miejsce spoczynku
„Hubala”.
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IGRZYSKA
JENIECKIE

„Co to jest? Lazaret czy stadion? W ferworze walki
o »olimpijski« prymat żaden z zawodników (…)
nie zauważył wrzeszczącego niebezpieczeństwa. (…)
Wszyscy won! Do obozu! Do kompanii karnej!”.

Dr Artur Kuprianis
Oddział IPN w Łodzi

W

ten sposób
zakończyła się
pierwsza
konkurencja konspiracyjnych igrzysk olimpijskich
w 1940 r. w Stalagu XIII A
Langwasser pod Norymbergą. Doskonały opis tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia pozostawił jego
uczestnik, kapral Teodor Niewiadomski. Podobnie jak 420
tys. innych polskich żołnierzy,
trafił we wrześniu 1939 r.
do niemieckiej niewoli.
Wśród jeńców byli sportowcy, trenerzy i sędziowie
sportowi. Oficerowie umieszczeni zostali w oflagach, natomiast podoficerowie i szeregowi w stalagach. Ci ostatni
musieli pracować w niemieckim przemyśle i rolnictwie.
Niezależnie od miejsca pobytu, podpisana przez Niemcy
konwencja genewska z 1929 r.,
gwarantowała im prawo
do prowadzenia działalności
sportowej. Niekiedy jednak
niemieckie władze obozowe
łamały te postanowienia,
wprowadzając zakaz ćwiczeń.
Nawet jednak w tak niesprzyjających warunkach idea
olimpijska nie umarła. Pomysłodawcą rozegrania Międzynarodowych Jenieckich
Igrzysk Olimpijskich, mających symbolizować Igrzyska
XII Olimpiady, był plutonowy
Jerzy Słomczyński. Wzięli
w niej udział osadzeni w Stalagu XIII A żołnierze z Polski,

Jugosławii, Belgii, Francji,
Norwegii, Wielkiej Brytanii
i Holandii. Zaplanowano rywalizację w sześciu dyscyplinach. Turnieju siatkówki nie
udało się niestety dokończyć,
ale pozostałe konkurencje,
dzięki dużej pomysłowości organizatorów, przebiegły
sprawnie. Nie było przypadkiem, że zawody te odbyły się
w pierwszą rocznicę wybuchu
wojny, na początku września.
Uroczyste rozpoczęcie, z zachowaniem olimpijskiego ceremoniału – był nawet znicz
i flaga – miało miejsce 31 sierpnia 1940 r. Kolarstwo, pchnięcie kulą, łucznictwo, skok
w dal, bieg na 50 m – dla kibica
sportu to naturalne konkurencje i dyscypliny prezentowane
na igrzyskach. Ale nie w tym
przypadku. Wyścig kolarski
rozegrał się na stacjonarnym
rowerze, zrobionym z dwóch
taboretów połączonych rowerową ramą i wykonanym
przemyślnie kilometromierzem. Zawodnicy po kolei pedałowali przez pięć minut.
Z kolei do pchnięcia kulą wykorzystano pięciokilowe „kocie łby” z remontowanej obozowej drogi. Zawody w łucznictwie rozegrano w baraku,

KOŁA ZASTĄPIONO
HERBAMI KLUBÓW
ISTNIEJĄCYCH W OBOZIE: LEGII WARSZAWA,
WARTY POZNAŃ,
POGONI LWÓW, WISŁY
KRAKÓW I ŁKS

a strzelano z łuku i strzał
z wierzbowych witek. Natomiast do skoku w dal posłużył
niemal trzymetrowy rów melioracyjny przebiegający przez
cały obóz. Należało go pokonać z jak najmniejszego rozbiegu i to jego odległość liczono. Mniej znaczyło lepiej.
Ostatnią dyscypliną był bieg
na 50 metrów „karną żabką”.
Zawodnik trzymał wyprostowane ręce przed sobą i kucając, skakał. Ta forma ćwiczeń
była powszechnym sposobem
karania jeńców przez niemieckich strażników, dlatego tych
zmagań nie ukrywano. Startujących olimpijczyków nieświadomie dopingowali nawet niemieccy wartownicy.
Zwycięzcą został wspomniany Niewiadomski, często
„ćwiczący” tę konkurencję
w kompanii karnej. Mimo improwizowanego przebiegu,
uczestnicy zawodów niezwykle poważnie podeszli do rywalizacji, a zwycięzcy z wielkim wzruszeniem odbierali
gratulacje. Trofea z tamtych
pamiętnych igrzysk (medale,
proporczyki i dyplomy) przetrwały wojenną zawieruchę
i w 1994 r. Niewiadomski
przekazał je do Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie. Na kanwie wydarzeń
w Stalagu XIII A Langwasser,
w 1980 r. powstał film fabularny „Olimpiada 40”.
Znacznie mniej znane są
zawody rozegrane 29–31 sierpnia 1940 r. w Oflagu II B Arnswalde. Nazwano je „Olimpiadą obozową”, a wzięli
w niej udział jeńcy polscy
i francuscy. Rywalizowano

w siatkówce, piłce nożnej, lekkoatletyce i przeciąganiu liny.
Ta ostatnia dyscyplina, aż
do igrzysk w Antwerpii
w 1920 r. była konkurencją
olimpijską.
Cztery lata później igrzyska rozegrano już za zgodą
Niemców, w oflagach
II Gross-Born i II C Woldenberg. Jednym z organizatorów zawodów w Gross-Born
był Aleksander Kowalski
(wraz ze swoimi czterema
braćmi reprezentował
przed wojną piłkarską drużynę ŁKS). Starano się jak najwierniej naśladować olimpijską symbolikę. Udało się nawet urządzić wokół obozu
sztafetę z pochodnią. Zawody
poprzedziła defilada zawodników. Przysięgę olimpijską
z pamięci wygłosił Zygmunt
Weiss, lekkoatleta i dwukrotny olimpijczyk z Paryża
i Amsterdamu. Piłkarze, siatkarze, koszykarze i lekkoatleci
– bo w takich dyscyplinach rozegrano turniej olimpijski –
występowali w ubraniach
sportowych. Stroje i sprzęt
jeńcy sprowadzali z domu
pocztą, kupowali od Niemców
albo otrzymywali w darach,
np. od YMCA. Biało-czerwone
kostiumy oraz gwiazda w emblemacie Wisły Kraków wzbudziły jednak stanowczy sprzeciw Niemców. Nie wyrazili oni
także zgody na rzut oszczepem i skok o tyczce, uznając
pierwszą z konkurencji za niebezpieczną, a w drugiej dopatrując się możliwości wykorzystania tyczki do ucieczki
przez obozowe druty. Nie pozwolili również na tradycyjną

flagę olimpijską, dlatego koła
zastąpiono herbami klubów
sportowych istniejących
w obozie: Legii Warszawa,
Warty Poznań, Pogoni Lwów,
Wisły Kraków i ŁKS. Opiekę
medyczną nad sportowcami
sprawował doktor Roman
Rettinger, który na igrzyskach
w Berlinie był lekarzem polskiej reprezentacji. Była ona
konieczna ze względu
na trudne warunki bytowe
i niedożywienie jeńców. Zadbano o odpowiednie przygotowanie miejsca rozgrywania
zawodów i nagrody. Stojak
i poprzeczkę do skoku wzwyż
wykonali saperzy z drewna
pochodzącego z latryny. Była
to delikatna operacja, ponieważ tak ważny obiekt w obozie nie mógł się przecież zawalić po wyjęciu kilku desek.
Podobnie wyglądały zawody rozegrane w dniach 23
lipca – 13 sierpnia 1944 r.
w Woldenbergu. Warto w tym
miejscu nadmienić, że właśnie w Oflagu II C przebywała
najliczniejsza, bo aż trzynastoosobowa grupa polskich olimpijczyków. Jeden z nich, jeździec Jan Mickunas wraz z kolegą dokonał pierwszej udanej
ucieczki z tego obozu. Zawody w Woldenbergu wypadły imponująco. Na specjalnie
przygotowanym stadionie
mogło zasiąść 4–5 tys. widzów, przed którymi zaprezentowało się 370 zawodników. Wśród nich syn pierwszego prezydenta Łodzi, bokser Aleksy Stanisław Rżewski,
podporucznik 31. pułku
Strzelców Kaniowskich. Natomiast operacja wyrostka ro-

baczkowego uniemożliwiła
start ppor. Witoldowi Domańskiemu ze skierniewickiego
26. pułku artylerii lekkiej, zapalonemu siatkarzowi i trójskoczkowi. Uczestnikiem jenieckich zmagań był też ppor.
Ryszard Koncewicz, powojenny trener piłkarskiej reprezentacji Polski.
Program igrzysk obejmował kilka dyscyplin (różni autorzy wymieniają koszykówkę, lekkoatletykę, piłkę
nożną, piłkę ręczną, tenis stołowy i siatkówkę). Z powodu
niedożywienia zawodnicy nie
wytrzymali trudów zawodów
pięściarskich, które musiano
przerwać. Odbył się za to pokazowy, drużynowy turniej
w szachach. Nie zapomniano
o Olimpijskim Konkursie
Sztuki i Literatury, który przecież aż do 1948 r. przeprowadzany był równolegle ze zmaganiami sportowymi. Podobnie jak w Gross-Born, poczta
obozowa w Woldenbergu wydała specjalny znaczek olimpijski. Dramatyczne wieści napływające z powstańczej Warszawy spowodowały, że zaniechano uroczystej ceremonii zakończenia igrzysk.
Upamiętnienie igrzysk
zawodami sportowymi miało
miejsce w 1944 r. również
w Stalagu XIII C Hamburg/Meinfranke i Oflagu VII
A Murnau. W tym pierwszym
miejscu nazwano zresztą turniej, obejmujący siatkówkę
i lekkoatletykę, „Olimpiada
44”. Igrzyska rozegrane
za drutami obozów jenieckich, pokazały, że zamknięci
tam żołnierze nie wyzbyli się
marzeń o wolności, a odwołanie się do idei olimpijskiej
podnosiło ich na duchu i dodawało sił do wytrwałego wyczekiwania końca niewoli.
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Ślubowali uroczyście w YMCA Łódź,
ale wojna światowa zabrała im igrzyska

FOT. WIKIMEDIA COMMONS

To był niepewny przedwojenny
czas. W takich warunkach
sportowcy w Polsce
przygotowywali się
do igrzysk olimpijskich 1940 roku
Znicz ze stadionu
olimpijskiego w Tokio

Dariusz Kuczmera
d.kuczmera@dziennik.lodz.pl

J

aponia zrezygnowała z organizacji
igrzysk Tokio
1940 na wniosek
swoich ministerstw zdrowia,
skarbu i handlu oraz spraw
wewnętrznych 13 lipca 1938
roku. Powodem rezygnacji
była wojna chińsko-japońska. Igrzyska przeniesiono
do Helsinek. W styczniu 1939
roku swój akces do igrzysk
w stolicy Finlandii zgłosiło
ponad 20 krajów, w tym Polska i... III Rzesza. Igrzyska
młodym sportowcom zabrała
wojna...

Ślubowanie przez radio
i w ciemnych ubraniach
„W przyszłym tygodniu we
wtorek dn. 16 maja w sali
YMCA o godz. 18.30 odbędzie się uroczyste ślubowanie olimpijczyków łódzkich.
Według ostatniej listy Polskiego Komitetu Olimpijskiego figurują na niej następujący łodzianie: boks - Marcinkowski (IKP) i Pisarski (KS
Geyer), szermierka - Kantor
(ŁKS), lekka atletyka - Nowacka-Słomczewska (IKP)
i Grętkiewiczowa-Wajsówna
(Boruta Zgierz), piłka nożna Gałecki (ŁKS).
Wymienieni zawodnicy
i zawodniczki winni się stawić
w YMCA o godz. 18 w ciemnych ubraniach.
Uroczystość ślubowania
odbędzie się w obecności pełnego składu regionalnego Komitetu Olimpijskiego w Łodzi
z gen. Thommee na czele”. –
takiej treści mała, jednoszpaltowa notatka ukazała się
w Kurierze Łódzkim w maju
1939 roku.
Natomiast w dniu uroczystości 16 maja 1939 roku
dziennik pisał:

Przysięga olimpijska. Dziś
najlepsi sportowcy złożą uroczyste ślubowanie. Dzięki radiu - wspólna manifestacja
sportowa.
Podobnie jak przed Olimpiadą w roku 1936, obecnie
wyznaczona została polska
kadra olimpijska. Członkowie
tej kadry podlegają specjalnej
opiece, umożliwiającej im lepsze przygotowanie do Olimpiady, a obok tego obarczeni
są specjalnymi obowiązkami,
wynikającymi z zaszczytnego
wyróżnienia, reprezentowania barw Polski w Helsinkach.
Zawodnicy wyznaczeni
do kadry składają specjalne
przyrzeczenie olimpijski.
Uroczystość ta ma się odbyć w dn. 16 maja. Wobec
tego, że zgromadzenie
wszystkich członków kadry
w jednym mieście byłoby zbyt
kosztowne - Polski Komitet
Olimpijski postanowił przeprowadzić uroczystość ślubowania w poszczególnych
ośrodkach.
Dzięki jednak możliwościom, jakie stwarza radio,
przyrzeczenie olimpijskie,
mimo, że będzie przeprowadzone w sześciu lub siedmiu
miastach polski, zachowa charakter wspólnej manifestacji
sportowej.
Członkowie kadry olimpijskiej zgromadzą się o jednej
godzinie w Warszawie, Lwowie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i prawdopodobnie w Wilnie w salach, w których zainstalowane będą głośniki radiowe. Punktualnie
o godz. 19.00 dnia 16 maja, tj.
we wtorek uroczystość rozpocznie Warszawa hymnem
sportowym, po odśpiewaniu
którego Kusociński zamelduje
gotowość kadry olimpijskiej
do przyrzeczenia.
Po meldunku krótkie
przemówienie do zawodników zebranych przy głośni-

kach w całej Polsce wygłosi
wiceprzewodniczący Pol.
Kom. Olimp. płk. Glabisz.
Po przemówieniu rozpocznie się odczytywania roty
przyrzeczenia, a zebrani w całej Polsce zawodnicy będą powtarzać słowo po słowie.
W ten sposób dzięki radiu cała
kadra olimpijska złoży jednocześnie swoje przyrzeczenie.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości, chór Polskiego Radia zaintonuje
z Warszawy Hymn Państwowy - śpiew pochwycą
sportowcy z całej Polski.
Po części oficjalnej rozgłośnie radiowe nadadzą audycje lokalne słowno-muzyczne oparte na tematach
sportowych.
***
W Łodzi uroczystość ślubowania odbędzie się w sali Polskiej
YMCA w obecności regionalnego Komitetu Olimpijskiego.
Program tej uroczystości
jest następujący: zbiórka zawodników o godz. 18.30, następnie o godz. 18.45 złożony
będzie raport prezesowi Komitetu gen. Thommee,
po czym o godz. 19-tej rozpocznie się z Warszawy transmisja radiowa przemówienia
płk. Glabisza i odczytanie roty
ślubowania.
Uroczystość zakończona
zostanie zgodnie z ogólnym
programem odśpiewaniem
przez obecnych Hymnu Państwowego.

Konsekwencje polityczne
w sporcie
Jakie to były czasy świadczy
też tekst zamieszczony w tym
samym numerze Kuriera
Łódzkiego, szpaltę obok,
od samej góry.
Tytuł felietonu: Z bocznej
trybuny. Konsekwencje polityczne w sporcie.
Sport nie ma nic wspólnego z polityką.

Kurier Łódzki donosił o przysiędze olimpijskiej w numerze z dnia 16 maja 1939 roku.

Tym nie mniej konsekwencje wypływające ze wzajemnych ustosunkowań się
społeczeństw różnych
państw, wypływające z takiej
lub innej aktualnej polityki,
o ile mają miejsce na szeregu
innych odcinkach życia, to jasnym jest, że muszą one obowiązywać również i w sporcie.
Mamy tu na myśli oczywiście stosunki z Niemcami.
Nie podnosilibyśmy tego
tematu, gdyby nie to, że sami
Niemcy wytworzyli konieczną do takiego stawiania
sprawy atmosferę.
Przed dwoma dniami pisma polskie doniosły, że Niemiecki Związek Bokserski
w Monachium zawiadomił
Warszawski Okręgowy Związek Bokserski, że zawody nie
będą mogły dojść do skutku,
rzekomo z winy Warszawy.
Tego rodzaju stanowisko
musiało wywołać odpowiednią reakcję. I tak też się stało.
Walne zebranie W.O.Z.B.
jednogłośnie uchwaliło wniosek, domagający się od P.Z.B.
odwołania międzypaństwowego meczu z Niemcami, który
miał się odbyć w Warszawie
w dniu 11 czerwca r.b. Aczkolwiek pozornie obie te dwie
sprawy nie mają ze sobą nic
wspólnego, to jednak niewątpliwie noszą one w sobie piętno
wpływu polityki na sport.
Jak się odniosą do tego zagadnienia najwyższe decydujące czynniki sportowe w Państwie, w tej chwili nie wiadomo. W każdym razie dobrze
się stało, że nareszcie problem
ten został podniesiony.
Społeczeństwo silnie reaguje na wszelkiego rodzaju

kwestie związane dzisiaj
z ustosunkowaniem się naszego zachodniego sąsiada
do Polski. Zaistniała również
reakcja jeśli chodzi o sport.
Do redakcji Kuriera Łódzkiego w ciągu ostatnich dni
nadeszło kilkadziesiąt listów,
w których nasi czytelnicy poruszają kwestie zerwania stosunków sportowych z Niemcami.
W jednym z tych listów
czytamy:
„W dobie takiego naprężenia stosunków polsko-niemieckich, takiego bezczelnego szkalowania Polski
przez prasę niemiecką, prześladowania rodaków naszych
zamieszkałych po tamtej stronie granicy, utrzymywanie
stosunków sportowych
z Niemcami stawiałoby
pod znakiem zapytania patriotyzm polskiego sportu.
Spotkania sportowe z Niemcami takich państw jak Francja i Anglia zostały odwołane,
bo duma narodowa nie pozwoliła im na podtrzymywanie kontaktu z wrogim sobie
narodem.
Polacy sportowcy winni
o tym pamiętać i odłożyć zaproszenia i wizyty do czasu
wyjaśnienia ogólnej sytuacji,
mając na uwadze napad motłochu niemieckiego na artystów polskich na Śląsku Opolskim. Nasi bokserzy powinni
zachować swoje siły gdy
przyjdzie czas na inne zapasy”.
Oto bardzo charakterystyczny głos społeczeństwa
polskiego, nad którym nie
można lekko przejść do porządku dziennego.

Decyzja należy do władz
sportowych.
Dzień później Kurier
Łódzki donosił, że warszawscy bokserzy nie wyjadą
do Monachium....
Czytamy:
Warszawscy bokserzy
mieli rozegrać 18 bm. międzymiastowy mecz bokserski
w Monachium. Tymczasem
Niemcy w ostatniej chwili odwołali zawody tłumacząc
swój krok zbyt późnym przysłaniem im materiału reklamowego. Jednocześnie
Niemcy zaprosili warszawskich bokserów do Monachium na następny miesiąc
(na dzień 15 czerwca). zarząd
Warsz. Okr. Związku Bokserskiego postanowił odrzucić
zaproszenie niemieckich bokserów, wychodząc z założenia, że odwołanie zawodów
w ostatniej chwili przez
Niemców nie było wyrazem
dobrej woli. Tłumaczenie się
Niemców, że otrzymali zbyt
późno materiał reklamowy
nie wytrzymuje krytyki, gdyż
materiał ten był już wysłany
przed miesiącem.
Przez odwołanie zawodów Związek Warszawski poniósł znaczne straty, które nie
zostaną przez Niemców pokryte, gdyż Warszawa, mając
zaufanie do Niemieckiego
Związku, nie zażądała
uwzględnienie podobnej
ewentualności w umowie.
W tych warunkach Związek Warszawski nie widzi
możliwości przyjęcia drugiego zaproszenia, zwłaszcza,
że termin (kilka dni po meczu
Polska - Niemcy), jest bardzo
niedogodny.
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Na planszy, w walce barażowej o finał igrzysk
olimpijskich w Berlinie w 1936 r., polski szpadzista stanął
naprzeciwko trzydziestopięcioletniego mistrza świata
Hansa Drakenberga.

ROMAN
KANTOR
– olimpijczyk
z Berlina
panieńskie matki to Beker (ur.
1 maja 1889 r. w Łodzi). Inna
jest również data urodzenia
Romana – 1 września 1912 r.
Rodzina Kantorów parała się
jubilerstwem. Byli właścicielami zakładu przy ul. Piotrkowskiej 3, czyli tam, gdzie
obecnie znajduje się słynny
już Pasaż Róży. Zaledwie dwie
przecznice dalej, prowadzili
ekskluzywny sklep na parterze okazałej kamienicy pod nr
29 (siedziba Domu Bankowego „Wilhelm Landau”),
z biżuterią i szwajcarskimi zegarkami. Od 1919 r. dzierżawili
największy sklep w Grand Hotelu. To właśnie w tym miejscu umieszczono w 1992 r. tablicę upamiętniającą Romana
Kantora.
Dzięki zamożnym rodzicom Roman kształcił się
w prywatnej szkole powszechnej, a następnie wyjechał w 1924 r. do Paryża, gdzie
uczył się w Lycée Lakanal (kilkanaście lat wcześniej ukończył je m.in. Frédéric JoliotCurie). To właśnie we Francji
zakochał się w sporcie.
W szkole uprawiał lekkoatletykę, grał w tenisa i był nawet
kapitanem szkolnej drużyny
piłkarskiej. Rozpoczął również treningi szermiercze.
Jako obiecujący szpadzista
objawił się podczas studiów,
zajmując trzecie miejsce
na akademickich mistrzostwach Paryża i szóste
w otwartych mistrzostwach

Francji. Swoje szermiercze
umiejętności doskonalił
w Anglii i w Niemczech.
Mimo zdobycia jubilerskiego
wykształcenia, nie zamierzał
poprzestać na pracy w rodzinnym warsztacie lub sklepie
i poświęcał się karierze sportowej. Pamiętajmy jednak, że
sport w okresie międzywojennym był amatorski. Będąc zabezpieczony materialnie, Roman mógł się mu w pełni poświęcić. Jak wspominał czterokrotny olimpijczyk i dwukrotny medalista tych imprez,
Adam Papée „uprawialiśmy
ten sport z pasją. (…) Ileż to
razy jechało się za swoje pieniądze; dresy i sprzęt kupowało się też z własnych funduszy”.
Powrót do Polski w 1934 r.
zbiegł się w czasie z koniecznością odbycia obowiązkowej
służby wojskowej. Kontynuowanie kariery sportowej
umożliwiło mu przeniesienie
się w 1935 r. z ŁKS do Wojskowego Klubu Sportowego
Łódź. Wspólnie z florecistą
Bolesławem Banasiem i szablistą Jerzym Spiechowiczem
zdobył dwukrotnie tytuł drużynowego mistrza miasta.
Niebawem przyszły dalsze
sukcesy: mistrzostwo Warszawy (1935 r.), decydujące
o zwycięstwie walki w mię-

Przygotowania we Lwowie do Letnich Igrzysk
Olimpijskich w Berlinie – przedolimpijski turniej szermierki. Widoczni od lewej: Roman Kantor, Jerzy
Mirowski, Antoni Sobik, Bolesław Banaś, Romuald
Nałęcz-Tymiński, Antoni Franz, Rajmund Karwicki.
Siedzą od lewej: Ludwik Radecki, Kazimierz
Szempliński, NN, Teodor Zaczyk, Ewald Kamala.

Ślubowanie w Łodzi polskich olimpijczyków na Letnie
Igrzyska Olimpijskie w Helsinkach w 1940 r. Sportowcy
Władysław Król (4. z prawej), Józef Pisarski (3. z prawej), Bolesław Banaś (2. z prawej) i Roman Kantor (1.
z prawej) podczas ślubowania w obecności doktora
Grabowskiego i dyrektora YMCA Alojzego Trypki.

dzypaństwowym meczu
z Niemcami i drugie miejsce
w otwartych mistrzostwach
Lwowa (1936 r.). Obok szachisty Akiby Rubinsteina stał się
najbardziej znanym sportowcem żydowskiego pochodzenia w Łodzi. Świetna postawa
sprawiła, że otrzymał nominację olimpijską. Warto w tym
miejscu podkreślić, że zaledwie 7 spośród wszystkich 327
olimpijczyków w II Rzeczypospolitej wywodziło się
z mniejszości żydowskiej.
Po igrzyskach olimpijskich, uznany za najlepszego
polskiego szpadzistę, od grudnia 1936 r. ponownie reprezentował ŁKS. Kolejne lata
startów zaowocowały nowymi sukcesami: był mistrzem Łodzi w szpadowym
turnieju indywidualnym
i drużynowym (1938 i 1939 r.),
mistrzem krajów skandynawskich w Szwecji (1938 r.), wicemistrzem Polski w ostatnim
przed wojną turnieju szpadowym (1939 r.), kiedy to uległ jedynie swemu koledze Banasiowi z Policyjnego KS Łódź.
Był w świetnej formie, dlatego
nie dziwi ponowne powołanie
do kadry olimpijskiej. Przygotowania do igrzysk, podobnie
jak pozostali polscy reprezentanci w szermierce, Kantor rozpoczął już w styczniu 1939 r.

FOT. ZE ZBIORÓW NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO

ojedynek wygrał Szwed,
a pokonanym
i pozbawionym
szans na olimpijski laur był
zaledwie dwudziestoczteroletni Roman Kantor. Przez kolejne rundy eliminacyjne
przechodził zwycięsko, pokonując po drodze m.in. przyszłych mistrza i wicemistrza
olimpijskiego, Włochów
Franco Riccardiego i Saverio
Ragno. Na więcej zabrakło
jednak umiejętności, szlifowanych przecież przed turniejem pod okiem węgierskiego
trenera Beli Szombathelyego,
a może po prostu doświadczenia. Niewystarczająca okazała się też kondycja fizyczna,
niezbędna podczas trwających kilka godzin kolejnych
faz eliminacyjnych. Dodatkowo w czasie walk odnowiła
mu się kontuzja i jak podawała prasa, ostatnie pojedynki
toczył w podartych butach
i ze zranionymi stopami.
Trudno nam to dziś zrozumieć, ale pozbawiony był
także jakiegokolwiek wsparcia
ze strony polskiej drużyny, bowiem zawodnicy, trener
i działacze opuścili już wcześniej miejsce zawodów. Ostatecznie został sklasyfikowany
na miejscach V–VIII (choć
można też znaleźć informację,
że dopiero na XII) indywidualnego turnieju szpadzistów
podczas XI Letnich Igrzysk
Olimpijskich w Berlinie. Oczekiwania z pewnością miał
większe, szczególnie po tym,
jak z bardzo dobrej strony zaprezentował się w turnieju
drużynowym. To głównie
dzięki jego znakomitej postawie Polska pokonała Portugalię. Dwa ćwierćfinałowe zwycięstwa odniesione w pojedynkach z Kanadyjczykami
pomogły naszej reprezentacji
dotrzeć aż do półfinału,
na którym zakończyła swój
udział w zawodach. Wydawało się jednak, że sportowa
przyszłość i sukcesy były ciągle przed nim, być może
na miarę gwiazdy z Berlina,
podwójnego mistrza olimpijskiego Endre Kabosa. Ten
dwudziestodziewięcioletni
węgierski szablista podobnie
jak Kantor miał żydowskie pochodzenie, był równie wysoki
i ciemnowłosy, a dzięki
swoim spektakularnym
triumfom otaczały go rzesze
fanów.
We wszystkich publikacjach znajdziemy informację,
że Roman Józef Kantor urodził się 20 marca 1912 r. w Łodzi jako syn Eleonana i Barbary z Bekierów. Tymczasem
w sporządzonym podczas
Wielkiej Wojny przez niemieckie władze okupacyjne spisie
ludności, jego ojciec figuruje
jako Elchanan (ur. 9 września
1886 r. w Kownie), a nazwisko

Polski Związek Szermierczy
zaangażował wówczas
na okres pięciu miesięcy węgierskiego fechmistrza Janosa
Keveya (twórcę sukcesów polskich szermierzy w okresie
powojennym).
16 maja 1939 r., o tej samej
godzinie, w Warszawie, Lwowie, Krakowie, Katowicach,
Poznaniu, Toruniu, Wilnie
oraz Łodzi 135 sportowców
złożyło ślubowanie olimpijskie, przed mającymi się odbyć w 1940 r. w Helsinkach
i Sankt Moritz letnimi i zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Wraz z innymi zawodnikami łódzkich klubów Roman Kantor ślubował w siedzibie YMCA (co charakterystyczne, chrześcijańskiej organizacji, która przecież zabraniała korzystać Żydom ze
swoich obiektów sportowych).
Na przełomie lipca
i sierpnia olimpijska kadra
szermierzy uczestniczyła
w turniejach w Niemirowie,
Morsztynie i Truskawcu. Brał
w nich udział naturalnie Kantor. Jednak na rywalizacji
sportowej coraz większym
cieniem kładła się napięta sytuacja polityczna i zbliżająca
się wojna z III Rzeszą. Wielu
mężczyzn, w tym olimpijczyków, otrzymało karty mobilizacyjne. Powołanie do wojska

dotarło też do domu rodzinnego Romana, przy ul. Gdańskiej 46. Zamiast walczyć
na olimpijskiej planszy, trafił
na wrześniowe pola bitew,
a szpadę w ręku zastąpił karabin.
Wojna okazała się przegrana. Uciekając po jej zakończeniu przed Niemcami z Łodzi, znalazł się we Lwowie
i podczas okupacji sowieckiej
walczył w zorganizowanej
przez inż. Włodzimierza Mańkowskiego sekcji szermierczej
klubu Spartak (inni nasi szermierze należeli do miejscowego Dynama). Jedni i drudzy znaleźli się w reprezentacji Lwowa na mistrzostwa
ZSRS w Charkowie (29 listopada – 3 grudnia 1940). Kantor zdobył tam tytuł wicemistrzowski w szpadzie (mistrzem został świetny lwowski fechmistrz Władysław Łabędziewski). Dalsze jego losy
pozostawiają wiele znaków
zapytania. Po wybuchu
wojny sowiecko-niemieckiej
w czerwcu 1941 r. i zmianie
okupantów, Kantor starał się
zdobyć paszport, otrzymać
obywatelstwo jednego
z państw Ameryki Południowej i wyjechać ze Lwowa. Jak
się okazało, cała sprawa była
prowokacją gestapo. Zamiast
za granicę trafił w 1942 r.
do obozu koncentracyjnego
na Majdanku. Poddany wyniszczającemu rygorowi –
jako numer obozowy 4438 –
figurował jeszcze na liście
więźniów z 1943 r. Wiadomo
też, że podobnie jak wielu Żydów, skierowano go
do warsztatów podległych
Ostrindustrie, przedsiębiorstwa utworzonego w marcu
1943 r. przez dowódcę SS i Policji w dystrykcie lubelskim
Odilo Globocnika. To ostatnie
ślady, jakie pozostały po Kantorze. Istnieje też inna wersja,
opowiedziana przez Andrzeja
Jucewicza i Włodzimierza
Stępińskiego w książce
„Chwała olimpijczykom”. Ich
zdaniem Romanowi udało się
wydostać z Lwowa i dotrzeć
do Warszawy do ukrywającego się tam ojca. Potwierdzałyby to listy Romana z getta
warszawskiego, odnalezione
w 2015 r. przez rodzinę we
Francji. Aresztowany podczas
ulicznej łapanki, trafił w ręce
gestapo. Kiedy wszystko wydawało się stracone, przesłuchujący go oficer rozpoznał
w nim szermierza, sam bowiem był sędzią podczas berlińskich igrzysk. Radość
trwała jednak krótko, bo Niemiec widział w nim już nie
sportowca, ale przede wszystkim Żyda. W ten sposób, historia życia Romana Kantora
kończy się śmiercią w obozie
koncentracyjnym. Jego ojciec
dla uczczenia pamięci syna
przekazał jesienią 1945 r. 20
tys. zł na rozwój szermierki
w Łodzi, sam też angażował
się w działalność związku
szermierczego.
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Jan Kudra, Lucjan
Józefowicz opowiadają
o Tokio tuż przy Ławeczce
Tuwima na ulicy
Piotrkowskiej

Mieczysław Nowicki,
Jan Kudra i Jan Tomaszewski
– nasi olimpijczycy

Tokio znów gości olimpijczyków. Do igrzysk przygotowywało się po raz trzeci. Jakie były poprzednie?
W 1936 roku igrzyska odwołano, a tamte z 1956 roku
oczarowały sportowy świat...
Dariusz Kuczmera
d.kuczmera@dziennik.lodz.pl

D

opiero igrzyska
numer 18 zawitały na kontynent azjatycki.
Olimpijska karuzela już dwukrotnie zatrzymywały się
w Ameryce Północnej, raz
Australii i oczywiście w Europie (aż jedenaście razy), gdy
łaskawym okiem wreszcie
spojrzała na Azję. Warto było
nie tylko z powodu obejrzenia kwitnącej wiśni.

Rekordowe igrzyska
Międzynarodowy Komitet
Olimpijski organizację azjatyckich igrzysk powierzył
stolicy Japonii Tokio. Były to
rekordowe igrzyska. Wzięły
w nich udział 72 ekipy (o trzy
więcej niż w Helsinkach
1952), a liczba konkurencji
wynosiła 163 (o 13 więcej niż
cztery lata wcześniej). Polska
ekipa była jednak mniej
liczna (138 wobec 185 w Helsinkach), mniejsza była też
ogólna liczba sportowców
(5151 wobec 5338 w Helsinkach). To efekt wyprawy
na koniec świata do Japonii.
Dziennik Łódzki z soboty
10 października 1964 roku pisał na pierwszej stronie: „Dziś

FOT. KRZYSZTOF SZYMCZAK

Igrzyska ponownie goszczą w Tokio.
Tamte sprzed 57 lat zostały zapamiętane

w Tokio otwarcie igrzysk. Defilada najlepszych sportowców świata na ekranach TV
pięciu kontynentów. Stolica
Japonii przybrała odświętny
wygląd na powitanie ośmiu
tysięcy najlepszych sportowców z blisko stu krajów (...)
Ulice miasta, a zwłaszcza centrum toną w powodzi barwnych dekoracji. Mnóstwo tutaj flag, transparentów, wszędzie powtarza się motyw pięciu kółek olimpijskich.
Nad domami powiewają flagi
państw uczestniczących
w olimpiadzie. Emblematy
olimpijskie widnieją również
w witrynach sklepowych.
Wczoraj w Tokio przestał
padać deszcz. Niebo jest jednak wciąż zasnute ołowianymi ciężkimi chmurami.
Trudno więc mówić o zasadniczym poprawieniu się pogody, chociaż meteorologowie przewidują to, prognoza
jest pomyślna, dzień ma być
słoneczny i bez opadów”.
Ceremonia otwarcia
igrzysk była wyjątkowa.
Na powiewające flagi i kolorowe igrzyska zwrócili niedawno uwagę dwaj jego
uczestnicy – kolarze z Łodzi
Jan Kudra i Lucjan Józefowicz.
Lucjan Józefowicz wspominał igrzyska sprzed 57 lat: To było przeżycie. Na stadio-

nie w Tokio zorganizowano
przepiękną uroczystość. Nigdy
wcześniej nie widziałem tak
pięknie udekorowanego stadionu. Tor kolarski był doskonale przygotowany.

Malutkie szpulowe magnetofony i radia
W Japonii zachwyciła olimpijczyków wszechobecna technika. Grzegorz Racinowski
opisuje: Wszystkich bez wyjątku zachwycała niedostępna
w kraju elektronika. Szczególną karierę zrobiły malutkie,
szpulowe magnetofony i radia,
które w sporych ilościach zostały sprowadzone do Polski.
Korzystając z życiowej okazji,
zorganizowano wizytę w wytwórni „Sony„, gdzie zapoznano Polaków z najnowszymi
zdobyczami techniki, w tym
aparatem zapisującym transmisje z możliwością natychmiastowego odtworzenia nagrania w dowolnej szybkości.
Ponadto uwagę zwracały liczące nawet po dwanaście pasów ruchu autostrady, luksusowe koleje, czy też kapitalnie
zorganizowane, wielopoziomowe metro.
Apel młodych Japończyków
do uczestników
W olimpijskich ciekawostkach na łamach Dziennika

Łódzkiego z 1964 roku pojawił się i taki oto materiał:
„Na łamach dzienników tokijskich ukazał się list
otwarty młodzieży japońskiej, skierowany do uczestników Igrzysk Olimpijskich.
Młodzi Japończycy zwracają
się z apelem, aby Igrzyska
były nie tylko festiwalem
sportowym, lecz także spotkaniem młodzieży całego
świata, służącym sprawie pokoju i zbliżenia między narodami”.
W numerze Dziennika z 25/26 października 1964 roku
na pierwszej stronie
czytamy: „XVIII Olimpiada przechodzi do historii. Na stadionie Narodowym w Tokio gaśnie znicz. XVIII Igrzyska Olimpijskie zakończone. Na wielkiej tablicy świetlnej ukazuje
się napis: Za cztery lata
spotykamy się w Meksyku.
Zamknięcie tokijskiej Olimpiady otrzymało równie piękną
oprawę jak jej otwarcie.
Stadion wypełnił
się po raz ostatni 80-tysięcznym tłumem.
W loży honorowej cesarz Japonii Hirochito
wraz z małżonką.
Na bieżnię stadionu wkraczają delegacje państw uczestniczących w Igrzyskach.
Na czele, podobnie jak
w dniu otwarcia Igrzysk, kroczą poczty sztandarowe. Publiczność gorąco oklaskuje
bohaterów zakończonej

Olimpiady, wyrażając im
w ten sposób swoje uznanie
i podziw.
Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego Avery Brundage ogłasza XVIII Olimpiadę za zamkniętą.
Po raz ostatni rozlegają
się fanfary. Nad wielkim stadionem zapada mrok. Jedynie wysoko ponad trybunami widać płomień znicza
olimpijskiego. Powoli i on
wygasa. Kilkusetosobowy

chór śpiewa hymn olimpijski. Biała flaga z pięcioma kołami olimpijskimi powoli
spływa z głównego masztu.
W chwilę potem rozlegają się
salwy armatnie. Dwieście

młodych dziewcząt japońskich wbiega na stadion z pochodniami w rękach. Ekipy
sportowe opuszczają stadion. Piękną uroczystość
kończą pokazy sztucznych
ogni.
Olimpiada tokijska przeszła do historii”.
W klasyfikacji medalowej Polska zajęła siódme
miejsce za USA, ZSRR, Japonią, Niemcami, Włochami
i Węgrami.

Powstały filmy o igrzyskach w Tokio
Nie na stronach
sportowych pojawia się
taka oto informacja.
„Filmy o Olimpiadzie
w Tokio. Już ponad rok
500 japońskich dokumentalistów pracuje
pod kierunkiem znanego reżysera Kona
Iczikawy. Zakończono
prace nad filmem Odmienione Tokio. W filmie pokazano, w jaki
sposób stolica Japonii
i cały kraj przygotowywały się do Igrzysk
Olimpijskich. Specjalna
grupa operatorów
przebyła 26 tys. km, filmując sztafetę olimpijską na trasie Grecja - Japonia.
Reżyser Kon Iczikawa pochodzi z Hiroszimy. Jego matka i siostra przeżyły atak atomowy. W pierwszych fragmentach przyszłego filmu
twórca pragnie przypomnieć
ten straszny dzień, ostrzec
ludzkość przed niebezpieczeństwem nowej wojny”.
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Olimpijczycy z trzynastu miast
łódzkiego regionu bili się o medale
Mieć olimpijczyka to honor i duma. Nie wszystkim
miastom, miasteczkom naszego regionu jest to dane.

W

Tokio pierwszego w historii olimpijczyka będzie miał
Łask. To Michał Bryl, który w parze z Grzegorzem Fijałkiem będzie rywalizował w turnieju siatkówki
plażowej.
Tym samym 13 miast naszego regionu będzie miało
swoich olimpijczyków letnich
oraz dwie gminy Bogusławice
i Teresin. Takie przynajmniej
dane przytaczają Marek Kondraciuk i Marek Łopiński
w swojej książce „Olimpijczycy Łodzi i regionu”. Zacznijmy prezentację od Aleksandrowa Łódzkiego, który
w Atenach (2004) reprezentował lekkoatleta MKS Tomasz
Ścigaczewski. W Rio de Janeiro (2016) startowali z kolei Karol Hoffmann i Robert Urbanek. To także lekkoatleci.
Pierwszym olimpijczykiem w historii Bełchatowa
był kolarz Jan Krawczyk
z miejscowego LZS. On startował w Moskwie (1980).
Do Aten (2004) pojechali siatkarze PGE Skry: Michał Bąkiewicz, Krzysztof Ignaczak oraz
Andrzej Stelmach. Cztery lata
później w Pekinie Bełchatów
reprezentowali siatkarze,
a byli to Piotr Gruszka, Daniel
Pliński i Mariusz Wlazły.
Do tego ostatniego przyznaje się także Wieluń, bo tam
przecież zaczynał wielką karierę i pod tym miastem
mieszka. W 2012 (Londyn)
roku Bełchatów także miał
siatkarzy. Tym razem Bartosza Kurka, Marcina Możdżonka i Michała Winiarskiego. Natomiast w 2016 roku
do stolicy Brazylii poleciał
Bartosz Bednorz.
Maleńkie Bogusławice
szczycą sie jednym olimpijczykiem, jeźdźcem Bogusławem Owczarkiem, który rywalizował w Atlancie (1996).
Drzewica kajakarstwem
górskim stoi, choć miejscowość z krańców województwa
łódzkiego w górach przecież
nie leży. Ma jednak tor dla tej
dyscypliny sportu. Miasto
miało dotychczas sześciu
olimpijczyków. Najbardziej
znany jest Krzysztof Kołomański, który startował

w Barcelonie (1992), Atlancie
(1996) i Sydney (2000). Michał
Staniszewski zaliczył występy
w Barcelonie i Atenach, a Mariusz Wieczorek w Atlancie
i Atenach. Zbigniew Miązek
wystąpił w Barcelonie,
Krzysztof Supowicz w Atenach, natomiast Grzegorz Kiljanek w Londynie.
Łęczyca miała dwóch
swoich reprezentantów - obaj
byli lekkoatletami z MKLA. To
Robert Wolski (Ateny) i Robert
Urbanek (Londyn).
Opoczno reprezentowali
z kolei kolarze górscy. Marek
Galiński w Atlancie
i Sydney, a Sławomir Barul jedynie w Atlancie. Kobietami olimpijkami
stoją Pabianice. Zaczęło się
od lekkoatletyki Jadwigi Wajs
w Los Angeles (1932) i Berlinie
(1936). Potem były koszykarki
w Sydney Edyta Koryzna, Elżbieta Trześniewska oraz Sylwia Wlaźlak.
Piotrków szczyci się czterema sportowcami, a pierwszym był strzelec Antoni Pachlak (Berlin). W roku 1980
do Moskwy pojechał kolarz
Roman Cieślak. W Seulu startował zapaśnik wielkolud Roman Wrocławski, a cztery lata
później o medal bił się inny
przedstawiciel tej dyscypliny
sportu Piotr Stępień. Sieradz
dochował się trojga olimpijczyków. Szlak przecierał zapaśnik Jan Szymański, który
startował w Moskwie. Na macie radził sobie wybornie, ale
w życiu mu się nie powiodło zmarł przedwcześnie. W Atenach biegała Anna Pacholak,
a w Rio de Janeiro w maratonie rywalizował Artur Kozłowski.
Ze Skierniewic mamy jednego olimpijczyka, t0 kolarz
Grzegorz Krejner (Barcelona).
I mamy Tomaszów Mazowiecki, który może się pochwalić dwoma lekkoatletkami, czyli Marią Ciach (Helsinki 1952) oraz Wandą Panfil
(Barcelona). Pięcioro zawodników ma Zgierz, co wiele razy
podkreśla wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji
Sportu Marek Matuszewski.
To utytułowana łuczniczka

Justyna Mospinek, która biła
się o medale w Atenach oraz
Pekinie. Pierwszy był jednak
zapaśnik Lesław
Kropp rywalizujący w Rzymie
w roku 1960.
W 1972
do MonaMariusz Wlazły, siatkarz
chium poPGE Skry Bełchatów jest
jechał
olimpijczykiem z Pekinu
inny

przedstawiciel tej dyscypliny sportu
Włodzimierz
Cieślak. Tomasz
Kupis bił się w Barcelonie, natomiast zapaśniczka Agnieszka
Wieszczek sprawiła,
że w roku 2008
Zgierz oszalał z radości. Zdobyła bowiem medal brązowy. Lista olimpijczyków po Tokio
się powiększy.

Elżbieta Nowak-Trześniewska
reprezentowała Polskę i Pabianice
na igrzyskach w Sydney

Robert Urbanek – dyskobol MKLA
Łęczyca i MKS Aleksandrów

FOT. KAROLINA MISZTAL, KRZYSZTOF SZYMCZAK, ARCHIWUM DARIUSZA PIEKARCZYKA

Dariusz Piekarczyk
d.piekarczyk@dziennik.lodz.pl

Sieradzanin Artur
Kozłowski wystąpił
w roku 2016
w Rio de Janeiro
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Roksana Zasina – zapaśniczka
ZTA Zgierz

Magomedmurad Gadżijew –
zapaśnik AKS Piotrków

Mateusz Borkowski – lekkoatleta RKS Łódź

Mateusz Rzeźniczak – lekkoatleta RKS Łódź

FOT. GRZEGORZ GAŁASIŃSKI

FOT.ANDRZEJ BANAŚ

FOT. RKS ŁÓDŹ

FOT.PAWEŁ RELIKOWSKI

FOT. AKS PIOTRKÓW

FOT.DARIUSZ ŚMIGIELSKI

Będą reprezentować łódzki region
na igrzyskach olimpijskich w Tokio 2020

Kajetan Duszyński – lekkoatleta AZS Łódź

Jakub Kraska – pływak AZS
Łódź

FOT. PGE SKRA BEŁCHATÓW

FOT. SYLWIA DĄBROWA

FOT. ANDRZEJ SZKOCKI

FOT. SYLWIA DĄBROWA

J

edenaścioro sportowców z klubów
regionu łódzkiego
wystartuje w igrzyskach olimpijskich
w Tokio. Nominacje otrzymają: siatkarze plażowi UKS SMS Łódź Grzegorz
Fijałek i Michał Bryl, lekkoatleci RKS Łódź Mateusz Borkowski, Mateusz Rzeźniczak,
lekkoatleta AZS Łódź Kajetan
Duszyński, tenisista AZS Łódź
Kamil Majchrzak, pływak AZS
Łódź Jakub Kraska, zapaśniczka ZTA Zgierz Roksana
Zasina, zapaśnik AKS Piotrków Magomedmurad Gadżijew oraz siatkarze PGE Skry
Bełchatów Grzegorz Łomacz
i Mateusz Bieniek.
Największe szanse
na medal mają wybrańcy Vitala Heynena. Polscy siatkarze
są mistrzami świata 2014
i 2018 i chcą wreszcie zdobyć
medal olimpijski i powtórzyć
wielki sukces ekipy trenera
Huberta Wagnera, która zdobyła złoty medal na igrzyskach w Montrealu 1976.
W drużynie, która grać będzie
w Tokio jest dwóch zawodników PGE Skry Bełchatów:
Grzegorz Łomacz i Mateusz
Bieniek.
Cichym faworytem może
być zapaśnik. Magomedmurad Gadżijew chce iść w ślady
trenera AKS Piotrków Piotra
Stępnia, który w Barcelonie
1992 wywalczył srebrny medal igrzysk. Pochodzący z Dagestanu zapaśnik AKS od 2014
roku reprezentuje Polskę.
Dwa razy stał na podium mistrzostw świata (srebro – Paryż
2017, brąz – Nur Sułtan 2019)
i pięć razy na podium mistrzostw Europy (złoto – Ryga
2016 i Rzym 2020, srebro –
Nowy Sad 2017 i Kaspijsk
2018, brąz – Bukareszt 2019).
Na igrzyskach olimpijskich
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Dariusz Kuczmera
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Kamil Majchrzak – tenisista
AZS Łódź

Grzegorz Fijałek – siatkarz
plażowy UKS SMS Łódź

Michał Bryl – siatkarz plażowy
UKS SMS Łódź

Grzegorz Łomacz – siatkarz
PGE Skry Bełchatów

Mateusz Bieniek – siatkarz
PGE Skry Bełchatów

w Rio de Janeiro 2016 zajął
szesnaste miejsce w kategorii
65 kg.
Roksana Zasina z ZTA
Zgierz została srebrną medalistką mistrzostw Europy Warszawa 2021 w zapasach. Dla
Roksany Zasiny jest to
czwarty medal mistrzostw Europy w karierze i drugi
srebrny. Krążek z tego kruszcu
zawodniczka z woj. łódzkiego
wywalczyła wcześniej w 2018
roku. W swoim dorobku zapaśniczka ma także medale złoty
(2013) i brązowy (2015). Podczas
igrzysk europejskich w Baku
2015 zdobyła srebrny medal.
Ma doświadczenie w międzynarodowej rywalizacji.
Mateusz Borkowski,
średniodystansowiec trenera
Stanisława Jaszczaka z RKS
Łódź, został srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów ma dystansie 800 metrów. Uzyskał w finale czas
1:49.10, ustępując jedynie Patrykowi Dobkowi który wygrał z czasem 1:48.21. Trener
Stanisław Jaszczak po biegu
powiedział - Mateusz był
ostatnio przeziębiony i nie był
w stuprocentowej formie ale
jestem bardzo zadowolony
z jego występu.

Warto zaznaczyć, że w tej
części sezonu nasz zawodnik
ma już za sobą siedem startów
i może czuć się lekko zmęczony. Dlatego po mistrzostwach jedziemy do Sankt
Moritz zregenerować się, odbudować krwinki i kontynuować przygotowania do Tokio
- dodał trener.
Mateusz Borkowski minimum na igrzyska w Tokio wywalczył na mityngu w fińskim
Turku. Podopieczny Stanisława Jaszczaka rywalizację
na 800m zakończył na trzecim miejscu z rekordem życiowym 1.44.85.
Grzegorz Fijałek i Michał
Bryl, para siatkarzy UKS SMS
Łódź, przygotowywała się
do igrzysk na obozie na Florydzie. – Mieliśmy tam warunki
zbliżone do tych tokijskich,
było bardzo duszno, bardzo
gorąco - mówił trener kadry
naszych siatkarzy plażowych
Grzegorz Klimek. – Jakie cele
na Tokio? Jak najwyższe. Ja
bym bardzo chciał, abyśmy
mogli się cieszyć z największego sukcesu polskiej siatkówki plażowej. Jedziemy
po to, aby poprawić nasze najlepsze miejsce, a para Mariusz
Prudel - Grzegorz Fijałek za-

jęła piąte na igrzyskach Londyn 2012.
Dwaj biegacze z Łodzi pojadą na igrzyska, by startować
w sztafetach: 4x400 m męskiej i 4x400 m mieszanej. To
Mateusz Rzeźniczak z RKS
Łódź i Kajetan Duszyński
z AZS Łódź. Obaj wystąpili
w sztafecie, która wywalczyła
minimum. Sztafeta 4x400M
poprawiła wynik kwalifikacyjny do igrzysk z 2019 roku,
uzyskała 3:02.35 w Leverkusen. Polacy biegi w składzie:
Wiktor Suwara, Karol Zalewski, Mateusz Rzeźniczak i Kajetan Duszyński.
Pod koniec maja Mateusz
Borkowski, Mateusz Rzeźniczak i Kajetan Duszyński zostali złotymi medalistami Drużynowych Mistrzostw Europy.
Kajetan Duszyński jest
doktorantem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. – Zdobyłem złoto mistrzostw Polski
w roku olimpijskim. Jest to dla
mnie coś niesamowitego.
Czuję się niesamowicie spełniony. Apetyt rośnie szybko,
ale na razie moja nominacja
olimpijska nie dociera
do mnie. Wyniki, które teraz
osiągam śniły mi się po no-

cach – mówi Kajetan Duszyński. – Myślę, że udział w igrzyskach to spełnienie marzeń
dla każdego sportowca.
Student Uniwersytetu
Łódzkiego, Jakub Kraska został po raz pierwszy w karierze
mistrzem Polski seniorów
w 2021 roku! Zawodnik AZS
Łódź wygrał najbardziej prestiżowy finał zawodów na 100
m stylem dowolnym mężczyzn podczas Głównych Mistrzostw Polski Seniorów
i Młodzieżowców w pływaniu
w Lublinie. Łodzianin był
o krok od medalu mistrzostw
Europy. W konkurencji 4x100
m dowolnym mixed polska
sztafeta z czasem 3.25,59,
który jest nowym rekordem
Polski, zajęła czwarte miejsce.
Polacy płynęli w składzie: Jakub Kraska (AZS Łódź) 49,19,
Kacper Majchrzak 48,41, Alicja Tchórz 54,42 i Katarzyna
Wasick 53,57. Kuba wywalczył
nominację olimpijską i wystartuje w Tokio w trzech konkurencjach pływackich 100
dowolnym, 4 x 100 dowolnym
i 4 x 100 zmiennym.
– W swoim szczycie
formy, który mam nadzieję
będzie za trzy lata w Paryżu,
będę dysponował większym

doświadczeniem – mówił Jakub Kraska.
W ostatniej chwili do reprezentacji Polski na igrzyska
w Tokio został dołączony tenisista AZS Łódź Kamil Majchrzak. Zawodnik sklasyfikowany na 104 miejscu rankingu
ATP zagra w turnieju singlistów w Tokio. Jest szóstym tenisistą naszej reprezentacji
w Tokio. Są w niej także: Iga
Świątek, Magda Linette, Alicja
Rosolska, Hubert Hurkacz
i Łukasz Kubot.
Do Tokio wybierają się
nasi szkoleniowcy: Stanisław
Jaszczak z RKS Łódź, trener
pływania Maciej Hampel, trener tenisa Tomasz Iwański
z AZS Łódź, asystentem Vitala
Heynena jest szkoleniowiec
PGE Skry Bełchatów Michał
Mieszko Gogol. Statystykami
siatkarzy będą: Robert Kaźmierczak (PGE Skra Bełchatów) i Maciej Biernat (Grot Budowlani). Do Tokio udaje się
trójka łódzkich lekarzy: Marek
Krochmalski, Robert Pietruszyński i Jan Sokal, a także fizjoterapeuta Edmund Cichomski. Tokijskie igrzyska
uświetni zdobywca Korony
Himalajów i Karakorum Piotr
Pustelnik.

22

TOKIO 2020

PONIEDZIAŁEK, 19 LIPCA 2021
DZIENNIK ŁÓDZKI

21 medali sportowców łódzkiego
regionu podczas letnich igrzysk
Artur Partyka

FOT. GRZEGORZ GAŁASIŃSKI, KRZYSZTOF SZYMCZAK

Sportowcy łódzkiego regionu
ani raz nie stanęli
na najwyższym podium
igrzysk olimpijskich.

Agnieszka Wieszczek

Dariusz Piekarczyk
d.piekarczyk@dziennik.lodz.pl

M

edal złoty
zdobył
wprawdzie
strażak Zbigniew
Bródka
z Błyskawicy Domaniewice, ale
było to podczas zimowych
zmagań roku 2014 w Soczi. Ten
sam zawodnik był w Rosji także
trzeci. Oba medale wywalczył
w łyżwiarstwie szybkim. Sportowcy naszego regionu ani razu
nie stanęli na najwyższym podium igrzysk olimpijskich.

Dziewięć srebrnych krążków
Nie było złota, ale dziewięcikrotnie sportowcy naszego regionu świętowali medale
srebrne. Zacznijmy od roku
1936 i pamiętnych igrzysk
w Berlinie, kiedy to już pachniało na odległość zbliżającą
się wojną. Jadwiga Wajs z pabianickiego Sokoła była druga
w stolicy Niemiec w konkursie
rzutu dyskiem (46,22). Wygrała Niemka Gisela Mauermayer (47,63). Brąz przypadł
reprezentantce gospodarzy
Pauli Molenhauer (39,80).
Na kolejne medale czekaliśmy do roku 1976 i pamięt-

nych igrzysk w Monteralu.
Były to najważniejsze zawody
w kolarskiej karierze Mieczysława Nowickiego związanego z łódzkim Włókniarzem
(wcześniej był w Społem),
który zaczynał jako kolarz torowy, ale szybko przeniósł się
na szosę. Rok przed wyjazdem do Montrealu został drużynowym mistrzem świata
podczas championatu rozegranego w belgijskich miejscowościach Yvoir oraz Mettet. Łodzianin jechał w drużynie z takimi gwiazdami jak Tadeusz Mytnik, Ryszard Szurkowski i Staniisław Szozda.
W Kanadzie ta sama drużyna
była druga w wyścigu szosowym na 100 kilometrów.
Triumfowała reprezentacja
ZSRR, która pokonała ten
morderczy dystans w czasie
2.08,52. Czas Biało-Czerwonych ro 2.09,13. Na miejscu
trzecim była wówczas Dania
(2.12,20). Do srebra drużynowego Mieczysław Nowicki dorzucił medal brązowy w wyściugu indywidualnym na dystansie 175 kilometrów. Łodzianin pokonał dystans
w czasie 4.47,23. Wygrał Bernt
Johansson ze Szwecji
(4.46,52) przed Włochem Giuseppe Martinellim.

Dodajmy, że w roku 1976
medal srebrny wywalczył
także bramkarz ŁKS Łódź Jan
Tomaszewski. Bohater
z Wembley z roku 1973 występował w drużynie, która przegrała finałowe starcie na
obiekcie Stade Olimpique
w Montrealu z reprezentacją
Niemieckiej Republiki Demokratycznej 1:3 (0:2). Gola dla
naszej drużyny strzelił późniejszy prezes PZPN Grzegorz
Lato, a było to przy stanie 0:2.
Jan Tomaszewski przebywał
na boisku zaledwie 20 minut,
a zmienił go Piotr Mowlik. Ciekawostką jest fakt, iż BiałoCzerwonych po raz ostatni porowadził Kazimierz Górski.
W kraju narzekano wówczas,
że piłkarze przywieźli tylko
srebrny, a nie złoty medal. Takie to były czasy.
Po trzy brązowe krążki
sięgnęli sportowcy naszego
regionu podczas igrzysk roku
1992, które odbyły się w hiszpańskiej Barcelonie, będącej
jednocześnie stolicą Katalonii.
Zapaśnik Piotr Stępień
z Piotrcovii dotarł do finału
turnieju stylu klasycznego
w wadze do 82 kilogramów.
W decydującej walce musiał
jednak uznać wyższość Węgra
Petera Farkasa. To był turniej

życia naszego zawodnika,
który pewnie do dziś rozpamiętuje finałową porażkę.
Z kolei w reprezentacji
piłkarskiej prowadzonej przez
Janusza Wójcika, z Markiem
Bajorem (Widzew), Tomaszem Łapiński (Widzew) oraz
Tomaszem Wieszczykim
(ŁKS) w składzie dotarła do finału olimpijskiego, gdzie
zmierzyła się z gospodarzami
i ostatecznie przegrała 2:3 (1:0)
tracąc decydującego gola tuż
przed końcem meczu. Bramki
dla Polski zdobyli Tomasz
Wałdoch i Wojciech Kowalczyk. Skończyło się więc na
srebrnym medalu, a 8 sierpnia
minie 19 lat od tego wydarzenia.
Cztery lata później sportowcy rywalizowali podczas
26. Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atlancie (Stany Zjednoczone). Do dziś wielu kibiców pamięta pojedynek na
skoczni wzwyż pomiędzy łodzianinem Arturem Partyką
z ŁKS, a reprezentantem gospodarzy Charlsem Austinem.
Ostatecznie lepszy okazał się
Amerykanin, który przemknął nad poprzeczką nad poprzeczką zawieszoną na wysokośc 239 centymetrów. Polak był o lub aż dwa cenymetry gorszy. Miejsce trzecie zajął Steve Smith z Wielkiej Brytanii (235 centymetrów). I mamy rok 2000 z igrzyskami
w dalekim australijskim Sydney, kiedy to z radości oszalała
niewielka Drzewica leżąca na
krańcach województwa łódzkiego. Otóż zawodnik tamtejszego Gerlacha Krzysztof Kołomański wraz z Michałem

Staniszewskim wywalczył
srebrny medal w slalomiej kanadyjskich dwójek C 2 w kajakarstwie górskim. Wygrali Słowacy bracia Pavol i Peter Hochschorner. Medal brązowy
przypadł Czechom Markowi
Jirasowi oraz Tomaśowi Maderowi.

13 brązowych krążków
O trzecim miejscu kolarza
Mieczysława Nowickiego
wspominaliśmy. Wróćmy do
roku 1932 i igrzysk w Los Angeles. Pabianiczanka Jadwiga
Wajs zajęła tam trzecie miejsce w rzucie dyskiem (38,74).
Cztery lata później Maria Kwaśniewska z ŁKS przywiozła
brąz z Berlina, a rywalizowała
w rzucie oszczepem (41,80).
Igrzyska roku 1960 rozegrano
w Rzymie, a ełkaesianka Teresa Wieczorek
znalazła
sie
w składzie sztafety 4x100,
która dała
się wypredzić jedynie
USA

i Niemcom. Czas Polek to
45,0.W Meksyku (1968) siatkarska reprezentacja kobiet
uplasowała się na miejscu
trzecim za ZSRR i Japonią. W
jej składzie były Lidia Żmuda
o Barara Niemczyk - obie ze
Startu Łódź. I pomyśleć, że
obecnie w klubie z Bałut nie
ma seniorskiej drużyny siatkarskiej. Z Monachium (1972)
„brąz” przywiózł Andrzej Bek.
Kolarz łódzkiego społem stanął na podium w kolarstwie
torowym w tandemach, a jechał z Benedyktem Kocotem.
Rok 1976 (Montreal) zaowocował trzema medalami. Andrzej Szymczak z Anilany
Łódź był podporą reprezentacji piłki ręcznej, która dała się
wyprzedzić jedynie ZSRR i Rumunii. Medal wygrała pokonują po dogrywce w „małym
finale” RFN 21:18. W drużynie
tej grali także Ryszard Przybysz i Zygfryd Kuchata - obaj
Anilana. Rok 1992 (Barcelona)
to medal Artura Partyki
(skok wzwyż). W Pekinie
(2008) na podium stanęła
zapaśniczka ze Zgierza
Agnieszka Wieszczek.

Andrzej Szymczak
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Maskotki igrzysk olimpijskich Tokio 2020: Miraitowa i Someity. Biało-granatowa Miraitowa będzie pupilem igrzysk, a różowo-biały Someity paraolimpiady. Nazwa pierwszej z maskotek to połączenie słów „mirai” (przyszłość) oraz „towa” (wieczność). Someity nawiązuje natomiast do wiśni - jednego z najważniejszych symboli Japonii. Wyboru postaci dokonały dzieci z japońskich szkół.

Walka o medale w Tokio
dzień za dniem
23 lipca rozpoczną się w Tokio 32. Letnie Igrzyska Olimpijskie, które miały
być pierwotnie rozegrane rok temu, ale przełożono je z powodu pandemii
Igrzyska potrwają do 8 sierpnia, a najlepsi sportowcy z całego świata będą walczyć w 37
dyscyplinach, łącznie w 339
konkurencjach. Po raz pierwszy w programie igrzysk zolimpijskich znalazły się karate,
skateboarding, surfing oraz
wspinaczka sportowa. Przywrócono rywalizację w baseballu i softballu. Obie te dyscypliny usunięto po Pekinie
w roku 2008.
Terminarz rywalizacji w Tokio:
24 lipca (sobota)
godz. 3:45 - strzelectwo kobiet (karabin pneumatyczny)
4:00 - kolarstwo szosowe, wyścig ze startu
wspólnego mężczyzn
6:50 - podnoszenie ciężarów kobiet (kategoria
do 49 kilogramów)
8:30 - strzelectwo mężczyzn (pistolet pneumatyczny)
11:28 - judo kobiet (kategoria do 48kg)
11:59 - judo mężczyzn (katetoria do 60kg)
12:40 - siatkówka mężczyzn pierwszy mecz
naszej reprezentacji (Polska - Iran)
13:00 - szermierka kobiet i mężczyzn (szpada
i szabla indywidualna)

25 lipca (niedziela)
3:30 - pływanie kobiet i mężczyzn

4:15 - strzelectwo kobiet (pistolet pneumatyczny)
6:00 - kolarstwo szosowe, kobiet (wyścig ze
startu wspólnego)
8:50 - podnoszenie ciężarów mężczyzn (kategoria wagowa do 61 kilogramów)
9:40 - łucznictwo drużynowe kobiet
11:28 - judo kobiet (52 kg) o mężczyzn (66)
12:50 - podnoszenie ciężarów mężczyzn
(katetoria wagowado 67kilogramów)
13:00 - szermierka indywidualna kobiet i mężczyzn

28 lipca (środa)
2:18 - wioślarstwo kobiet i mężczyzn
3:00 - surfing kobiet i mężczyzn
4:30 - kolarstwo kobiet (jazda indywidualna
na czas)
4:45 - pływanie kobiet i mężczyzn
7:00 - kolarstwo mężczyzn (jazda indywidualna
na czas)
9:25 - siatkówka mężczyzn (Polska Wenezuela)
11:28 - judo kobiet i mężczyzn
15:00 - koszykówka mężczyzn 3x3

26 lipca (poniedziałek)
3:30 - pływanie kobiet i mężczyzn
7:20 - siatkówka mężczyzn (Polska Włochy)
8:00 - kolarstwo górskie mężczyzn
8:45 - kajakarstwo górskie mężczyzn
8:50 - strzelectwo mężczyzn
9:40 - łucznictwo drużynowe mężczyźn
11:28 - judo kobiet i mężczyzn
13:00 - szermierka indywidualna kobiet i mężczyzn
14:00 - tenis stołowy (mikst)

27 lipca (wtorek)
2:58 - wioślarstwo kobiet i mężczyzn
3:43 - pływanie kobiet i mężczyzn
8:00 - kolarstwo górskiekobiet
8:50 - podnoszenie ciężarów kobiet
9:00 - kajakarstwo górskie kobiet
11:28 - judo kobiet i mężczyzn
14:30 - taekwondo, kobiet i mężczyzn

29 lipca (czwartek)
2:18 - wioślarstwo kobiet i mężczyzn
3:30 - pływanie kobiet i mężczyzn
8:45 - kajakarstwo górskie kobiet
11:28 - judo kobiet i mężczyzn
13:50 - tenis stołow kobiet

30 lipca (piątek)
2:33 - wioślarstwo kobiet i mężczyzn
3:50 - pływani kobiet i mężczyzn
4:15 - kolarstwo BMX kobiet i mężczyzn
7:20 - siatkówka mężczyzn (Polska - Japonia)
11:00 - tenis mężczyzn (debel)
11:28 - judo kobiet i mężczyzn
13:45 - lekkoatletyka

10:30 - tenis kobiet (single)
13:15 - lekkoatletyka mężczyzn( rzut dyskiem
sztafeta mieszana 4X400i bieg na 100 metrów
kobiet)

1 sierpnia (niedziela)
2:00 - siatkówka mężczyzn (Polska - Kanada)
3:35 - lekkoatletyka kobiet (pchnięcie kulą)
3:45 - pływanie kobiet i mężczyzn
5:00 - tenis mężczyzn (singiel)
7:30 - żeglarstwo kobiet i mężczyzn
9:00 - tenis kobiet (debel)
10:00 - gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn
11:00 - tenis (mikst)
12:10 - lekkoatletyka ( skok wzwyż mężczyzn,
trójskok kobiet, bieg na 100 metrów mężczyzn)

2 sierpnia (poniedziałek)
3:20 - lekkoatletyka kobiet i mężczyn
7:30 - żeglarstwo kobiet i męzczyzn
10:00 - jeździectwo (WKKW indywidualnie
i drużynowe)
11:00 - kolarstwo torowe kobiet
12:50 - zapasy mężczyzn (styl klasyczn)
13:00 - lekkoatletyka kobiet (rzut dyskiem,
biegi średnie)
13:30 - zapasy kobiet i mężczyzn

3 sierpnia (wtorek)
31 lipca (sobota)
3:30 - pływanie kobiet i mężczyzn
7:30 - żeglarstwo kobiet i mężczyzn
8:50 - podnoszenie ciężarówmężczyzn)

2:00 - siatkówka mężczyzn (ćwierćfinały
o godz. 2:00, 6:00, 10:00, 14;30)
3:50 - lekkoatletyka ( skok w dal kobiet, bieg
na 400m ppł mężczyzn)

4:35 - kajakarstwo kobiet i mężczyzn
6:05 - boks kobiet
7:30 - żeglarstwo, klasa Fin
10:26 - kolarstwo torowe kobiet (drużynowe)
i mężczyzn (sprint drużynowy)
12:05 - boks mężczyzn
12:20 - lekkoatletyka( skok o tyczce mężczyzn,
rzut młotem kobiet, biegi na 200 i 800 metrów
kobiet)
12:50 - podnoszenie ciężarów mężczyzn
13:00 - zapasy kobiet i mężczyzn

4 sierpnia (środa)
4:30 - lekkoatletyka kobiet (bieg na 400metrów przez płotki)
7:30 - żeglarstwo kobiet i mężczyzn
8:35 - boks mężczyzn
11:06 - kolarstwo torowe męzczyzn
12:00 - jeździectwo, skoki indywidualnie
12:30 - pływanie synchroniczne
12:50 - podnoszenie ciężarów mężczyzn
13:00 - lekkoatletyka (bieg na 3000m z przeszkodami kobiet, rzut młotem mężczyzn)
13:20 - zapasy w stylu klasycznym kobiet mężczyzn
14:05 - lekkoatletyka (bieg na 200 i 800m mężczyzn)
14:30 - zapasy kobiet

5 sierpnia (czwartek)
0:00 - lekkoatletyka mężczyzn (trójskok
i pchnięcie kulą oraz bieg na 110m przez płotki)
4:35 - kajakarstwo kobiet i mężczyzn
6:00 - siatkówka mężczyzn (półfinały o 6:00
i 14:00)
8:35 - boks mężczyzn
9:30 - lekkoatletyka mężczyzn (chód na 20
kilometrów)
10:45 - kolarstwo torowe kobiet i mężczyzn
12:00 - hokej na trawie mężczyzn
12:20 - lekkoatletyka kobiet (skok o tyczce)
12:30 - tenis stołowy, kobiety drużynowo
12:50 - karate kobiet
13:20 - zapasy kobiet mężczyzn
13:45 - karate kobiet i mężczyzn
14:00 - lekkoatletyka (bieg na 400metrów
mężczyzn, siedmiobój i dziesięciobój)
14:10 - wspinaczka sportowa mężczyzn

6 sierpnia (piątek)
4:15 - siatkówka plażowa kobiet
8:05 - boks mężczyzn
9:30 - lekkoatletyka (chód kobiet na 20 km)
10:15 - kolarstwo torowe kobiet i mężczyzn
12:00 - hokej na trawie kobiet
12:30 - pięciobój nowoczesny kobiet
12:30 - tenis stołowy (turniej drużynowy mężczyzn)
12:50 - karate kobiet i mężczyzn
13:15 - zapasy stylu wolnego kobiet i mężczyzn
13:50 - lekkoatletyka kobiet (rzut oszczepem)
14:00 - lekkoatletyka (bieg mężczyzn na 5000
metrów)
14:35 - lekkoatletyka (bieg na 400kobiet na 400
i 1500 m, sztafety kobiet i mężczyzn 4x100)

7 sierpnia (sobota)
0:00 - lekkoatletyka kobiet (maraton)
4:22 - kajakarstwo kobiet i mężczyzn
4:30 - koszykówka mężczyzn
4:30 - siatkówka plażowa mężczyzn
4:39 - kajakarstwo kobiet i mężczyzn
6:30 - siatkówka mężczyzn (mecz o trzecie
miejsce)
7:00 - boks kobiet i mężczyzn
9:30 - piłka wodna kobiett
9:55 - kolarstwo torowe mężczyzn
12:00 - jeździectwo (skoki indywidualnie)
12:00 - baseball mężczyzn
12:30 - pięciobój nowoczesny męzczyzn
12:35 - lekkoatletyka (skok wzwyż kobiet, bieg
na 10000 metrów kobiet, rzut oszczepem mężczyzn, bieg na 1500 metrów mężczyzn, sztafeta
4x400m kobiet i mężczyzn)
12:45 - karatekobiet i mężczyzn
12:55 - zapasy mężczyzn
13:30 - piłka nożna mężczyzn
14:00 - piłka ręczna mężczyźni
14:15 - siatkówka mężczyzn (finał)

8 sierpnia (niedziela)
0:00 - lekkoatletyka mężczyzn (maraton)
4:30 - koszykówka kobiet
4:48 - kolarstwo torowe kobiet i męzczyzn
6:30 - siatkówka kobiet
7:00 - boks kobiet i mężczyzn
8:00 - piłka ręczna kobiet
9:30 - piłka wodna, mężczyźni
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Chciałbym, żeby w Tokio było lepiej, jak na poprzednich igrzyskach
w Rio de Janeiro. Wszyscy, którzy
jadą do stolicy Japonii na pewno
dadzą z siebie wszystko.

Rozmawiamy z Mieczysławem
Nowickim, srebrnym i brązowym medalistą olimpijskim
z Montrealu 1976, byłym ministrem sportu, pełniącym dziś
funkcję prezesa Regionalnej
Rady Olimpijskiej w Łodzi.
Nie odbierał Pan telefonu, myślałem, że mecz Huberta Hurkacza zatrzymał Pana przed telewizorem? A właśnie, może nasz
będący na fali tenisista będzie
chorążym polskiej reprezentacji w Tokio?
Decyzja jest inna. Chorążymi Biało-Czerwonych będą
pływak Paweł Korzeniowski
i uprawiająca kolarstwo górskie Maja Włoszczowska.

Czego Pan się spodziewa
po nadchodzących igrzyskach?
Tego samego wszyscy się
spodziewają. To będą igrzyska
wyjątkowe. W historii takiej
imprezy nie było nigdy. Nie
było takiej sytuacji, że wszystkie konkurencje będą się odbywały bez udziału kibiców. Była
początkowo też taka przymiarka do ograniczenia kibiców japońskich, ale z tego co
obserwujemy i widzimy nawet
kibice z Japonii nie będą mogli
z trybun uczestniczyć bezpośrednio w zawodach sportowych.
To rzeczywiście jest coś niezwykłego...
Walka o medale na arenach bez kibica, to jak teatr bez
widza.
Taka rywalizacja będzie też
miała wpływ na psychikę zawodników?
Na pewno. Uważam, że
w takim zaciszu inaczej zawodnicy się koncentrują, inaczej
jest gdy potrzebują dopingu,
inni może mniej. Zobaczymy,
jaki przebieg będą miały te niepowtarzalne i wyjątkowe
igrzyska. Też jestem ogromnie ciekaw, co w stolicy Japonii będzie się
działo.

Prezes Regionalnej
Rady Olimpijskiej:
To będą wyjątkowe
i niepowtarzalne igrzyska
Docierają do Pana niepokojące
informacje z Kraju Kwitnącej
Wiśni?
Z tego co wiem, grupa,
która jako pierwsza przyleciała do Japonii, to przez
osiem godzin była trzymana
na lotnisku. Wobec członków
tej grupy
była prowadzona
procedura
pandemiczna –
wy-

mazy, badania, sprawdzanie
szczepień, wypełnianie aplikacji w telefonie. Niezwykłe
działania. Być może to
wszystko przez najbliższe dni
zostanie opanowane. Będą
przecież za chwilę przyjeżdżać sportowcy z całego
świata, to nie wiem, czy sobie
organizatorzy z tym całym zamieszaniem poradzą.

że każdy z zakwalifikowanych
do reprezentacji 215 sportowców, chce osiągnąć swój cel
najlepiej. Dla niektórych może
się już taka szansa nie powtórzyć. Zapowiada na przykład
Majka Włoszczowska, że już
kończy w Tokio występy
na igrzyskach. Podejrzewam,
że to samo dotyczy wielu,
wielu innych.

Przechodząc do kwestii czysto
sportowych. Jak Pan myśli jesteśmy przygotowani w stu
procentach do startu w igrzyskach w Tokio?
Myślę, że każdy
ze sportowców robił
wszystko, by podczas tej najważniejszej sportowej imprezy być
Pogawędka kolarzy- w jak najlepszej
olimpijczyków: dyspozycji.
Mieczysława Nie wierzę
w to, że ktoś
Nowickiego
sobie baga(od lewej)
telizował
i Pawła
trening
Kaczorowskiego
przed samymi igrzyskami. Uważam,

Rok oczekiwania na igrzyska
nie był korzystny i może mieć
wpływ na postawę wielu sportowców?
Te zawirowania dotyczyły
wszystkich sportowców – nie
tylko naszych. Będą to inne
igrzyska.
Nie tylko pandemia może mieć
wpływ na sportowców, także
różnica czasu, klimat, itp.
Z tego co wiemy, wysokie
temperatury panujące w Tokio też mogą na niektórych
mieć kolosalny wpływ. Może
być utrudnieniem brak możliwości przemieszczania po innych arenach sportowych. Nie
będzie tak ważnego dla sportowców dopingu i wsparcia

kolegów z reprezentacji. Sportowcy ze swoją akredytacją
będą mogli się tylko przemieszczać między wioską
olimpijską i swoją areną walki
o medale. Inne wycieczki
będą zabronione.
Pana faworyci do medali olimpijskich?
Nie chciałbym rzucać nazwiska, wiem, jak to usztywnia zawodników. Sam tego
doświadczałem, jak dzielono
skórę na niedźwiedziu
przed startem. Jest kilku takich osób, może nie pewniaków, ale takich, które gwarantują zdobycie medalu. A sam
medal, czy to będzie złoty czy
brązowy nie ma tak wielkiego
znaczenia w zderzeniu z całym sportowym światem.
Za mało wiemy, jak prezentują się sportowcy innych reprezentacji. Trudno jest prorokować i cokolwiek przewidywać. Chciałoby się, żeby
było lepiej, jak na poprzednich igrzyskach w Rio de Janeiro. Wszyscy, którzy jadą
do Tokio, na pewno dadzą
z siebie wszystko.

Prezes Regionalnej Rady
Olimpijskiej Mieczysław
Nowicki i Janusz Gortat,
także medalista olimpijski
i ojciec naszego najwybitniejszego koszykarza

FOT. GRZEGORZ GAŁASIŃSKI, KRZYSZTOF SZYMCZAK

Ciekawy wybór. Leci Pan
na igrzyska do Tokio?
Lecę. Wylatujemy 21 lipca
i będę w Tokio do 28 lipca.

Nie ma charakterystycznego
dla Polski pompowania balonika?
Nie ma. Dam przykład
piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed mistrzostwami Europy apetyty były wielkie, ale
jak widać trzeba mierzyć siły
na zamiary. Trzeba realnie patrzeć na swój stan posiadania.
***
W 28 dyscyplinach Polskę będzie reprezentowało
215 sportowców, w tym 103
kobiety i 112 mężczyzn. Cała
polska reprezentacja, w której znajdą się m.in. trenerzy,
lekarze, fizjoterapeuci
i przedstawiciele poszczególnych związków sportowych,
będzie liczyć 428 osób. Największą część reprezentacji
stanowić będą lekkoatleci –
64 osoby (dodatkowo trójka
rezerwowych), pływacy – 23
osoby oraz wioślarze – 20.
Nasza kadra jest mniej liczna
niż na poprzednich igrzyskach – w Rio de Janeiro nasz
kraj reprezentowało 240 zawodniczek i zawodników.

