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BIULETYN TOWARZYSZY WYSTAWIE PT.
”OLIMPIJCZYCY Z POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W 1924-2006”, ZORGANIZOWANEJ
PRZEZ MUZEUM PK I CENTRUM SPORTU I REKREACJI,
POD PATRONATEM MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy przyczynili się do powstania wystawy
i niniejszego biuletynu.
Rektor i Rada Muzeum PK

Na pierwszej stronie okładki: fragment karty identyfikacyjnej XV Olimpiady w Helsinkach w 1952 r.
Na stronie czwartej okładki: medal pamiątkowy XV Olimpiady w Helsinkach w 1952 r.
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Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Mens sana in corpore sano – maksyma ta, której autorstwo przypisuje
się Juwenalisowi, satyrykowi rzymskiemu z początku naszej ery, należy do
najbardziej znanych. Społeczność akademicka Politechniki Krakowskiej hołduje
jej od samych początków istnienia uczelni. Stąd liczne osiągnięcia sportowców
związanych z naszą Alma Mater, a także popularność sportu amatorskiego wśród
kolejnych politechnicznych pokoleń. Sport jest uniwersalny. Jego racjonalne
uprawianie sprzyja rozwojowi fizycznemu i daje psychiczną siłę. Wspaniałych
wrażeń dostarcza też kibicowanie sportowcom, zwłaszcza tym w narodowych
barwach. Stają się oni częścią narodowej historii i dumy. Politechnika
Krakowska ma ten przywilej, że herosi sportu i olimpizmu są też częścią jej
historii.
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej wpisali się w dzieje
nowożytnych igrzysk olimpijskich, które rozpoczęły się w 1896 roku, a od 1924
roku oficjalnie tworzą je także sportowcy i artyści w biało-czerwonych barwach.
Ale przecież polski ślad był w nich wcześniej. W 2012 roku przypada setna
rocznica udziału w igrzyskach olimpijskich pierwszego Polaka – Antoniego
Wiwulskiego. Ponieważ Polski nie było wówczas na mapie świata, formalnie nie
mógł on reprezentować kraju. Antoni Wiwulski, architekt i rzeźbiarz, urodził się
20 lutego 1877 roku w Totmie w Rosji, zmarł 10 stycznia 1919 roku w Wilnie.
Był twórcą między innymi pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i pomnika
Trzech Krzyży w Wilnie. W 1912 r. wziął udział w Olimpijskim Konkursie
Sztuki i Literatury w Sztokholmie.
100 lat później - w roku Olimpiady Letnich Igrzysk w Londynie - w
Muzeum Politechniki Krakowskiej zorganizowana została wystawa prezentująca
olimpijczyków naszej uczelni. Ekspozycja „Olimpijczycy z Politechniki
Krakowskiej – 1924-2006” stanowi znakomitą kontynuację publikacji prof.
Zbigniewa Porady wydanej przez Wydawnictwo PK w 2011 roku. W książce
„Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej” przedstawiono biografie
22 olimpijczyków, z trzykrotnym medalistą olimpijskim prof. Wojciechem
Zabłockim, absolwentem Wydziału Architektury PK, na czele. To z tym
wydziałem związanych było najwięcej naszych olimpijczyków – 15. Kolejni
wiązali swoje losy z Wydziałem Mechanicznym (5), Chemicznym (1) oraz
obecnym Wydziałem Fizyki, Matematyki i Informatyki (1). Wszyscy przyczynili
się do budowania dobrego imienia naszej uczelni, byli i są jej chlubą.
Wystawa poświęcona olimpijczykom z Politechniki Krakowskiej jest
kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu naszej uczelni. Za jej pośrednictwem
chcemy kolejnym pokoleniom politechnicznej społeczności, szczególnie naszym
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studentom i doktorantom, ukazać wzorce szlachetnych postaw oraz przedstawić
ideę olimpijską. Ekspozycja będzie powodem do radości i dumy, okazją do
wspomnień i marzeń. Mam nadzieję, że to szczególne wydarzenie stanie się dla
społeczności Politechniki Krakowskiej, a także sportowego środowiska Krakowa
i Małopolski, zachętą do działania nie tylko na polu rywalizacji sportowej, ale
także w innych obszarach aktywności zawodowej i społecznej.
Dziękuję Radzie Muzeum Politechniki Krakowskiej za inicjatywę
zorganizowania ekspozycji oraz trud doprowadzenia tego dzieła do końca. Za
czynne wspieranie inicjatywy dziękuję również Centrum Sportu i Rekreacji,
Klubowi Uczelnianemu AZS oraz pracownikom Muzeum PK, gdzie wystawę
przygotowano.
Kazimierz Furtak
Rektor Politechniki Krakowskiej

Antoni Wiwulski 1877-1919
rzeźbiarz, pierwszy polski uczestnik
olimpijskiego konkursu sztuki i literatury,
Sztokholm 1912
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SPORT NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 1945-2012
Lata 1945-1954
W roku 1945, gdy tylko Kraków został wyzwolony spod okupacji
niemieckiej, środowisko akademickie Krakowa reaktywowało działalność
Akademickiego Związku Sportowego, a nastąpiło to już w dniu 18 lutego tegoż
roku.
Jak wiadomo także w 1945 r. utworzono pierwsze Wydziały Politechniczne, wtedy jeszcze w strukturze Akademii Górniczej w Krakowie. Młodzież
akademicka tych wydziałów wykazywała już wówczas duże zainteresowanie
sportem, a świadczy o tym doniesienie prasowe, że "w dniach 17-18 lipca 1945
r. z inicjatywy AZS w Krakowie zorganizowano międzyuczelniany turniej piłki
nożnej o puchar rektora Akademii Handlowej prof. Albina Żabińskiego.
Zwyciężyła wówczas drużyna Akademii Handlowej przed reprezentacjami
Akademii Górniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziałów Politechnicznych AG.
Datę 17 lipca 1945 r. można więc uznać za początek działalności sportowej
na Politechnice Krakowskiej, wywodzącej się jak wiadomo z Wydziałów
Politechnicznych Akademii Górniczej.
W latach 1945-1949, a więc zanim wyodrębniła się Politechnika
Krakowska, studenci wydziałów politechnicznych uprawiali sport jako zawodnicy poszczególnych sekcji krakowskiego AZS, albo też innych klubów
sportowych Krakowa.
Od roku 1949, decyzją Walnego Zjazdu AZS, przy poszczególnych
uczelniach mogły powstawać Koła Uczelniane AZS i w Krakowie, jako jedne z
pierwszych, takie Koła zostały utworzone przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
przy Akademii Górniczo-Hutniczej.
Osobne Koło Uczelniane AZS przy Wydziałach Politechnicznych AGH
utworzono dopiero w 1951 r.
W tym okresie wielu studentów Wydziałów Politechnicznych uprawiało
sport będąc zawodnikami AZS Kraków, a do najwybitniejszych z nich można
zaliczyć Czesława Lorenca i Zdzisława Michalskiego - zawodników sekcji
wioślarskiej, wielokrotnych reprezentantów Polski i olimpijczyków Igrzysk
Letnich z 1952 r. Zawodnikami sekcji wioślarskiej AZS byli również bracia
Jerzy i Roman Ciesielscy, którzy uprawiali też inne dyscypliny sportu z
większymi sukcesami niż wioślarstwo. Mianowicie, grając w koszykówkę, w
drużynie I-ligowej Cracovii , zostali powołani do reprezentacji Polski, a Roman
Ciesielski wystąpił w niej 7 razy. Był też kandydatem do reprezentacji
olimpijskiej w 1948 r., ale ostatecznie polscy koszykarze na tych igrzyskach nie
wystąpili. Bracia Ciesielscy, także jako zawodnicy Cracovii, grali ponadto w
piłkę ręczną 11-osobową.
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Do innych wybitnych sportowców z Wydziałów Politechnicznych,
występujących w barwach innych klubów niż krakowski AZS bez wątpienia
należy zaliczyć olimpijczyków: Wojciecha Zabłockiego, reprezentanta KS
Budowlani oraz Krakowskiego Klubu Szermierzy, trzykrotnego medalistę
olimpijskiego, a także narciarzy alpejczyków - Józefa Marusarza, trzykrotnego
olimpijczyka startującego w barwach SNPTT i CWKS Zakopane oraz braci
Andrzeja i Włodzimierza Czarniaków, także reprezentantów klubów
zakopiańskich, jak również Jerzego Solarza, gimnastyka, zawodnika Włókniarza
i Wawelu Kraków.
Zanim jeszcze Politechnika Krakowska wyodrębniła się jako osobna
Uczelnia miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie w historii sportu na tej
Uczelni. Otóż w roku 1953 studenci Wydziałów Politechnicznych, głównie
mieszkający w Zakopanem i okolicy, wspólnie z kierownikiem Studium
Wychowania Fizycznego, mgr Józefem Danilczykiem i mgr Mironem Popkiem
(instruktorem narciarskim) zorganizowali I Mistrzostwa Politechniki w
narciarstwie zjazdowym. Przez kilkanaście lat w tych mistrzostwach
uczestniczyli studenci i pracownicy także innych polskich uczelni, w tym
Akademii Wychowania Fizycznego. Mistrzostwa te, obok Pucharu Kolejek
Linowych, są najstarszą amatorską imprezą narciarską organizowaną w Polsce i
jedyną o tak bogatych tradycjach w środowisku akademickim.

Lata 1954-2012
Do roku 1958 przy Politechnice Krakowskiej działało Koło Uczelniane
AZS, które Ustawą z dnia 5 listopada 1958 r., zostało przekształcone w Klub
Uczelniany AZS. Klub prowadzi działalność przy Politechnice Krakowskiej do
chwili obecnej. Jego aktywność jest związana głównie z promocją sportu wśród
młodzieży akademickiej, ale także jest zwrócona w stronę sportu o charakterze
wyczynowym.
W okresie od 1954 do roku 1980 wśród studentów i absolwentów
Politechniki Krakowskiej znalazło się też wielu olimpijczyków, zarówno Igrzysk
Letnich jak i Zimowych. Oprócz wcześniej już wymienionych byli to:
- Zbigniew Janiszewski, lekkoatleta (olimpijczyk z 1956 r.),
zawodnik Olszy Kraków,
- Aleksander Habela, bobsleista (olimpijczyk z 1956 r.),
zawodnik Sparty Nowy Sącz,
- Piotr Sobotta, lekkoatleta (olimpijczyk z 1960 r.),
zawodnik AZS Kraków,
- Wiesław Glos, szermierz (olimpijczyk z 1960 i 1964 r.),
Zawodnik Krakowskiego Klubu Szermierzy,
- Andrzej Bachleda Curuś, narciarz (olimpijczyk z 1968 i 1972),
zawodnik Startu Zakopane,
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Andrzej Sztolf, narciarz (olimpijczyk z 1964 r.), zawodnik AZS
Zakopane,
Jerzy Woyna (Orlewicz), narciarz (olimpijczyk z 1964 r.),
zawodnik Wisły-Gwardii Zakopane,
Joanna Bartosz, gimnastyczka (olimpijka z 1972 r.),
zawodniczka WKS Wawel Kraków,
Zbigniew Pierzynka, lekkoatleta (olimpijczyk z 1980 r.),
zawodnik Wisły Kraków.

Na kolejnego olimpijczyka na Politechnice Krakowskiej musiano czekać aż
do roku 2006. Był nim Rafał Skarbek-Malczewski, ostatni olimpijczyk związany
z Politechniką Krakowską (absolwent Wydziału Architektury), który
uczestniczył w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie.
W upowszechnianiu kultury fizycznej wśród studentów Politechniki
Krakowskiej istotną rolę odgrywają imprezy sportowe organizowane przez Klub
Uczelniany AZS oraz Centrum Sportu i Rekreacji (dawniej Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Krakowskiej). Do najważniejszych tego typu imprez można zaliczyć Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w
Narciarstwie i Snowboardzie, różnego rodzaju regaty żeglarskie, a przede
wszystkim "Bieg Kościuszkowski".
W 1977 roku, zorganizowano po raz pierwszy imprezę sportowopropagandową związaną z uczczeniem pamięci Tadeusza Kościuszki, którego
imię nosi Politechnika Krakowska. „Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem
Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki" - taką oficjalną nazwę otrzymała ta
impreza, odbywająca się corocznie w dniu 24 marca - dniu przysięgi Naczelnika
Kościuszki w 1794 roku na Rynku Krakowskim.
Start do biegu mężczyzn zawsze następuje w południe przed gmachem
Politechniki Krakowskiej przy dźwiękach hejnału z Wieży Mariackiej. Trasa
podzielona jest na pięć odcinków i prowadzi: ulicą Warszawską, przez Plac
Matejki, Floriańską na Rynek Główny, następnie Grodzką, Dominikańską, przez
Wawel, bulwarami wiślanymi, Flisacką, Św. Bronisławy, Malczewskiego i Aleją
Waszyngtona do podnóży Kopca Kościuszki, gdzie znajduje się meta. Sztafety
kobiece, startują w biegu wokół Rynku Głównego według formuły 4 razy jedno
okrążenie. W roku 2012 bieg ten odbył się po raz 36-ty.
W Klubie Uczelnianym AZS jedną z najstarszych sekcji jest Sekcja
Lekkoatletyczna, która wychowała wielu wybitnych zawodników, a obecnie do
tego grona można zaliczyć wielokrotne medalistki mistrzostw Polski - Annę
Hazior (biegaczkę na średnich dystansach), Agnieszkę Ligęzę (sprinterkę) i
Agnieszkę Szwarnóg (chód sportowy).
Inną sekcją klubową, także o znaczących osiągnięciach jest Sekcja Sportów
Zimowych, a do jej czołowych zawodników obecnie zalicza się Klaudyna
Mikołajczyk, snowboardzistka i medalistka Zimowej Uniwersjady w 2001 r.,
także Paweł Dawidek również uczestnik Zimowej Uniwersjady w 2005 r. w
konkurencjach snowboardowych, Wojciech Podgórny, mistrz Polski w slalomie
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carvingowym z 2005 r. oraz Tomasz Dara, uczestnik Zimowej Uniwersjady w
2011 r. także w konkurencjach snowboardowych.
Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności AZS na Politechnice Krakowskiej
w 2011 r. odbył się plebiscyt na 10 najlepszych lekkoatletów i 10 najlepszych
narciarzy i snowboardzistów na Politechnice Krakowskiej. Najlepszym
lekkoatletą został wybrany olimpijczyk z 1956 r., Zbigniew Janiszewski,
tyczkarz (Wydział Architektury), a najlepszym narciarzem został uznany Andrzej Bachleda-Curuś, 2-krotny olimpijczyk z 1968 i 1972 r. (Wydział
Architektury).
Oprócz wyżej wymienionych sekcji w Klubie Uczelnianym AZS przy
Politechnice Krakowskiej działają jeszcze: Sekcja Siatkówki (drużyna męska
uczestniczy w rozgrywkach II ligi), Sekcja Koszykówki (drużyna męska
uczestniczy w rozgrywkach III ligi), a także inne sekcje jak: badmintona, judo,
karate kyokushin, kolarstwa MTB, kung-fu, trójboju siłowego, piłki nożnej, piłki
ręcznej, pływania, tenisa, tenisa stołowego.
Wielu studentów i absolwentów Politechniki Krakowskiej miało wybitne
osiągnięcia sportowe, a także po zakończeniu kariery sportowej, niektórzy z nich
odnosili znaczące sukcesy w innych dziedzinach swej działalności. Dla
uhonorowania takich wybitnych osób, od 1985 r. jest przyznawany medal
„Kalos Kagathos" przez Kapitułę, której przewodniczy Rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Wśród 56 dotychczasowych laureatów są cztery osoby związane z
Politechniką Krakowską:
- prof. Wojciech Zabłocki, wybitny szermierz i architekt,
4-krotny olimpijczyk),
- prof. Roman Ciesielski, koszykarz, reprezentant polski,
wybitny profesor i inżynier, członek PAN,
- Andrzej Bachleda-Curuś, wybitny narciarz, 2-krotny olimpijczyk,
wybitny działacz międzynarodowych organizacji narciarskich,
- inż. Czesław Marchewczyk wybitny hokeista, 3-krotny olimpijczyk,
działacz sportowy, projektant i budowniczy obiektów sportowych w
tym krytego sztucznego lodowiska Cracovii.

Zbigniew Porada
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STUDENCI I SPORT
Aktywność fizyczna to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu
życia. Jej brak lub niedostatek może prowadzić do poważnych zaburzeń
zdrowotnych. W przypadku młodzieży jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż
brak ruchu może zakłócić właściwy rozwój młodego organizmu. Tymczasem
XXI wiek upływa nam... na siedząco. Współczesna cywilizacja nie sprzyja
aktywności fizycznej. Wiele wynalazków i udogodnień eliminuje każdy zbędny
ruch. Coraz więcej prac wykonuje się w pozycji siedzącej, a codzienne życie
wymaga od nas coraz mniej wysiłku fizycznego. Szczególnie ważnego dla
młodych ludzi.
Sport to jedna z tych dziedzin ludzkiego życia, które są nośnikami wartości. Jego
uprawianie może pozytywnie wpływać na styl życia. Sport to doskonalenie
zarówno ciała, jak i ducha. To rodzaj aktywności zaspokajający w szlachetny
sposób potrzebę rywalizacji i osiągania wyników.
Studenci Politechniki Krakowskiej są zobligowani do uczestniczenia przez dwa
semestry w zajęciach wychowania fizycznego. Jednostką Uczelni, która im to
umożliwia, jest Centrum Sportu i Rekreacji. Centrum stara się, by stosunkowo
krótki okres obowiązkowego udziału w zajęciach sportowo-ekreacyjnych
wyzwolił u młodych ludzi potrzebę regularnego uprawiania sportu. Dlatego
oferuje im wiele różnych form kultury fizycznej.
Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką międzywydziałową PK. Siedziba
dyrekcji i administracji CSiR znajduje się przy ul. Kamiennej 17, gdzie mieści
się również główna hala widowiskowo-sportowa, sala do ćwiczeń fitness,
siłownia, tor bowlingowy, a także klub jazzowy „Prominent”. Pozostała część
bazy ćwiczeniowej znajduje się na terenie kampusu w Czyżynach. Jest tam hala
do piłki nożnej i gier zespołowych, są kryte i otwarte korty tenisowe, boksy do
squasha, salka fitness oraz siłownia w DS-4 do profesjonalnych ćwiczeń
siłowych. W roku 2011 CSiR uruchomiło nowoczesny kompleks „Fitness
Kwadrat”, na ul. Skarżyńskiego 1 na terenie campusu studenckiego, z doskonale
wyposażoną siłownią oraz salkami fitness, gdzie pod okiem najlepszych
instruktorów ćwiczą studenci i pracownicy Politechniki oraz liczne grono
mieszkańców Krakowa. Wykorzystując obiekty własne i wynajmowane (dwie
kryte pływalnie — w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej i w
firmie Comarch w Czyżynach oraz lodowisko Cracovii), CSiR organizuje na
zlecenie władz wydziałów obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla
studentów naszej uczelni. Oferta programowa jest bardzo bogata, obejmuje
wszystkie dyscypliny gier zespołowych, pływanie, tenis ziemny, lekkoatletykę,
ćwiczenia fitness, ćwiczenia siłowe, jazdę na łyżwach oraz rolkach. Pilotażowo
od dwóch lat studenci Wydziału Architektury drogą elektroniczną zapisują się na
wybraną przez siebie formę zajęć w ramach obowiązkowych zajęć z
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wychowania fizycznego. W latach następnych dyrekcja CSiR zamierza
wprowadzić elektroniczną formę zapisów na zajęcia dla studentów wszystkich
wydziałów. Studenci naszej uczelni mają także możliwość realizowania zajęć
wychowania fizycznego w formie obozów sportowych. W okresie zimowym są
to obozy narciarskie. Obozy letnie CSiR organizuje na terenie własnego ośrodka
żeglarskiego w Żywcu. Ośrodek, położony w malowniczym miejscu nad
Jeziorem Żywieckim, jest dobrze wyposażony w sprzęt pływający, boisko ze
sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych i kompleks mieszkaniowosanitarny. W roku 2011 powstały trzy nowe, całoroczne domki w wysokim
standardzie dla blisko 30 osób. Wybitnie uzdolnieni sportowo studenci mogą
realizować obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w sekcjach
sportowych. Sekcje te reprezentują Politechnikę Krakowską w rozgrywkach
małopolskiej ligi akademickiej i w akademickich mistrzostwach Polski szkół
wyższych.
Zajęcia z wymienionych dyscyplin są prowadzone przez doświadczonych
nauczycieli, trenerów (specjalistów z I i II klasą trenerską), absolwentów
Akademii Wychowania Fizycznego. Warto podkreślić, że wszystkie dyscypliny
prowadzone są na różnym poziomie zaawansowania. Studenci mogą więc
poznawać od podstaw wybraną dyscyplinę lub doskonalić wcześniej nabyte
umiejętności. Szeroką ofertą programową objęci są również studenci, którzy już
nie muszą realizować obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. Dla nich
stoją otworem sekcje AZS oraz wybierane drogą elektroniczną fakultety
sportowo-rekreacyjne, uruchomione po raz pierwszy od roku 2009/2010. CSiR
prowadzi także zajęcia dla pracowników naszej uczelni. Organizujemy je we
współpracy z Działem Socjalnym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
zajęcia siłowe, fitness, gry zespołowe, pływanie, jazdę na łyżwach. Od kilku lat
CSiR prowadzi zajęcia dla „studentów” III wieku. Są to zajęcia cykliczne,
prowadzone regularnie przez cały rok akademicki. Aktywni fizycznie
pracownicy uczelni mogą zweryfikować swoje umiejętności na organizowanych
co roku mistrzostwach PK w narciarstwie oraz turniejach wydziałowych
siatkówki, koszykówki lub bowlingu. W 2012 odbyła się już po raz trzeci
rywalizacja w Grand Prix w narciarstwie alpejskim o Puchar JM Rektora PK .
Podczas zawodów pracownicy i studenci tworzą wspólne zespoły i sportowo
spędzają czas wolny od pracy, nauki. Bardzo częstymi gośćmi na tego typu
imprezach są władze uczelni i wydziałów, chętnie integrujące się na niwie
sportowo-rekreacyjnej ze studentami i pracownikami PK. Dyrekcja CSiR,
wszyscy pracownicy dydaktyczni i administracyjni dokładają wszelkich starań,
aby stworzyć młodym ludziom idealne warunki do odbywania zajęć z
wychowania fizycznego, zaszczepić chęć do aktywnego spędzania wolnego
czasu, nauczyć dbałości nie tylko o rozwój intelektualny, ale także fizyczny,
zgodnie z ideą „w zdrowym ciele — zdrowy duch”.
CSiR wspólnie z KU AZS PK jest pomysłodawcą i organizatorem wielu
wydarzeń cyklicznych i okolicznościowych.
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W roku 2012 przygotowywane są:
59 Mistrzostwa PK w narciarstwie alpejskim
36 Bieg Kościuszkowski
35 Regaty Żeglarskie w Żywcu połączone z jubileuszem 35 lecia Ośrodka
Żeglarskiego w Żywcu.
3 Grand Prix Rektora w narciarstwie alpejskim.
Turnieje pracowników w siatkówce, koszykówce, piłce nożnej, bowlingu
Inauguracja roku sportowego
10 Festiwal Sportu dla dzieci niepełnosprawnych
Turniej „Sponsor” w piłce nożnej
Mistrzostwa PK w pływaniu, tenisie ziemnym i stołowym oraz futsalu.
Oraz wiele imprez okolicznościowych
Kierownicy SWFiS oraz Dyrektorzy CSiR PK:
Kierownik
1951 – 1972 dr Józef Danilczyk
1972 – 1973 mgr Miron Popek
1973 – 1975 dr Kazimierz Gorgoń
1975 – 1995 mgr Edward Surdyka
1995 – 2009 mgr Zbigniew Kucia
( od 2000 r. Dyrektor)
Dyrektor
2009 – mgr Barbara Grabacka - Pietruszka
Zapraszamy na obiekty CSiR PK
oraz stronę CSiR www.csir.pk.edu.pl

Jacek Majka
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BIOGRAMY
prof. Zbigniew Porada
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ANDRZEJ BACHLEDA–CURUŚ
Dwukrotny olimpijczyk Igrzysk Zimowych
w 1968 i 1972 r., narciarz alpejczyk.
Urodził się 2 stycznia 1947 r. w Zakopanem.
Narciarz alpejczyk - zawodnik najpierw CWKS
Zakopane, a od roku 1956 Startu Zakopane.
Studia na Politechnice Krakowskiej - studiował
w latach 1965-1976 na Wydziale Architektury
(studiów nie ukończył).
Udział w Igrzyskach Olimpijskich – 1968 r. w
Grenoble - w slalomie specjalnym zajął 6 miejsce
oraz w slalomie gigancie 13 i w biegu zjazdowym
26, – 1972 r. w Sapporo, w slalomie gigancie,
zajął 9 miejsce, a w slalomie specjalnym 10.
Chorąży polskiej ekipy olimpijskiej.
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Świata FIS: 1966 r. - 9 miejsce w trójkombinacji
alpejskiej
1970 r. - brązowy medal w trójkombinacji alpejskiej oraz 6
miejsce w slalomie gigancie i 10 w slalomie specjalnym
1974 r. - srebrny medal w trójkombinacji alpejskiej oraz 7
miejsce w slalomie specjalnym.
Puchar Świata: odniósł 1 zwycięstwo w slalomie specjalnym
(2.02.1972 w Banff), kilka razy był na podium, a łącznie 41
razy zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce.
Zimowe Uniwersjady:
1966 r. - złoty medal w slalomie
specjalnym i 2 srebrne w slalomie gigancie i kombinacji
alpejskiej,
1970 r. - 2 medale srebrne w slalomie gigancie i kombinacji.
Mistrzostwa Polski (seniorów) - w latach 1965-1974 zdobył
14 tytułów mistrza i 3 wicemistrza.
W 1969 r. otrzymał "Puchar Fair-Play" ufundowany przez UNESCO, a w roku
1985 w Warszawie, w Wydawnictwie „Czytelnik” ukazały się jego wspomnienia
zatytułowane Taki szary śnieg. Gdy Zakopane ubiegało się o prawo
organizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r., Andrzej Bachleda,
decyzją Zarządu Gminy Tatrzańskiej był jej pełnomocnikiem do spraw tych
Igrzysk.
W roku 2003 Andrzej Bachleda Curuś został odznaczony medalem „KALOS
KAGATHOS” przyznawanym wybitnym sportowcom, którzy po zakończeniu
swej kariery sportowej mieli również znaczące osiągnięcia poza sportem.
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JOANNA BARTOSZ–BRONARSKA
Olimpijka Igrzysk Letnich w 1972 r.
w Monachium; gimnastyczka.

Joanna Danuta Bartosz urodziła się
14 lutego 1954 r. w Olsztynie, a od roku 1960
mieszka w Krakowie.
Gdy była jeszcze uczennicą szkoły podstawowej,
zaczęła uprawiać gimnastykę przyrządową i w
1965 r. została zawodniczką WKS „Wawel” w
Krakowie, dostając się tam pod opiekę trenerską
Heleny Rakoczy, byłej mistrzyni świata i brązowej medalistki olimpijskiej z 1956 r. w
gimnastyce.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Chemicznym
studiowała w latach 1973-1978, uzyskując dyplom magistra
inżyniera chemika o specjalności „chemia i technologia
organiczna”.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1972 r. 53 miejsce w wieloboju; w ćwiczeniach wolnych - 20
miejsce, na równoważni - 91, na poręczach - 42 i w skoku
przez konia - 66. W wieloboju drużynowym zajęła 10 miejsce.
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Świata: 1970 r. - 25 miejsce w wieloboju
Mistrzostwa Europy - 1971 r. - bez sukcesu.
Mistrzostwa Polski - 10 tytułów mistrzyni Polski (1969 - wolne
i na równoważni; 1970 - wolne; 1971- wielobój, wolne,
równoważnia, poręcze; 1972 - wielobój, wolne, równoważnia);
1971 - drużynowo wicemistrzostwo z drużyną WKS „Wawel”.
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ANDRZEJ CZARNIAK
(1931–1985)
Olimpijczyk Igrzysk Zimowych w 1952 r.
w Oslo; narciarz alpejczyk.

Andrzej Wojciech Czarniak urodził się
11 listopada 1931 r. w Zakopanem. Jego
młodszy brat Włodzimierz, podobnie jak on,
również uprawiał narciarstwo i był olimpijczykiem Igrzysk Zimowych w roku 1956 w Cortina
d’Ampezzo.
Narciarstwo uprawiał od wczesnej młodości, a
jako uczeń gimnazjalny został zawodnikiem
Harcerskiego Klubu Narciarskiego w Zakopanem. Od roku 1951 reprezentował barwy
CWKS Zakopane.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
w październiku 1951 r. rozpoczął studia na Wydziale
Architektury Politechniki Wrocławskiej, a od 1953 r.
studiował na Politechnice Krakowskiej nadal na Wydziale
Architektury. Studia w Krakowie ukończył w 1960 r. i uzyskał
dyplom magistra inżyniera architekta.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1952 r. - 42 miejsce w biegu zjazdowym
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Polski:
1951 r. - 4 miejsce w biegu zjazdowym
1952 r. - 5 miejsce w slalomie specjalnym
1953 r. - 6 miejsce w slalomie specjalnym
1955 r. - 5 miejsce w kombinacji alpejskiej
Karierę zawodniczą Andrzej Czarniak zakończył pod koniec lat pięćdziesiątych,
ale nie zerwał swych kontaktów ze sportem i po ukończeniu studiów przez wiele
lat był działaczem w Polskim Związku Narciarskim, pracując jednocześnie w
swoim zawodzie.
Zmarł 23 lutego 1985 r. w Nowym Sączu, a został pochowany w swym
rodzinnym mieście Zakopanem na cmentarzu „Na Pęksowym Brzyzku”.
Pozostawił żonę i córkę.

17

WŁODZIMIERZ CZARNIAK
(1934–1964)
Olimpijczyk Igrzysk Zimowych w 1956 r.
w Cortina D’Ampezzo; narciarz alpejczyk
Włodzimierz Czarniak urodził się 26 maja
1934 r. w Zakopanem. Był młodszym bratem
Andrzeja Czarniaka, również narciarza i olimpijczyka Igrzysk Zimowych w 1952 r.
Włodzimierz Czarniak narciarstwo uprawiał od
lat dziecinnych i to zarówno konkurencje klasyczne jak i alpejskie. Początkowo w zawodach
startował jako zawodnik SNPTT Zakopane, a
później Kolejarza Zakopane i Startu Zakopane.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
w 1953 r. został studentem na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej (wówczas Wydziały Politechniczne
AGH aż do roku 1954), które ukończył w 1958 r. uzyskując
dyplom magistra inżyniera architekta .
Udział w Igrzyskach Olimpijskich :
1956 r., Cortina D'Ampezzo - 28 miejsce w slalomie gigancie.
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Polski - 3 razy mistrzem Polski (1958 - slalom
gigant; 1960 - slalom specjalny i kombinacja alpejska) i 3 razy
wicemistrzem.
Mistrzostwa Świata FIS - 1958 r. - 25 miejsce w biegu
zjazdowym i 25 miejsce w slalomie gigancie.
Akademickie Mistrzostwa Świata - złoty medal w biegu
zjazdowym, srebrny w slalomie gigancie i brązowy w slalomie
specjalnym.
W 1964 r. decyzją władz sportowych nie został włączony do kadry olimpijskiej,
co było dla niego wielkim rozczarowaniem. 29 stycznia 1964 r., w dniu otwarcia
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku, Włodzimierz Czarniak w
krakowskim hotelu „Grand” popełnił samobójstwo. Kilka dni później w
Zakopanem odbył się jego pogrzeb na cmentarzu dla zasłużonych „Na
Pęksowym Brzyzku”.
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WIESŁAW GLOS
Dwukrotny Olimpijczyk Igrzysk Letnich
w 1960 i 1964 r.; szermierz, szpadzista
Wiesław Albin Glos urodził się 12 września
1936 r. w Krakowie. Jako uczeń liceum w 1952 r.
zaczął uprawiać szermierkę, zostając zawodni-kiem
Klubu Sportowego „Budowlani”, a od 1957 r.
reprezentował już barwy Krakowskiego Klubu
Szermierzy.
Studia na Politechnice Krakowskiej - w 1954 r.
został studentem na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, które ukończył w 1964 r.,
uzyskując dyplom magistra inżyniera architekta .
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1960 r., Rzym - w turnieju indywidualnym w szpadzie odpadł
w ¼ finału i podobnie było w turnieju drużynowym.
1964 r., Tokio - w turnieju indywidualnym w szpadzie odpadł
w drugiej turze eliminacji.
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Polski w szpadzie indywidualnie:
1957 rok - 3 miejsce;
1958 i 1959 r. - 1 miejsce.
Mistrzostwa Świata:
1959 r. - 4 miejsce indywidualnie w szpadzie;
Akademickie Mistrzostwa Świata.
1959 r. - srebrny medal w turnieju drużynowym w szpadzie.
W 1964 r. Wiesław Glos został asystentem w Katedrze Projektowania
Budynków Użyteczności Publicznej na Politechnice Krakowskiej, w roku 1972
przeszedł na stanowisko starszego wykładowcy, a od 2002 roku jest na
emeryturze.
W ramach działalności związanej z pracą na Politechnice Krakowskiej,
powierzano mu wiele funkcji, w tym także z wyboru. Wielokrotnie wybierano go
na członka Rady Wydziału Architektury i tę funkcję pełnił nieprzerwanie w
latach 1968–1997. Ponadto przez 4 kadencje był członkiem Senatu Politechniki
Krakowskiej.
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ALEKSANDER HABELA
Olimpijczyk Igrzysk Zimowych
w Cortina d’Ampezzo w 1956 r.;
bobsleista

Aleksander Bronisław Habela urodził się 10
maja 1933 r. w Nowym Sączu. Będąc uczniem
technikum zaczął uprawiać piłkę nożną jako
zawodnik nowosądeckiego klubu „Kolejarz –
Sandecja”. Wkrótce jednak zainteresował się
sportem bobslejowym i w 1951 r. został zawodnikiem sekcji bobslejowej w Terenowym Kole
Sportowym „Spójnia” w Nowym Sączu. (później
Sparta, a od 1959 - WCKS Dunajec)

Studia na Politechnice Krakowskiej:
w roku 1966 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym
(Studium Zaoczne, specjalność: Pojazdy Szynowe), które
ukończył w 1971 r. uzyskując tytuł inżyniera mechanika.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1956 r., Cortina d’Ampezzo - w konkurencji czwórek
bobslejowych i wraz ze swymi stałymi partnerami: Stefanem
Ciapałą, Jerzym Olesiakiem i Józefem Szymańskim, zajął 15
miejsce wśród 21 załóg z 13 krajów.
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Polski - 4-ki - 1954 r. - 1 miejsce oraz 2-gie w
latach 1951, 1952, 1953; 2-ki - 1955 r. - 2-gie miejsce.
Aleksander Habela od 1954 r. pracował w zakładach Naprawczych Taboru
Kolejowego w Nowym Sączu, wkrótce obejmując tam stanowisko Głównego
Mechanika. Po kilkunastu latach działalności zawodowej zmienił miejsce pracy i
objął funkcję dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
Po odejściu na emeryturę został członkiem Rady Nadzorczej Sądeckich
Wodociągów, a później Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Aktualnie nadal mieszka w Nowym Sączu.
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ZBIGNIEW JANISZEWSKI
Olimpijczyk Igrzysk Letnich
w Melbourne w 1956 r.;
lekkoatleta, tyczkarz

Zbigniew Stanisław Janiszewski urodził się
16 sierpnia 1931 r. w Krakowie.
Będąc jeszcze uczniem gimnazjum, Zbigniew
Janiszewski zapisał się do sekcji lekkoatletycznej Kolejowego Klubu Sportowego „Olsza”
w Krakowie i tam zaczął uprawiać różne
konkurencje, lecz wkrótce skupił się głównie na
skoku o tyczce.

Studia na Politechnice Krakowskiej:
w 1954 r. Zbigniew Janiszewski został studentem Wydziału
Architektury, a studia ukończył w 1960 r.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1956 r. - na Igrzyskach Janiszewski w eliminacjach łatwo
uzyskał wymaganą wysokość 4,15 m, lecz w finale tylko
powtórzył ten wynik i zajął 12 miejsce.
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Polski - skok o tyczce w 1953, 1955 i 1957 r. - 1
miejsce;
13 razy startował w reprezentacji Polski odnosząc dwa
zwycięstwa.
Po podjęciu decyzji o zakończeniu kariery sportowej, od 1962 r. przebywa za
granicą. Początkowo pracował jako architekt w Szwajcarii, lecz po kilku latach
wyjechał do USA. Tam pracował również jako architekt oraz jako przedsiębiorca
i handlowiec, dorabiając się własnej firmy. Obecnie nadal mieszka w USA.
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BOGNA KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA
(1900 – 1986)

Olimpijka Igrzysk Letnich w Berlinie
w 1936 r. w dziedzinie malarstwa.

Bogna Krasnodębska urodziła się 19 III
1900 r. w Sosnowcu. Pierwsze wykształcenie
w dziedzinie sztuk plastycznych zdobywała na
Kursach Pedagogicznych dla Nauczycieli
Rysunku w Warszawie, w latach 1918-1921.
W roku 1923 podjęła studia na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie (studiowała m.in. u
prof. Miłosza Kotarbińskiego i prof. Władysława Skoczylasa), które ukończyła w 1930 r.

Udział w Igrzyskach Olimpijskich :
1936 r. - w tymże roku w Berlinie odbywały się Letnie
Igrzyska Olimpijskie, w ramach których, oprócz konkurencji
sportowych, przeprowadzono również konkursy w dziedzinach
literatury i sztuki, a ich zwycięzców nagrodzono takimi
samymi medalami jak sportowców. Bogna KrasnodębskaGardowska wzięła udział w olimpijskim konkursie w dziedzinie malarstwa, w kategorii prac graficznych, ale nie
uzyskała żadnej nagrody ani wyróżnienia (nie jest też znany
tytuł jej pracy).
Praca na Politechnice Krakowskiej:
w latach 1948-1966 była zatrudniona na stanowisku adiunkta
w Katedrze Rysunku i Rzeźby na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej i prowadziła zajęcia ze studentami.
Po wojnie jej prace były prezentowane na indywidualnych wystawach w
Warszawie (1948), Krakowie (1957), Toruniu (1964), Opolu (1966) i w
Szczecinie (1967).
W roku 1966 przeszła na emeryturę. Bogna Krasnodębska-Gardowska zmarła 21
stycznia 1986 r. w Krakowie.
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CZESŁAW LORENC

Olimpijczyk Igrzysk Letnich
w 1952 r. w Helsinkach; wioślarz
Czesław Ignacy Lorenc urodził się 14
kwietnia 1925 r. w Jaśle. W okresie kiedy
uczęszczał do szkoły, zainteresował się
lotnictwem i latał jako pilot szybowcowy i
samolotowy, a w 1950 r. został członkiem Ligi
Lotniczej. Ponadto interesował się też innymi
dyscyplinami sportu, zostając w 1947 r. zawodnikiem najpierw sekcji kajakowej, a później
wioślarskiej w krakowskim AZS.

Studia na Politechnice Krakowskiej:
w 1945 r. został przyjęty na I rok studiów na Wydział
Elektryczny Politechniki Śląskiej. Studiował tam do 1947 r.,
kiedy to przeniósł się na Wydział Komunikacji (Oddział
Lotniczy), będący wówczas Wydziałem Politechnicznym
Akademii Górniczej w Krakowie. Studia ukończył w 1951 r. i
uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1952 r. - 2-ka ze sternikiem w składzie: Lorenc, Tomas,
Michalski, została sklasyfikowana na miejscu 6-8, na 15 osad
startujących w tej konkurencji.
Inne sukcesy sportowe:
Mistrzostwa Polski - Czesław Lorenc w 2-ce ze sternikiem był
mistrzem Polski w 1951 r. i w 4-ce ze sternikiem w 1953 r.; w
1958 r. był wicemistrzem w 2-ce bez sternika.
Akademickie Mistrzostwa Świata - 1951 r. - 1 miejsce w 2-ce
ze sternikiem; 1953 r. – 2 miejsce w 2-ce ze sternikiem.
Po zakończeniu kariery wioślarskiej (1959 r.) Lorenc poświęcił się głównie
pracy zawodowej oraz działalności w sportach lotniczych. W 1975 r. Czesław
Lorenc wyjechał do Kanady i tam w latach 1975–1979 pracował w biurze
„Drgremont” Water Treatment, a później w zakładach lotniczych „Canadair”
(obecnie „Bombardier”) do 1993 r., do chwili przejścia na emeryturę.
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CZESŁAW MARCHEWCZYK
(1912–2003)
Olimpijczyk Igrzysk Zimowych
w 1932, 1936 i 1948 r. hokeista na lodzie
Czesław Karol Marchewczyk urodził się
1 października 1912 r. w Krakowie. Jeszcze w
okresie szkolnym zaczął interesować się sportem,
latem grał w piłkę nożną i pływał, a zimą jeździł
na łyżwach i nartach. W styczniu 1926 r., wraz z
kilkoma kolegami z IX Gimnazjum zapisał się do
sekcji hokejowej „Sokoła” w Krakowie, ale
jeszcze w tym samym zaczął grać w hokeja w
barwach K.S. „Cracovii”.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
po zdaniu matury Czesław Marchewczyk podjął dalszą naukę
w Państwowej Szkole Technicznej w Krakowie, na Wydziale
Budownictwa, którą ukończył w 1934 r. W 1949 r. na
podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego
uzyskał tytuł inżyniera budowniczego w zakresie architektury
na Wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie (Wydziały Politechniczne AGH).
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1932 r. - 4 miejsce; 1936 r. - 9-12 miejsce; 1948 r. - 6 miejsce.
Inne sukcesy sportowe:
Mistrzostwa Polski - z drużyną Cracovii - 1 miejsce w 1937,
1938, 1946 i 1947r.
Mistrzostwa Świata - 1930 r. - 5 miejsce, 1933 r. - 7 miejsce,
1935 - 10 miejsce, 1937 r. – 8 miejsce, 1938 r. - 7/8 miejsce,
1939 r. - 6 miejsce.
Czesław Marchewczyk przez wiele lat działał społecznie między innymi w
swym Klubie „Cracovia”, będąc tam członkiem Rady Seniorów. Ponadto był
członkiem zarządu Krakowskiego Okręgowego Związku Hokeja na Lodzie i w
latach 1957–1967 członkiem zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Był
również działaczem w sekcji szermierczej K.S. „Budowlani” w Krakowie, a
później w Krakowskim Klubie Szermierzy.
Będąc już na emeryturze inż. Czesław Marchewczyk działał też w Krakowskim
Klubie Olimpijczyka, a w ostatnich latach życia w Małopolskiej Radzie
Olimpijskiej. Zmarł 10 listopada 2003 r. w Krakowie.
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JÓZEF MARUSARZ
(1926–1996)
Trzykrotny olimpijczyk Igrzysk Zimowych
w 1948, 1952 i 1956 r.;
narciarz alpejczyk
Józef Marusarz urodził się 25 stycznia
1926 r. w Zakopanem. Był bratem dwukrotnego olimpijczyka (1932 i 1936) Andrzeja
Marusarza oraz stryjecznym bratem sławnego
skoczka narciarskiego i czterokrotnego olimpijczyka, Stanisława Marusarza. Józef Marusarz
narciarstwo uprawiał od dziecka, będąc w
latach 1946–1949 zawodnikiem SNPTT
Zakopane (do tego klubu należał już w 1939
r.), w latach 1950-1962 startował w barwach
CWKS Zakopane oraz w latach 1963–1964,
jako zawodnik WKN Warszawa.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
w 1949 r. został studentem Wydziału Architektury na
Wydziałach Politechnicznych AGH, w 1952 r. uzyskał tytuł
inżyniera architekta, a w 1954 r. - magistra architektury.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich - 1948 r. - bieg zjazdowy - 35 miejsce,
slalom - 31 miejsce, kombinacja - 27 miejsce, 1952 r. - 43
miejsce w biegu zjazdowym oraz 48 w slalomie gigancie.
1956 r. - 35 miejsce w slalomie gigancie.
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Polski - 5 razy zdobył tytuł mistrza Polski w
narciarstwie alpejskim (w 1947 r. - w slalomie, kombinacji
alpejskiej i biegu zjazdowym, w1948 r. - w slalomie oraz w
1951 r. - w slalomie gigancie) oraz 11 razy tytuł wicemistrza.
Akademickie Mistrzostwa Świata - w 1949 r. został
dwukrotnym akademickim mistrzem świata (bieg zjazdowy i
kombinacja alpejska), a w roku 1953 - akademickim mistrzem
świata w slalomie gigancie.
W swym rodzinnym mieście Zakopanem pracował jako architekt i tam udzielał
się również jako działacz sportowy. Zmarł 3 kwietnia 1996 r. w Zakopanem i
tam został pochowany.
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ZDZISŁAW MICHALSKI
(1928–1985)
Olimpijczyk Igrzysk letnich
w 1952 r.; w Helsinkach,
wioślarz

Zdzisław Stefan Michalski urodził się 11
lutego 1928 r. w Lidzie, mieście powiatowym
w województwie nowogródzkim (obecnie
należącym do Białorusi).
Gdy już studiował, zainteresował się sportem
wioślarskim i w 1949 r. został zawodnikiem
sekcji wioślarskiej AZS Kraków, występując
zwykle w charakterze sternika ze względu na
niską wagę ciała.
Studia na Politechnice Krakowskiej :
w 1947 r. rozpoczął studia na Wydziale Architektury,
należącym wówczas do Wydziałów Politechnicznych
Akademii Górniczej w Krakowie. W 1954 r. uzyskał tytuł
inżyniera architekta, a w 1956 r. otrzymał dyplom magistra
architektury.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1952 r. - polska dwójka ze sternikiem (Lorenc, Tomas,
Michalski) została sklasyfikowana na miejscu 6–8, na 15 osad
startujących w tej konkurencji.
Inne sukcesy sportowe:
Mistrzostwa Polski - był mistrzem Polski w 1951 r. w 2-ce ze
sternikiem i w 4-ce ze sternikiem w 1953 r.
Akademickie Mistrzostwa Świata - 1951 r. - 1 miejsce w 2-ce
ze sternikiem; 1953 r. – 2 miejsce w 2-ce ze sternikiem.
Zdzisław Michalski pod koniec lat 50. zakończył swą karierę wioślarską. Wtedy
też przeniósł się do Warszawy i tam pracował, ale również został działaczem
sportowym i sędzią w wioślarstwie. Zmarł 28 września 1985 r. w Warszawie.
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ZBIGNIEW PIERZYNKA
Olimpijczyk Igrzysk Letnich
w 1980 r. w Moskwie;
lekkoatleta, maratończyk

Zbigniew Kazimierz Pierzynka urodził się
21 października 1951 r. w Krakowie. Gdy był
jeszcze uczniem Technikum, w 1967 r.
rozpoczął swą karierę sportową i został
zawodnikiem sekcji lekkoatletycznej MKS
„Krakus” w Nowej Hucie. Tam uprawiał
przede wszystkim biegi na średnich i długich
dystansach. W roku 1970 przeniósł się do
innego nowohuckiego klubu „Hutnika”, nadal
startując jako biegacz, a w roku 1974 ponownie
zmienił barwy klubowe zostając zawodnikiem
krakowskiej „Wisły”.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
w roku 1970 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Krakowskiej, ale ich nie ukończył, przerywając je
gdy został studentem IV roku
(1974 r.).
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1980 r. - w biegu maratońskim, wśród 74 konkurentów z 40
krajów, zajął 26 miejsce z czasem 2:20.03,0 godz.
Inne sukcesy sportowe:
Mistrzostwa Polski - 1 miejsce zajął w 1974 r. (bieg
przełajowy), w 1977 r. (bieg przełajowy), w 1979 i 1980 r.
(maraton) oraz w 1978 i 1979 r. (bieg na 20 km, tzw.
półmaraton).
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RAFAŁ SKARBEK-MALCZEWSKI
Olimpijczyk Igrzysk Zimowych w 2006 r.
w Turynie; snowboardzista.
Rafał Jerzy Skarbek Malczewski urodził się 7
października 1976 r. w Krakowie. W roku 1978
zamieszkał wraz z rodzicami w Zakopanem i tam
jak większość jego rówieśników, zimą jeździł na
nartach, a będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej, w 1986 r. zapisał się do sekcji narciarskiej
Klubu Sportowego WKS Zakopane. W roku 1992
zaczął jednak czynnie uprawiać snowboard
zostając wówczas zawodnikiem sekcji snowboardowej AZS Zakopane.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
w roku 1995 podjął studia na Wydziale Architektury, na
kierunku Architektura i Urbanistyka, które ukończył w 2001 r.
uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
2006 r., Turyn - w konkurencji snowboardcrosu w końcowej
klasyfikacji zajął 22 miejsce.
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Polski - w konkurencji SBX w 2003 r. - 2 miejsce,
2004 r. - 1 miejsce, 2005 r. - 2 miejsce, 2006 r. - 2 miejsce,
2007 r. - 1 miejsce oraz w 2010 r. - 1 miejsce.
W zawodach z cyklu Pucharu Świata kilkakrotnie zajmował
punktowane miejsca (w pierwszej 30-ce) oraz brał udział w
mistrzostwach świata.
Po ukończeniu studiów podjął pracę w firmie budowlanej swojego ojca „FACH
BUD” w Zakopanem i nadal kontynuował swoją karierę sportową.
Oprócz snowboardu Rafał Skarbek-Malczewski uprawia również inne
dyscypliny sportu, a mianowicie windsurfing oraz motocross, traktując je jako
sporty uzupełniające.

28

LUDOMIR SLEŃDZIŃSKI
(1889 – 1980)
Olimpijczyk Igrzysk Letnich w Amsterdamie
w 1928 r. w dziedzinie malarstwa.
Ludomir Sleńdziński urodził się 29. X 1889 r.
w Wilnie. Od dziecka stykał się ze światem
artystycznego malarstwa, gdyż zarówno jego
ojciec jak i dziadek Aleksander byli znanymi
wileńskimi malarzami, a panująca w domu atmosfera sztuki sprzyjała rozbudzeniu jego artystycznych zainteresowań.
Studia artystyczne:
w 1909 r. wyjechał na studia do Petersburga. Tam zapisał się
na Wydział Prawa Uniwersytetu Petersburskiego, ale po roku
studiów zrezygnował z nich i zdał egzamin konkursowy na
Akademię Sztuk Pięknych, zostając studentem tej uczelni.
Początkowo studiował na wydziale ogólnym, a później uczył
się w pracowni profesora Dymitra Kardowskiego. W 1916 r.
Sleńdziński zakończył swoje studia wyróżniającą się pracą
dyplomową.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1928 r. - w tymże roku Ludomir Sleńdziński wziął udział w
olimpijskim konkursie sztuki, w dziale malarstwa, przeprowadzonym w ramach Letnich Igrzysk Olimpijskich w
Amsterdamie. Wśród 177 prac zgłoszonych przez artystów z
15 krajów, jego obraz olejny zatytułowany "Wioślarz" nie
został jednak nagrodzony medalem olimpijskim.
Praca na Politechnice Krakowskiej:
w 1945 r. Sleńdziński objął Katedrę Rysunku Odręcznego na
Wydziale Architektury w Akademii Górniczej w Krakowie, a w roku 1948 objął
funkcję prorektora Akademii Górniczej do spraw Wydziałów: Architektury,
Inżynierii i Komunikacji. W 1954 r. Wydziały Politechniczne odłączyły się od
Akademii Górniczo-Hutniczej tworząc niezależną uczelnię - Politechnikę
Krakowską, a jej pierwszym rektorem został prof. Ludomir Sleńdziński, który
funkcję tę pełnił do roku 1956. Prze cały czas swej pracy na Politechnice był
kierownikiem Katedry Rysunku i Rzeźby, aż do roku 1960, kiedy to przeszedł na
emeryturę. Ludomir Sleńdziński zmarł 26 XI 1980 r. w Krakowie i został
pochowany na krakowskim cmentarzu na Salwatorze.
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PIOTR SOBOTTA
Olimpijczyk Igrzysk Letnich
w 1960 r. w Rzymie;
lekkoatleta, skoczek wzwyż

Piotr Juergen Sobotta urodził się 12
listopada 1940 r. w Gliwicach. Będąc jeszcze
uczniem liceum uprawiał już lekką atletykę,
skupiając się głównie na skoku wzwyż. Był
najpierw zawodnikiem AZS Stalinogród (od
1956 r. Katowice), później AZS Gliwice, a od
1961 r. startował w barwach AZS Kraków.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
w 1958 r. rozpoczął studia na Wydziale Ogrodniczym Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, lecz w
1960r. zmienił uczelnię rozpoczynając studia na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1965 r. zrezygnował ze studiów na Politechnice Krakowskiej mimo, że w
tym czasie był już studentem V roku Architektury.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1960 r. - zajął 13 miejsce w skoku wzwyż z wynikiem 2,00 m
wśród 32 zawodników reprezentujących 23 kraje.
Inne sukcesy sportowe:
Mistrzostwa Polski - był 2 razy mistrzem Polski w skoku
wzwyż w latach 1960, 1962 oraz był rekordzistą Polski w 1962
r. z wynikiem 2,09 m.
W połowie 1965 roku Piotr Sobotta wyjechał do Włoch i pozostał już na stałe za
granicą. W późniejszych latach Piotr Sobotta wyjechał z Włoch do Francji i tam
mieszka do chwili obecnej.
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JERZY SOLARZ
(1930–1984)
Olimpijczyk Igrzysk letnich
w 1952 r. w Helsinkach,
gimnastyk

Jerzy Michał Solarz urodził się 12 lutego
1930 r. w Krakowie. Jeszcze jako licealista
zaczął uprawiać gimnastykę sportową zostając w
1947 r. zawodnikiem Klubu Sportowego
„Korona” w Krakowie. Klub ten w latach 1948–
1957 nosił nazwę „Włókniarz”. W 1955 r. Jerzy
Solarz przeniósł się do „Wawelu” Kraków.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
Jerzy Solarz rozpoczął studia na Wydziale Komunikacji
Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, a był to jeden z
trzech Wydziałów Politechnicznych AGH. W 1954 roku
ukończył te studia uzyskując dyplom inżyniera mechanika.
Kontynuował dalszą naukę na studiach uzupełniających na
Politechnice Krakowskiej, a studia ukończył w roku 1956
uzyskując dyplom magistra inżyniera.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1952 r. - w wieloboju gimnastycznym w konkurencji indywidualnej zajął 148 miejsce na 185 zawodników, a wraz z
drużyną - miejsce 13, wśród 23 zespołów. Jerzy Solarz
najlepiej wypadł w ćwiczeniach wolnych, zajmując 35
miejsce.
Inne sukcesy sportowe:
Mistrzostwa Polski - w roku 1956 zdobył medal złoty w
ćwiczeniach na koniu z łękami, a ponadto medal srebrny
(1953 r. ćwiczenia wolne) oraz 4 brązowe.
W latach 60. zaczął działać społecznie w Polskim Związku Gimnastycznym, w
którym w roku 1967 został członkiem Wydziału d/s sędziowskich, a następnie
przewodniczącym Komisji Sędziowskiej. Zmarł w Krakowie po ciężkiej
chorobie 30 grudnia 1984 r. i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
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DANUTA STRASZYŃSKA-KOSSEK
Dwukrotna olimpijka Igrzysk Letnich
w 1968 i 1972 r.,
lekkoatletka, płotkarka.

Danuta Julia Straszyńska urodziła się 3 lutego
1942 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sportem, a
zwłaszcza biegami sprinterskimi zainteresowała
się, gdy była uczennicą szkoły średniej, a w roku
1962 została zawodniczką sekcji lekkoatletycznej
krakowskiego AZS. Wkrótce też znalazła się w
czołówce polskich sprinterek i płotkarek.

Praca na Politechnice Krakowskiej:
w roku akademickim 1960/61 rozpoczęła studia na Wydziale
Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku - fizyka, które ukończyła w roku 1967.
Zaraz po ukończeniu studiów, w roku akademickim 1967/68
pracowała jako asystent stażysta w Instytucie Fizyki na
Politechnice Krakowskiej.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1968 r. - wystąpiła w biegu na 80 m przez płotki, zajmując 6
miejsce w finale oraz w biegu sztafetowym 4x100 m, w
którym polska sztafeta odpadła w półfinale. 1972 r. - zajęła 6
miejsce w finale biegu na 100 m przez płotki.
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Polski - Pierwszy swój tytuł mistrzyni Polski
zdobyła w 1963 r. w biegu sztafetowym 4x100 m wraz z
koleżankami z krakowskiego AZS, a następne 4 tytuły
wywalczyła w biegach przez płotki na 100 m (1971 i 1972 r.) i
na 200 m (1971 r.) oraz w sztafecie 4x100 m (1971 r.).
Startowała także w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy,
w których w 1966 r. w Budapeszcie zdobyła złoty medal w
sztafecie 4x100 m.
W 1980 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
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ZDZISŁAW STYCZEŃ
(1894–1978)

Olimpijczyk Igrzysk letnich
w 1924 r. w Paryżu,
piłka nożna
Zdzisław Witold Styczeń urodził się 16
października 1894 r. w Przemyślu. W piłkę
nożną grał ze swymi rówieśnikami gdy był
jeszcze uczniem szkoły powszechnej, a w roku
1909, kiedy to uczęszczał do krakowskiego
gimnazjum, został zawodnikiem Robotniczego
Klubu Sportowego w Krakowie. W 1912 r.
Zdzisław Styczeń przeniósł się do Klubu
Sportowego „Cracovia”. Pod koniec 1923 r. po
konflikcie z władzami Cracovii, Zdzisław
Styczeń przeniósł się do krakowskiej Wisły i w
jej barwach występował do roku 1926.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
w 1923 r. ukończył Szkołę Budowniczych w Wyższej Szkole
Przemysłowej w Krakowie. W 1949 r. na podstawie
przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uzyskał
stopień inżyniera budowniczego w zakresie architektury na
Wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie (Wydziały Politechniczne AGH).
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1924 r. - wystąpił w jedynym rozegranym przez Polaków na
tych igrzyskach meczu, gdyż po przegranej z Węgrami 0:5,
nasi piłkarze odpadli z dalszych rozgrywek.
Inne sukcesy sportowe:
Mistrzostwa Polski - w 1921 r. wraz z drużyną Cracovii zdobył
tytuł mistrza Polski, a w 1922 r. w tych rozgrywkach zajął 3
miejsce.
Ponadto wystąpił 5 razy w reprezentacji Polski grając zwykle
na pozycji pomocnika.
Zdzisław Styczeń zmarł w Krakowie 20 grudnia 1978 r. i został pochowany na
krakowskim cmentarzu na Salwatorze.
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ANDRZEJ SZTOLF
(1941-2012)
Olimpijczyk Igrzysk Zimowych
w Innsbrucku w 1964 r.;
narciarz

Andrzej Maria Sztolf urodził się 9 czerwca
1941 r. w Przeworsku. Od roku 1949 jego
rodzina przeniosła się do Szklarskiej Poręby i
tam zaczął też uprawiać skoki narciarskie, jako
zawodnik miejscowej „Unii”. W roku 1954
został zawodnikiem KKS Babia Góra, nadal
uprawiając skoki narciarskie zimą, latem zaś
występował w roli lekkoatlety skacząc wzwyż i
o tyczce. W 1962 r. został zawodnikiem AZS
Zakopane.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
w 1958 r. rozpoczął studia na Wydziale MechanicznoEnergetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, lecz po
zaliczeniu 1 semestru przerwał studia, a następnie w 1961 r.
przeniósł się na Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Studia na Politechnice Krakowskiej ukończył w roku
1971 uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1964 r. - wystąpił tylko w skokach na dużej skoczni zajmując
26 miejsce wśród 52 konkurentów.
Inne osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa Polski - w 1965 r. został podwójnym mistrzem
Polski wygrywając zarówno konkurs skoków na średniej jak i
na dużej skoczni; w 1966 r. - został wicemistrzem Polski w
skokach na dużej skoczni i sukces ten powtórzył w 1968 r.
Zimowe Uniwersjady - 1964 r. - brązowy medal w skokach
narciarskich, 1966 r. - srebrny medal w skokach narciarskich.
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JERZY WOJNA (WOYNA)
Olimpijczyk Igrzysk Zimowych
w Innsbrucku w 1964 r.;
narciarz alpejczyk

Jerzy Wojciech Wojna urodził się 14 maja
1943 r. w Zakopanem. Jego ojciec Marian był
olimpijczykiem Igrzysk Zimowych w 1936 r. i w
okresie swych występów sportowych używał
pseudonimu „Orlewicz”.
Na nartach jeździł od najmłodszych lat, startując
już w zawodach dla dzieci, a od 1956 r. był
zawodnikiem „Wisły–Gwardii” Zakopane.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
w 1962 r. został studentem Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej i studiował w tej Uczelni do listopada 1970 r.,
kiedy to otrzymał dyplom magistra inżyniera architekta.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich:
1964 r. - w stawce 84 zawodników zajął 24 miejsce w biegu
zjazdowym, w konkurencji slalomu specjalnego zajął 30
miejsce i w slalomie gigancie sklasyfikowano go na 41
miejscu.
Inne sukcesy sportowe:
Mistrzostwa Polski - latach 1961–1969 łącznie zdobył 10
tytułów mistrza Polski (w slalomie - 1961, 1962; w gigancie 1962, 1964, 1965; w zjeździe - 1964, 1967, 1969 w kombinacji
- 1962, 1963) oraz 7 tytułów wicemistrzowskich (w tym
okresie czasami używał pseudonimu swojego ojca „Orlewicz”).
Zimowe Uniwersjady - łącznie zdobył 4 medale, w tym jeden
złoty (1964 r. - slalom gigant) oraz 3 brązowe (1964 r. kombinacja alpejska, 1966 r. - slalom specjalny i kombinacja).
Na początku lat 90. był radnym miasta Zakopanego. Za osiągnięcia sportowe
Jerzy Wojna otrzymał tytuł Zasłużonego Mistrza Sportu oraz m.in. został
odznaczony Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.
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WOJCIECH ZABŁOCKI
Czterokrotny olimpijczyk Igrzysk Letnich
w 1952, 1956, 1960 i 1964 r.;
dwukrotny srebrny i brązowy medalista
olimpijski w szermierce, szablista
Wojciech Mikołaj Zabłocki urodził się 6
grudnia 1930 r. w Warszawie. W trakcie swej
nauki w średniej szkole zaczął uprawiać
szermierkę zostając w roku 1946 zawodnikiem
MKS Katowice. Od roku 1949 był zawodnikiem Klubu Sportowego „Budowlani” w
Krakowie, od 1957 r. - zawodnikiem
„Krakowskiego Klubu Szermierzy” i w barwach
tego klubu występował do roku 1962, kiedy to
przeniósł się do K.S. „Marymont” w
Warszawie.
Studia na Politechnice Krakowskiej:
w 1948 r. Wojciech Zabłocki rozpoczął studia na Wydziale
Architektury należącym wówczas do Wydziałów Politechnicznych AGH w Krakowie. Były to studia dwustopniowe.
W roku 1952 uzyskał tytuł inżyniera architekta, a w 1954 r.
tytuł magistra nauk technicznych.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich - 1952 r.:
w turnieju indywidualnym w szabli odpadł w ćwierćfinale, a w
turnieju drużynowym, wraz z kolegami zajął 5–8 miejsce.
1956 r. - w turnieju indywidualnym w szabli zajął 6 miejsce, a
w turnieju drużynowym zdobył srebrny medal; 1960 r. - w
turnieju indywidualnym w szabli zajął 5 miejsce, a w turnieju
drużynowym zdobył srebrny medal; 1964 r. - startował tylko
w turnieju drużynowym w szabli, zdobywając medal brązowy.
Inne sukcesy sportowe:
Mistrzostwa Polski - był 5 razy mistrzem Polski w szabli
indywidualnie w latach 1951-1962.
Mistrzostwa Świata - W szermierczych mistrzostwach świata
startował do roku 1963, zdobywając w nich łącznie 9 medali, w
tym 4 złote w szabli drużynowej (w 1959, 1961, 1962 i 1963
r.) jeden srebrny (w 1954 r.) oraz 4 brązowe (drużynowo w
1953, 1957 i 1958 r. oraz indywidualnie w 1961 r.).
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Czesław Lorenc
MOJA OLIMPIADA

Rzeczywiście, w lipcu 1952 roku brałem udział w XV Igrzyskach
Olimpijskich w Helsinkach, jako reprezentant Polski w wioślarstwie, w
konkurencji dwójki ze sternikiem. Dwójkę reprezentowali: sternik Zdzisław
Michalski, szlakowy Czesław Lorenc, oraz "noskowy" Romuald Tomas.
Chciałbym nadmienić, że dwóch z nas było wychowankami Politechniki
Krakowskiej, ówcześnie Wydziałów Politechnicznych przy Akademii
Górniczej w Krakowie. Zdzisław Michalski, jeśli się nie mylę, ukończył (?)
Wydział Architektury, a Czesław Lorenc Wydział Komunikacji, oddział
Lotniczy, w 1951 roku. Romuald Tomas był magistrem Ekonomii.
Dwójka nasza wyłoniona była w eliminacjach z czwórki AZS Kraków jak
również z czwórki AZS Wrocław, oraz potwierdzona po wygranych
zawodach międzynarodowych w dwójce w Berlinie 1951 (złoty medal),
regat w Budapeszcie (1 miejsce), regat w Moskwie (1 miejsce), oraz
Mistrzostwo Polski.
Moja "przygoda" z wioślarstwem zaczęła się w czasie studiów w
Krakowie w 1947 r. Mimo dużego materiału na uczelni (opóźnienia
wojenne), zawsze znajdowaliśmy czas na sport, który coraz bardziej nas
absorbował. W lecie wioślarstwo w zimie narty.
Do Helsinek cała Polska reprezentacja pojechała pociągiem, przez Wilno
i Leningrad. Cały czas piszę w imieniu naszej dwójki. Czuliśmy wielką
tremę i odpowiedzialność. Byliśmy właściwie bardzo niedoświadczonymi
wioślarzami, w tym składzie zaledwie dwa sezony i kilka startów.
Naszymi konkurentami było 14 międzynarodowych załóg. W biegu
eliminacyjnym spotkaliśmy się m. in. z przyszłym mistrzem olimpijskim
Francuzami. Nasz trener – słynny Rożek (Roger Very, olimpijczyk z
Berlina 1936 r.) – był zadowolony, gdyż przegraliśmy tylko połowę
długości łodzi, a drugie miejsce dało nam awans do dalszej walki w
ćwierćfinale.
Losowanie w następnym biegu nie było zbyt pomyślne, bo trafiliśmy na
mistrzów Europy Włochów, potężnie zbudowanych. Wygrali oni ten bieg
my na drugim miejscu, a tylko pierwszy szedł dalej tzn. do półfinału. Nas
odesłano do repasażu. Były dwa repesaże, a tylko pierwsza załoga z
każdego, wchodziła do finału. Płynęliśmy w drugim repasażu z
Duńczykami i Szwajcarami (?). Pierwszy wygrali Niemcy. W drugim
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niestety byliśmy drudzy, a tylko pierwszy wchodził do finału.
Wiosłowaliśmy z Romkiem, który dostał grypy po biegu z Włochami co na
pewno miało duży wpływ na wynik (gorączka). Ale nie tyko to. W sporcie
trzeba też mieć łut szczęścia. Okazało się, że nasz drugi czas był lepszy
od zwycięzcy w pierwszym repasażu, ale niestety reguły gry były z góry
ustalone, tzn. tylko pierwszy wchodził dalej.
Byliśmy bardzo przybici tym wynikiem, ale tak jest w sporcie. Trzeba też
umieć przegrywać, a potem iść dalej.
Mimo porażki byliśmy szczęśliwi biorąc udział we wspaniałej imprezie
jaką jest Olimpiada. Tym bardziej, że ta w Helsinkach, jak się potem
okazało, była na prawdę wyjątkowa. Czuliśmy w pełni wolność i
prawdziwe braterstwo młodzieży świata.
Byliśmy prawdziwymi amatorami. Jedyna korzyść finansowa to 300 zł na
dożywianie przed obozami sportowymi. Reprezentować
Polskę to
prawdziwy zaszczyt oraz duże emocje, kiedy grają nam Mazurka
Dąbrowskiego np. (Berlin 1951).
Poza olimpiadą w Helsinkach mieliśmy też sukcesy w czwórce ze
sternikiem, mistrzostwo Polski oraz w zmienionym składzie w dwójce bez
sternika: Czesław Lorenc, Zdzisław Adamik w regatach międzynarodowych w Bled (Jugosławia) pierwsze miejsce, oraz w Pradze również
pierwsze (ale poza konkursem z powodu spóźnienia ze względów
komunikacyjnych). Braliśmy też w "dwójce bez" udział w Mistrzostwach
Europy w Macon Francja i w Poznaniu na Malcie w takich samych
mistrzostwach, ale na dalszych miejscach.

39

Danuta Straszyńska-Kossek
Moje pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Meksyku można porównać
do fiesty. Zawodnicy, dziennikarze a także ludność miejscowa zlała się w
jednobarwny tłum który świętował czas igrzysk. Nie było mowy o
gwiazdorstwie, mieszkaniu poza wioską olimpijską, która nie dość że była
dla wszystkich zawodników i działaczy, to jednocześnie dostęp do niej
mieli zarówno dziennikarze jak również kibice. To ostatnie Igrzyska
Olimpijskie które miały tak radosny charakter, nieskrępowany zakazami i
nakazami. Jednocześnie to impreza gdzie odniosłam mój osobisty
sukces, zajmując szóste miejsce w biegu przez płotki, wynik, który
wprawdzie nie był medalowy, to jednak w dzisiejszych realiach polskiej
lekkiej atletyki i biegu przez płotki wydaje się być nieosiągalny. Mój wynik
osiągnięty na 80 m przez płotki do dziś pozostaje rekordem Polski, choć
oczywiście wynika to też z faktu zmiany dystansu na 100 m przez płotki.
Moja droga do Igrzysk była skomplikowana. W 1965 roku
osiągnęłam mój życiowy sukces, zajmując na Akademickich Mistrzostwach Świata (Uniwersjada) w Budapeszcie pierwsze miejsce w mojej
koronnej konkurencji 80 m/ppł. W kolejnym roku również w Budapeszcie
na Mistrzostwach Europy w sztafecie 4x100 m zdobyłyśmy z Elą
Bednarek, Ewą Kłobukowską i Ireną Kirszenstein złoty medal.
Zgrupowania i treningi powodowały, że trudno było terminowo
uczęszczać na zajęcia na studiach. Rok przedolimpijski był rokiem w
którym winnam była napisać pracę magisterską z fizyki, którą
studiowałam. Niestety sport odrywał mnie od zajęć, co spowodowało, że
moja niedoszła promotorka, której nazwiska nie wspomnę, postanowiła
wyświadczyć mi niedźwiedzią przysługę kierując mnie do prof. dr hab.
Henryka Niewodniczańskiego. Profesor był postrachem studentów z
uwagi na swoją posturę, potężny tubalny głos oraz fakt, że był
dyrektorem Instytutu Badań Jądrowych
Pierwsze spotkanie z profesorem zaczęło się dla mnie bardzo
niekorzystnie, gdy od razu zapytał mnie dlaczego zajmuję się jakimś tam
sportem zamiast pilnie się uczyć, co w moich oczach przekreślało szanse
na pozytywne zakończenie studiów. Natychmiast jednak dodał, nie dając
mi dojść do głosu, że sam trenował siatkówkę i w Poznaniu na zawodach
skręcił nogę w kostce, przy czym najbardziej bawił go fakt, że cała
drużyna musiała go nieść, co przy jego posturze nie było łatwym
zadaniem. Profesor wybrał mi temat, dot. efektu Dopplera i jego
zastosowania w fizyce, który wymagał tylko pobytu w bibliotece, co nie
kolidowało w żaden sposób z zajęciami sportowymi.
Pracę magisterską obroniłam w terminie w czerwcu 1967 co
zaowocowało propozycją rektora Politechniki Krakowskiej prof. doc. dr
inż. Kazimierza Sokalskiego odbycia stażu asystenckiego. Uznałam tą
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propozycję za prestiżową i przyjęłam bez wahania. Staż ten pozwalał mi
na pogodzenie sportu wyczynowego z pracą na uczelni. Nie miałam
stresu egzaminów w jednym niezmiennym terminie jak na studiach,
mając jednocześnie wsparcie ze strony kolegów i przyzwolenie
kierownika zakładu profesora Michała Halaunbrennera na zamiany
dyżurów w pracowni z fizyki. Pozwoliło mi to na spokojne planowanie
przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Meksyku.
W kwietniu 1968 roku zgrupowanie kadry odbywało się w Formii
we Włoszech, z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe jakie tam
panowały. Jednocześnie miałyśmy startować w Rzymie na nowoczesnej
nawierzchni tartanowej, nieobecnej jeszcze wówczas w Polsce, która
miała być użyta przez organizatorów Igrzysk w Meksyku. Niestety na
miejscu okazało się, że Włosi przygotowali nam niespodziankę, w postaci
nawierzchni o bliżej nieokreślonej strukturze nazywanej przez nas
gumoasfaltem. Biegnąc na moim dystansie 80m/ppł na zejściu z
szóstego płotka złamałam nogę (fachowo doznałam wieloodłamkowego
złamania 5-tej kości śródstopia), co postawiło mój start na Igrzyskach pod
znakiem zapytania.
Rehabilitacja nogi w gipsie trwała kilka tygodni. Dziś gwiazdorzy
sportu, jak np. David Bekham mają pełne wsparcie ze strony mediów i
związku sportowego w przypadku kontuzji tego typu, wówczas
największym moim problemem był brak wyniku kwalifikującego mnie do
kadry narodowej i nie było znikąd pomocy. W trudnej chwili pomogła mi
Ewa Kłobukowska, która wymogła dodatkowy bieg na 100 m w zawodach
w Chorzowie, w lipcu 1968 roku, stwierdzając że będzie bić rekord Polski.
Pozwoliło mi to osiągnąć minimum kwalifikacyjne do kadry olimpijskiej.
Nie miałam jednak nadal możliwości biegu przez płotki, noga była zbyt
słaba i puchła. Zgrupowanie przedolimpijskie w Pirenejach w sierpniu
1968 i pobyt przed Igrzyskami w Meksyku pozwoliły mi na pełne
przygotowanie i aklimatyzację.
Sam start w Meksyku najlepiej jest opisany w albumie „XIX
Igrzyska Olimpijskie Meksyk 1968”
W Meksyku poznałam przyszłego męża dziennikarza PAP i
przeprowadziłam się do Warszawy. Praca na Politechnice Krakowskiej
bardzo mi odpowiadała, lecz niestety była nie do pogodzenia z faktem
przeprowadzki do Warszawy. Nadal jednak fascynowała mnie praca
naukowa, postanowiłam więc kontynuować karierę rozpoczętą na
Politechnice Krakowskiej w Warszawie. W 1969 zdałam na 3-letnie studia
doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Doprowadziły one w dłuższej perspektywie do obrony pracy doktorskiej i
pracy w Instytucie Sportu.
W roku 1972 wystartowałam na Igrzyskach Olimpijskich w
Monachium. To była zupełnie inna impreza aniżeli poprzednia.
Poukładana, zorganizowana, perfekcyjnie, zabezpieczona, przypomina-
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jąca dzisiejsze pod względem organizacyjnym, z dużą rolą telewizji.
Niestety wszystkie te środki bezpieczeństwa nie zapobiegły strasznej
tragedii jaką był zamach terrorystyczny na izraelskich sportowców,
zakończony nieudanym odbiciem zakładników i śmiercią wielu z nich.
Osobiście do dziś dudni mi w głowie stukot butów niemieckich służb
specjalnych przebiegających pod naszym pawilonem. Na tych igrzyskach
zajęłam również szóste miejsce w biegu na 100 m przez płotki, przy czym
w odróżnieniu od poprzedniego startu w Meksyku uznałam to za klęskę i
zakończyłam karierę sportową. Igrzyska te jako pierwsze pokazały
ponadnaturalne możliwości zawodników z NRD, z którymi nie sposób
było walczyć. Dopiero sportowcy pokroju zdyskwalifikowanego za doping
Bena Johnsona poradzili sobie z nimi.
Sport do dziś stanowi centrum mojego zainteresowania, zarówno
zawodowo (praca w Instytucie Sportu, w administracji centralnej
odpowiedzialnej za sport, trenowanie młodego pokolenia) jak również
prywatnie (jazda na łyżwach, na nartach, pływanie, tai-chi z wachlarzem)
jednocześnie moja kariera zawodowa oparła się na informatyce, czyli
dziedzinie stricte technicznej. Na początku lat 80-tych pracowałam w
Niemczech w firmie Nixdorf-Computer, gdzie poznałam nowoczesne
wówczas zastosowania informatyki i po powrocie do kraju udało mi się
trochę tych doświadczeń wykorzystać w sporcie i turystyce. Potem w
innych instytucjach.
Pasja sportowa na płaszczyźnie personalnej łączy mnie
środowiskiem krakowskim, w tym z absolwentami Politechniki Krakowskiej także poprzez koło seniora AZS Kraków, zaś informatyka
uzmysławia mi wartość nauk technicznych.
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Start polskich płotkarek w Meksyku opisany w albumie
„XIX Igrzyska Olimpijskie Meksyk 1968”
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cd. opisu startu polskich płotkarek w Meksyku
w albumie „XIX Igrzyska Olimpijskie Meksyk 1968”
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Wojciech Zabłocki
WSPOMNIENIA OLIMPIJSKIE
Mówią, że kiepski to żołnierz, który nie nosi w plecaku
marszałkowskiej buławy. Ale ja nie miałem takich aspiracji, być może
dlatego, że nigdy nie byłem w wojsku. Kiedy zaczynałem szermierkę - ba,
kiedy odnosiłem już pierwsze sukcesy - nie marzyłem, że kiedyś pojadę
na Igrzyska Olimpijskie. W ogóle nie bardzo wiedziałem, co to takiego te
Igrzyska. Studiowałem, trenowałem, walczyłem na zawodach i chciałem
po prostu wygrać każdą walkę, czy to ze słabszym kolegą, czy to z
mistrzem. Dopiero na miesiąc przed wyjazdem, kiedy pojechaliśmy na
obóz przygotowawczy do Cetniewa, doszło do mojej świadomości, że
niedługo razem z polską ekipą wejdę na stadion w Helsinkach.
Był rok 1952 i naszej drużynie towarzyszyło dwóch politruków,
którzy mieli dbać o nasze morale. Było wesoło, bo dworowaliśmy z nich
na każdym kroku. Braliśmy po raz pierwszy udział w miedzynarodowych
zawodach, ale to nas nie peszyło. Po zwycięskich meczach z Rumunią,
Francją i Egiptem zakwalifikowaliśmy się do półfinału. To była sensacja,
bo wyglądaliśmy bardzo smarkato. W półfinale przegraliśmy z Włochami i
Amerykanami; w tym ostatnim meczu o mało nie doszło do bijatyki na
planszy między mną a niejakim Worthem. On był znacznie większy, ale
obok siedzieli dopingujący nas polscy zapaśnicy...
Był rok 1956, minęły 4 lata od Olimpiady w Helsinkach. Drużyna
szablowa wywalczyła w 1954 roku wicemistrzostwo świata w
Luksemburgu, ja zdobyłem w 1953 roku w Paryżu mistrzostwo świata
Juniorów, a Jurek Pawłowski został indywidualnym mistrzem świata w
Paryżu w 1955 roku. Lecieliśmy do Melbourne po medale, tylko jakiego
koloru? W Polsce była wtedy "gomułkowska odwilż", politruków było mało
i byli sympatyczni, a nas przed i po zawodach rozrywała stęskniona za
krajem australijska polonia.
Eliminacje w turnieju drużynowym przeszliśmy jak burza. W
półfinale zrewanżowaliśmy się Amerykanom za porażkę w Helsinkach, a
kłótliwy Worth przegrał ze mną do zera. W finale, po ciężkiej walce,
wygraliśmy najpierw z drużyną ZSRR, potem z Francją. Srebrny medal
był już w kieszeni, walczyliśmy o złoto z Węgrami. Ale im nie daliśmy
rady, wyczerpani poprzednimi walkami.
W turnieju indywidualnym wielki sukces odniósł Pawłowski,
zdobywając srebrny medal. Ja byłem w finale szósty. Był to największy
sukces polskiej drużyny szablowej na Igrzyskach Olimpijskich.
Następna Olimpiada - w 1960 roku - odbywała sie w Rzymie i wszyscy
mieli chrapkę na złoty medal. Tym bardziej, że rok przed tym
pokonaliśmy po raz pierwszy niezwyciężonych dotychczas Węgrów i to w
Budapeszcie. Treningi były mordercze. Żeby nie rozpraszać się w
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Wiecznym Mieście posłano nas do Rzymu na kilka dni przed zawodami,
piękna uroczystość otwarcia przeszła nam koło nosa, nie widzieliśmy też
innych dyscyplin.
W turnieju indywidualnym byłem o krok od srebrnego medalu.
Jedno trafienie... i spadłem na piąte miejsce. W turnieju drużynowym
widać było, że szabliści Węgier i Polski mają zdecydowaną przewagę
nad pozostałymi drużynami. Bitwa o złoty medal miała charakter dramatyczny. Mimo prowadzenia ostatecznie przegraliśmy w stosunku 7 : 9.
Musieliśmy się zadowolić srebrem...
W 1964 roku pojechałem na moją czwartą i ostatnią Olimpiadę - w
Tokio. Bardzo interesowałem sie architekturą i sztuką Japonii, zacząłem
nawet uczyć się japońskiego. Pod względem sportowym nie odnieśliśmy
spodziewanych sukcesów. Mimo, że przed rokiem zdobyliśmy w
Gdańsku po raz czwarty drużynowe mistrzostwo świata, nasz zespół nie
był już tak zwarty, jak kiedyś. Ja miałem na głowie pracę, architektoniczne konkursy i rodzinę.
W finale przegraliśmy z drużyną ZSRR i ledwo, ledwo pokonalismy
Francję w walce o brązowy medal. Marnym pocieszeniem było to, że
dotychczasowi mistrzowie, Węgrzy, w ogóle nie weszli do finału. W finale
zawodów indywidualnych nie znalazł się żaden Polak. Tak, to był już
koniec sukcesów naszej drużyny.
Wkrótce po przyjeździe z Tokio wycofałem sie z zawodniczej
szermierki, choć nie zaprzestałem treningów i startów w zawodach
"weteranów". Na planszy walczył tylko Pawłowski, który na następnych
Igrzyskach w w Montrealu sięgnął po złoty medal w turnieju
indywidualnym.
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Danuta Straszyńska na zgrupowaniu w 1972 r.

FOTOGRAFIE
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DANUTA STRASZYŃSKA-KOSSEK – MEKSYK 1968, MONACHIUM 1972

Na treningu w Spale w 1968 r.
Imponowała mi kariera sportowa Barbary
Lerczak-Janiszewskiej,
czołowej
sprinterki
Olimpiad w Rzymie i w Tokio

Wywiad Bogdana Tomaszewskiego dla Polskiego
Radia po zdobyciu złotego medalu na ME w
Budapeszcie

Meksyk 1968
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DANUTA STRASZYŃSKA-KOSSEK – MEKSYK 1968, MONACHIUM 1972

Edynburg 1972 – wygrany bieg z Niemką Annelie
Ehrhardt

1971 stadion Skry w Warszawie

ME Budapeszt 1966 – wręczenie medali za
zwycięski bieg 4x100m
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DANUTA STRASZYŃSKA-KOSSEK – MEKSYK 1968, MONACHIUM 1972

Powołanie do reprezentacji na
Olimpiadę w Monachum 1972 r.

Dyplom za zajęcie I miejsca na ME w
Budapeszcie w 1966 r.

Danuta Straszyńska – medal Uniwersjady w Budapeszcie w 1965 r.

Danuta Straszyńska – medal ME w Budapeszcie w 1966 r.
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DANUTA STRASZYŃSKA-KOSSEK – MEKSYK 1968, MONACHIUM 1972

Dyplom za zajęcie I miejsca na na Uniwersjadzie w Budapeszcie w 1965 r.

Pamiątkowy medal Olimpiady w Monachium w 1972

51

JOANNA BARTOSZ-BRONARSKA – MONACHIUM 1972

52

JOANNA

BARTOSZ-BRONARSKA

–

MONACHIUM
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CZESŁAW LORENC – HELSINKI 1952

Karta identyfikacyjna Czesława Lorenca na Olimoiadę w Helsikach w 1952 roku.
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CZESŁAW LORENC – HELSINKI 1952

Czesław Lorenc

Dwójka ze sternikiem – szlakowy C. Lorenc, noskowy Romuald Tomas,
sternik Zdzisław Michalski
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WOJCIECH ZABŁOCKI – OLIMPIADY 1952, 1956, 1960, 1964

Olimpiada w Tokio 1964 r. – dyplom Wojciecha Zabłockiego
za zdobycie III miejsca zespołowo w szabli

Olimpiada w Rzymie w 1960 roku – dyplom Wojciecha Zabłockiego
za zdobycie II miejsca zespołowo w szabli
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WOJCIECH ZABŁOCKI – OLIMPIADY 1952, 1956, 1960, 1964

Olimpiada w Helsinkach w 1952 roku – drużyna szablowa.

Przed finałowym meczem drużynowym w szabli – Olimpiada w Rzymie 1960 r.
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ALEKSANDER HABELA – CORTINA D’AMPEZZO 1956

Z Eugenio Monntim

Bobslejowa „dwójka”.

Pamiątkowy medal Olimpiady zimowej w Cortina d’Ampezzo

Olimpijska opaska zawodnicza A. Habeli.

58

ALEKSANDER HABELA – CORTINA D’AMPEZZO 1956 1956

Odznaka Olimpiady zimowej
w Cortina d’Ampezzo

Dyplom od Prezydium Powiatowego
Komitetu Kultury Fizycznej

O jakości polskich kwadryg bobslejowych...
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RAFAŁ SKARBEK-MALCZEWSKI – TURYN 2006

Identyfikator uczestnika Igrzysk

Ceremonia otwarcia

Olimpiada Torino 2006 – podniebny lot

Olimpiada Torino 2006 – trasa snowboardu
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RAFAŁ SKARBEK-MALCZEWSKI – TURYN 2006

Powołanie do reprezentacji olimpijskiej przez PKOL

Zapis lotu
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ZBIGNIEW PORADA – KURATOR WYSTAWY

Prof. Zbigniew Porada z dyplomem
srebrnego Wawrzynu Olimpijskiego
za leksykon „Zimowe Igrzyska
Olimpijskie 1924-2006”

Medal – Wawrzyn Olimpijski 2008
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Plakat igrzysk olimpijskich w Paryżu w 1924
r.
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