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Czas na siatkówkę
Lublin czekał na wielką siatkówkę bardzo długo. Ostatnio
nasze miasto było obecne w najwyższej siatkarskiej klasie
rozgrywkowej ponad 40 lat temu, kiedy grał w niej zespół AZS
Lublin.
Mówiąc o tradycjach siatkarskich w Lublinie nie można nie
wspomnieć o legendzie polskiej siatkówki - Tomaszu
Wójtowiczu. Pochodzący z Lublina zawodnik był członkiem
reprezentacji Polski w czasach trenera Huberta Wagnera,
kiedy to polska drużyna sięgnęła po mistrzostwo świata i złoty
medal Igrzysk Olimpijskich. Do dziś Tomasz Wójtowicz jest
mocno związany z Lublinem, niedawno został mu nadany tytuł
Honorowego Obywatela Lublina.
Historyczne związki Lublina z tą wspaniałą dyscypliną
sportową są podstawą, a nawet zobowiązaniem do istnienia
tu silnej drużyny, która będzie kontynuowała te tradycje
i dawała kibicom radość z uczestnictwa we wspaniałych
widowiskach sportowych, jakimi są mecze siatkówki. Cieszę
się, że młody lubelski klub w wielkim stylu dołączył do
siatkarskiej elity w kraju.
LUK Politechnika Lublin to kolejna sportowa ekipa, która
buduje wśród mieszkańców dumę z miasta i wspaniale
promuje Lublin. W jednej z czołowych lig siatkarskich świata
czekają ją mecze z tak znakomitymi drużynami jak ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle, która niedawno wygrała siatkarską Ligę
Mistrzów. Mecze LUK Politechniki Lublin są wspaniałymi
widowiskami sportowymi

i gwarantują niezapomniane

przeżycia. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie sezonu
w PlusLidze i prezentację drużyny.
Władysław Żmuda, pochodzący z Lublina legendarny
piłkarz, gościł w Centrum Historii Sportu na stadionie
Arena Lublin. Okazją była premiera jego biograﬁi „A ty
będziesz piłkarzem”. W trakcie spotkania pan Władysław
został uhonorowany Medalem Zasłużony dla Lublina.

Wierzę, że fani siatkówki z Lublina i całego województwa
będą w nadchodzącym sezonie rozgrywkowym zapełniać
lubelską Halę Globus po brzegi. Jestem przekonany, że kibice
nie zawiodą i czeka nas wiele emocjonujących spotkań.
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
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Eko Piknik nad Zalewem
5 czerwca zaprosiliśmy mieszkańców Lublina do udziału
w Eko Pikniku – nowej akcji MOSiR Lublin. Najpierw razem
sprzątaliśmy okolice Zalewu Zemborzyckiego, a potem
wspólnie bawiliśmy się i uczyliśmy się o ekologii na terenie
eventowym ośrodka Słoneczny Wrotków. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom i naszym partnerom, dzięki którym
impreza udała się tak znakomicie!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zaszczep się na Arenie
Teraz, aby się zaszczepić na COVID-19, nie trzeba nawet
wysiadać z samochodu. Na stadionie Arena Lublin ruszył
pierwszy w tej części Polski punkt szczepień „drivethru”.
Cała procedura jest prosta. Podjeżdżamy, dostajemy do
wypełnienia krótką ankietę, następnie przechodzimy
kwaliﬁkacje i po pozytywnej decyzji lekarza dostajemy
szczepionkę, po której należy jeszcze odczekać 15 minut w
specjalnie wyznaczonym miejscu. A wszystko to bez
wysiadania z samochodu.
Punkt obsługuje także pacjentów niezmotoryzowanych. W
specjalnie przygotowanych pomieszczeniach oraz namiotach
zaszczepić może się każdy, kto po wcześniejszym zapisaniu
przyjedzie na Arenę Lublin: autobusem, rowerem czy
samochodem, korzystając z dużego parkingu wokół stadionu.
Na szczepienie można się zapisać także bezpośrednio w
punkcie przed samym szczepieniem.
W punkcie na Arenie Lublin można dzisiaj zaszczepić się
szczepionką ﬁrmy Johnson&Johnson, którą – co ważne –
przyjmuje się tylko w jednej dawce. To istotne m.in. dla
wszystkich wybierających się na wakacje do krajów
wymagających od turystów zaszczepienia się. Na miejscu
otrzymujemy paszport covidowy w kilka minut po
zaszczepieniu się. Paszport pozwala na swobodne
przemieszczanie się po terenie Unii Europejskiej już w 14 dni
po szczepieniu.
Organizatorzy obiecują dostępność także innych szczepionek
w najbliższych dniach. W tej chwili punkt szczepi osoby
dorosłe, po dostawie do punktu szczepionek ﬁrmy Pﬁzer
będzie możliwe także szczepienie dzieci powyżej 12 roku
życia, oczywiście za zgodą rodziców.
Jak mówi koordynator punktu szczepień na lubelskim
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stadionie Mikołaj Szozda: – Mamy bardzo dobre
doświadczenia z prowadzenia punktu typu „Drive thru” na
stadionie miejskim we Wrocławiu. Zaszczepiliśmy tam już
blisko 100.000 osób w ciągu dwóch miesięcy. Cieszymy się, że
możemy nasze doświadczenia przenieść do Lublina.
Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyły nas władze i
mieszkańcy Lublina, lokalny oddział NFZ-u, zarząd MOSiR
oraz Urząd Wojewódzki. Wszystkich chętnych zapraszamy na
wygodny parking Areny, na razie w godz. od 13 do 18. Jeżeli
liczba chętnych wzrośnie, rozszerzymy również godziny.

Jak zapisać się na szczepienie?
- przez całodobową i bezpłatną infolinię: 989;
- przez portal pacjent.gov.pl;
- przez kontakt z wybranym punktem szczepień – telefon do
punktu na Arenie: 509-975-268, e-mail do punktu:
szczepienia.lublin@medfemina.pl;
- osoby niezapisane mogą przyjechać do punktu i zapisać się
bezpośrednio na miejscu przed szczepieniem.

AKTUALNOŚCI

Rusza Słoneczny Wrotków
Kompleks nad Zalewem Zemborzyckim składa się z basenów
rekreacyjnych o różnej wielkości: basenu pływackiego, dwóch
basenów 12 metrowych oraz 7-metrowego brodzika. Na
terenie obiektu znajduje się również 100-metrowa
zjeżdżalnia ,,anakonda”, trójtorowa zjeżdżalnia rodzinna,
zjeżdżalnia ,,cebula”, wodny plac zabaw, boisko do siatkówki,
wyspa piratów - plac zabaw dla dzieci, restauracja oraz
zaplecze sanitarne.
Nadzór nad bezpiecznym i prawidłowym funkcjonowaniem
kompleksu zapewniają wykwaliﬁkowani ratownicy i

wyposażona w monitoring służba ochrony.
W pobliżu znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego i
rekreacyjnego, która w swojej ofercie posiada kajaki jedno i
dwu-osobowe, rowery wodne, rowery górskie, sprzęt do
windsurﬁngu. Wypożyczalnia pełni także rolę zaplecza dla
obsługi spływów kajakowych.
W części niepłatnej okalającej kompleks basenowy znajdują
się punkty gastronomiczne wraz z infrastrukturą dla klientów i
ich dzieci - brodzik z uzdatnioną wodą, place zabaw i
urządzenia do ćwiczeń.

No to chlup…!
Po ograniczeniach związanych z epidemią koronawirusa
wszystkie obiekty MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie są już w pełni
otwarte i dostępne dla Klientów.
Zapraszamy do kompleksu Aqua Lublin, gdzie można
korzystać z basenu olimpijskiego, aquaparku wraz ze
wszystkimi atrakcjami, basenów zewnętrznych, Saunarium
czy gabinetu masażu. Polecamy również sąsiednią Strefę
H2O, a także CSR Łabędzia (na zdjęciu poniżej) z basenami
pływackimi, częścią rekreacyjną, atrakcjami wodnymi,
zespołem saun i salę gimnastyczną. A pasjonatom siłowni
polecamy FitGym Complex w kompleksie Aqua Lublin.

Kup bilet online
Szybko i wygodnie? Tak! Bilety do kompleksu Aqua Lublin,
Centrum Łabędzia i do ośrodka Słoneczny Wrotków można
już kupować przez internet.
Wystarczy wejść na naszą stronę www.mosir.lublin.pl i
wybrać obiek,t który nas interesuje. Zakup biletu odbywa się
w czterech prostych krokach: 1. Wejdź w zakładkę: KUP
ONLINE. 2. Wybierz bilet jaki Cię interesuje i zaznacz ilość.
3. Wybierz datę i przedział godzinowy, który Cię interesuje.
4. Zapłać za bilet.
Otrzymujesz QR kod na swój telefon i pokazujesz go w kasie.
Co ważne, kupując bilet online omijasz kolejkę do kasy i masz
gwarancję wejścia na obiekt.
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Młodzieżówka na Arenie
Reprezentacja Polski U-21 kolejny raz zagra w Lublinie.
7 września Biało-Czerwoni w ramach eliminacji do
młodzieżowych Mistrzostw Europy zmierzą się na Arenie
Lublin z Izraelem.
Ogłosili to na początku czerwca Prezydent Lublina Krzysztof
Żuk i Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew
Bartnik.
– Po raz kolejny nasze miasto i Arena Lublin zostały docenione
przez zarząd PZPN, który powierzył nam organizację ważnego
wydarzenia piłkarskiego – powiedział Prezydent Krzysztof
Żuk. – Od siedmiu lat, czyli od oddania Areny Lublin do użytku
w 2014 r., wypracowaliśmy doskonałą współpracę z PZPN,
dzięki czemu gościliśmy kilka razy reprezentację Polski U21, a
także reprezentację Polski kobiet. PZPN wskazywał nas UEFA
jako miasto – gospodarza Młodzieżowych Mistrzostw Europy
w 2017 roku oraz FIFA jako miasto – gospodarza
Młodzieżowych Mistrzostw Świata w 2019 roku.
Finały Mistrzostw Europy U-21 odbędą się w 2023 r. w
Rumunii i Gruzji. Rywalami Polaków w eliminacjach są:
Niemcy, Łotwa, Izrael, San Marino i Węgry.

Puchar dla Rakowa
W rozegranym w Lublinie ﬁnale Fortuna Pucharu Polski
Raków Częstochowa wygrał z Arką Gdynia 2:1.
Drużyna trenera Marka Papszuna długo przegrywała 0:1 po
golu Mateusza Żebrowskiego, ale zaprezentowała wspaniały
ﬁnisz. Bramki Iviego Lopeza i Davida Tijanicia dały Rakowowi
zwycięstwo. To pierwsze takie trofeum w historii
częstochowskiego klubu, który obchodzi w tym roku stulecie
powstania.
Finał Pucharu Polski drugi rok z rzędu był rozgrywany na
Arenie Lublin. Wcześniejsze edycje kończyły się na Stadionie
Narodowym w Warszawie, na którym w czasie pandemii
koronawirusa powstał szpital tymczasowy.
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Będę kibicował
Jako jedyny polski piłkarz zagrał w 21 meczach w czterech
ﬁnałach Mistrzostw Świata, zdobywał medale na Mundialach
i Igrzyskach. Z Władysławem Żmudą rozmawiamy o
tegorocznych Mistrzostwach Europy, ale i o wielkich
turniejach Polaków.
Który z tych turniejów wspomina Pan najchętniej?
- Najchętniej wracam do MŚ w 1974 r. Nikt nie spodziewał się,
że w wieku 20 lat będę grał, tymczasem znalazłem się
w szerokiej kadrze, a potem w pierwszej „11”. Mało tego.
Graliśmy świetnie, zdobyliśmy medal i zapisaliśmy się
w historii.
To nie było oczywiste, że pojedzie Pan na ten turniej.
Tym bardziej, że nie grał Pan w meczach towarzyskich przed.
- Mimo tego, że miałem wtedy 20 lat, miałem już doświadczenie
w reprezentacji Polski juniorów i Reprezentacji do lat 23. Dużo
mi to dało. Jak mówił trener Andrzej Strejlau: „Byłem dobrze
prowadzony”. Do tego traﬁłem do Gwardii, gdzie traﬁłem na
świetnego trenera, który – można powiedzieć – mnie
ukształtował. Wtedy też dojrzałem pod każdym względem.
Przed mistrzostwami miał Pan tremę?
- Oczywiście. Miałem jednak 20 lat. Pierwszy mecz z Argentyną.
Wiadomo, że jakbym słabo zagrał, zostałbym zmieniony.
W kolejnych imprezach, MŚ czy Igrzyskach, był Pan już
„pewniakiem” w kadrze Kazimierza Górskiego.
Czy z czasem z turnieje stały się dla Pana rutyną?
- Każdy mecz reprezentacji, pierwszej czy olimpijskiej, towarzyski
czy w czasie turnieju, to jednak mecz reprezentacji. Nie
ma mowy o rutynie. Zawsze pojawia się stres,
zawsze jest pełna koncentracja.
Przygotowania piłkarzy do imprez, które
wspominamy, wyglądały nieco inaczej
niż teraz.
- Przede wszystkim reprezentacja była
oparta o zawodników krajowych, nie
było piłkarzy grających za granicą. Pod
tym względem było łatwiej. Jeżeli
selekcjoner potrzebował dłuższego
zgrupowania, to zarząd federacji
przerywał rozgrywki ligowe i wszystko
było podporządkowane pod reprezentację.
Tak było m.in. w 1974 r., gdzie zgrupowanie
w Zakopanem trwało miesiąc, a rozgrywki
ligowe zostały dokończone po MŚ.
Turnieje też były inne. Teraz piłka nożna to telewizja,
internet, marke ng, cała gigantyczna otoczka samego futbolu.
- Z pewnością. Piłka nożna bardzo się zmieniła. Dziś jest
uzależniona od sponsorów, od telewizji. To wielki biznes,
któremu wszyscy muszą się podporządkować, także piłkarze.
Ale dzięki temu choćby w czasie tegorocznych Mistrzostw
Europy przez miesiąc wszyscy będą żyli piłką. Nawet ci, którzy
na co dzień mają z nią mniejszy kontakt.

- To pokazuje fenomen futbolu. Od lat mówi się, że piłka zacznie
tracić na popularności, że ludzie zaczną się od niej odwracać.
Tymczasem, zwłaszcza przy okazji największych rozgrywek,
zawsze wymyślą coś nowego, zawsze pojawią się nowe
magnesy. Poza tym piłka jest nieprzewidywalna, jest
pasjonująca, wciągająca. A i sami kibice, zwłaszcza teraz, po
pandemii, zechcą usiąść na trybunach i obejrzeć
mecz ulubionej drużyny, czekali na ten turniej.
Te Mistrzostwa Europy także są inne, bo po
raz pierwszy są rozgrywane w wielu krajach.
Jak się Panu podoba ten pomysł.
- To nieco dziwna formuła. Na pewno
spowoduje sporo problemów
logistycznych, mimo, że w dzisiejszych
czasach łatwiej je rozwiązać. UEFA
chciała docenić różne federacje i
rozszerzyć rozgrywki. Nie wiem, czy z
korzyścią. Najważniejsze, że będzie to
jedyna taka edycja Mistrzostw, a następne
powrócą do formuły jednego czy dwóch
krajów-gospodarzy.
Komu będzie Pan kibicował? Oprócz Polaków, bo to
pewnie oczywiste.
- Wiadomo, Reprezentacja Polski jest na pierwszym miejscu.
Jestem kibicem, będę dopingował naszych piłkarzy! A z innych
drużyn z sentymentu wybieram Włochów. Ich reprezentacja
miała ostatnio problemy, teraz się odbudowała, będę jej
kibicował.
Rozmawiał: Miłosz Bednarczyk
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Witamy w elicie!

Siatkarze LUK Politechniki Lublin w pięknym stylu
awansowali do PlusLigi. Dzięki temu od nowego sezonu
lubelscy kibice będą oglądali w Hali Globus najlepszych
siatkarzy świata.
– Naszym priorytetem jest ciągły rozwój, nieustannie do niego
dążymy. Nie boimy się wyzwań, dlatego nie możemy się
doczekać kolejnego sezonu, już w Plus Lidze – mówi „Arenie”
Maciej Krzaczek, wiceprezes LUK Politechniki Lublin.
Słowa prezesa idealnie oddają ﬁlozoﬁę budowy w Lublinie
klubu siatkarskiego na najwyższym poziomie. Klubu, który
istnieje dopiero od… 8 lat.
Zaczęło się jak zawsze – od niższych lig. Dwa lata temu
przyszedł awans do Tauron 1. Ligi. W przedwcześnie
z a ko ń c z o nyc h z p o w o d u p a n d e m i i ko ro n a w i r u s a
rozgrywkach beniaminek z Lublina zajął 3. miejsce.
Działacze nie próżnowali i ściągnęli do Lublina zawodników
ogranych na parkietach PlusLigi i nie tylko. Do zespołu
dołączył m.in. Neven Majstorovic, grający na pozycji libero
mistrz Europy z reprezentacją Serbii, były zawodnik m.in.
Crveny Zvezdy i Par zana Belgrad czy francuskiego Rennes
Volley.
Ostatnim z wielkich transferów przed minionym sezonem
było przyjście Grzegorza Pająka, rozgrywającego, który chwilę
później został kapitanem lubelskiej drużyny. Pająk z
Reprezentacją Polski wywalczył brązowy medal Ligi
Europejskiej, a jako zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle
zdobył dwa mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski.
– Tam często byłem zawodnikiem rezerwowym, wchodzącym
z ławki. To, co jest tu i teraz, jest dla mnie najważniejsze –
mówił w trakcie tego sezonu Grzegorz Pająk w rozmowie z
prowadzonym przez MOSiR Lublin kanałem Inspiruje nas
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Sport. – Awans do PlusLigi z LUK Politechniką będzie dla mnie
bardziej wartościowy niż podwójne złoto mistrzostw Polski.
Ten awans mogę wywalczyć własnymi rękami.
Co skusiło go do przyjścia do Lublina? – To, co tutaj się zaczyna
– mówi Pająk. – Każdy wielki klub miał gdzieś swój początek.
Jak robiłem wywiad środowiskowy na temat tego, co dzieje się
w Lublinie, słyszałem odpowiedzi w samych superlatywach,
że tu będzie wielki klub i bardzo dobra siatkówka.
Lubelskim siatkarzom bez trudu udało się spełnić cel na ten
sezon. We wspaniałym stylu wygrali Tauron 1. Ligę. A
Grzegorz Pająk, z 8. tytułami MVP (dla najlepszego zawodnika
meczu), został przez ekspertów wybrany najlepszym
zawodnikiem rozgrywek. Kolejny krok wykonany.
– Rzeczywiście wygląda to tak, jakby zarząd klubu miał
rozpisane na kartkach kalendarza, co na tej drodze robimy
każdego dnia i odhaczamy kolejne ważne momenty – mówi z
uśmiechem Pająk. – My też to tak czujemy z boku i też czujemy
tę pewność na boisku.
– Mogę zapewnić, że awans do Plus Ligi nie był ostatnim
punktem na tej liście. Mamy jeszcze kilka, które również
chcielibyśmy odhaczyć – zastrzega wiceprezes LUK
Politechniki Maciej Krzaczek.
I dodaje: – Zresztą osoba Grzegorza jest tego potwierdzeniem.
Już przy angażowaniu go do naszego klubu myśleliśmy nie
tylko o ostatnim sezonie, ale także o kolejnym, już w Plus
Lidze. Dzięki temu mamy tę pozycję zabezpieczoną na
następny sezon. Zawsze staramy się podejmować decyzje
myśląc co najmniej rok, dwa lata do przodu.
– Tak samo myślimy w kontekście gry w Plus Lidze. Chcemy
zbudować fajną, ciekawą drużynę, która będzie prezentowała
określony poziom. Nie chcemy drżeć do końca o utrzymanie,
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tylko chcemy pokazać coś znacznie lepszego – podkreśla
wiceprezes lubelskiego klubu.
Nic dziwnego, że kibice czekają na transfery przez występami
w siatkarskiej elicie. – Mamy trudne zadanie, bo polskich
zawodników na określonym poziomie jest na rynku mało, a
trzeba pamiętać, że liga wyznacza limity dotyczące liczby
o b c o k r a j o w c ó w, w i ę c p r z e d e w s z y s t k i m m u s i m y
zabezpieczyć odpowiedni poziom, jeśli chodzi o zawodników z
Polski – mówi Krzaczek. – kibiców czeka kilka transferowych
niespodzianek, pojawi się kilka ciekawych nazwisk.
Już wiadomo, że przez nowym sezon do LUK Politechniki
dołączą m.in. byli reprezentanci Polski: przyjmujący Wojciech
Włodarczyk z włoskiej Padwy, kiedyś – mistrz Polski ze Skrą
Bełchatów, środkowy Jan Nowakowski, znakomicie znany z
parkietów PlusLigi, ale także… aktualny libero reprezentacji
USA Dus n Wa en, który wywalczył z nią m.in. brąz
Mistrzostw Świata i wygrał Puchar Świata, a teraz gra w Lidze
Narodów.
– Chcemy zbudować drużynę, która będzie walczyła, która
będzie oddawała serce, która będzie zaangażowana, zarówno
sportowo, jak i poza boiskiem – tak, jak to było w tym sezonie
– podkreśla wiceprezes Krzaczek.
Co ważne, od nowego sezonu lubelscy siatkarze przeniosą się
z Hali im. Z. Niedzieli do Hali Globus. – Podstawowy limit
wyznaczony przez Ligę dotyczący hali to co najmniej 1500
miejsc siedzących – wyjaśnia Krzaczek. – Wiadomo, że Globus
przewyższa tę liczbę, ale wierzymy, że kibicie nie zawiodą i
będą chętnie odwiedzali halę w czasie naszych meczów. Dość
powiedzieć, że już 2 października gramy u siebie z Mistrzem
Polski i pogromcą Mistrza Europy – ciężko wymarzyć sobie
lepszą siatkówkę do oglądania.
Miłosz Bednarczyk

ZAPRASZAMY: pon.: 11.00 - 19.00
wt. - pt.: 9.00 - 17.00, so.: 9.00 - 14.00
Lubartów, Słowackiego 21, tel.: 81 855 49 17
luvi-sport.pl, luvisport@gmail.com
MATERIAŁY BUDOWLANE
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SIATKÓWKA

Helikopterem
z Igrzysk
Polscy kibice z niecierpliwością czekają na występ polskich
siatkarzy na Igrzyskach w Tokio. Czy uda im się powtórzyć
sukces „Złotej Drużyny” z IO w Montrealu w 1976 r.? M.in. o
olimpijskim sukcesie opowiada nam Tomasz Wójtowicz –
jeden z liderów tej drużyny i jeden z najlepszych siatkarzy w
historii.
Jak zaczęła się Pańska przygoda z siatkówką?
- Siatkówka była dla mnie oczywistym wyborem. Dyscyplinę
tę uprawiała zarówno moja mama jak i ojciec, który
początkowo był zawodnikiem, a później realizował się jako
trener. Na pierwsze treningi chodziłem bardzo wcześnie, bo w
zasadzie już wtedy, kiedy miałem na tyle siły, aby odbić piłkę.
Trenowaliśmy w sali Sokoła na Starym Mieście, gdzie do
niedawna mieścił się Teatr Lalki i Aktora, a w której wówczas
odbywały się m.in.: treningi bokserskie prowadzone przez
Pana Stasia Zalewskiego. Wybór dyscypliny nastąpił
naturalnie, poprzez treningi z ojcem.Później dołączył do nas
młodszy brat, choć w szkole podstawowej i pierwszych
klasach szkoły średniej uprawialiśmy raczej koszykówkę, piłkę
nożną, piłkę ręczną i w każdym z tych kierunków mogliśmy
wtedy pójść.Bardziej na poważnie zaczęło się w Technikum
Budowlanym kierunkiem nauczyciela wychowania
ﬁzycznego, trenera Stanisława Kleczkowskiego. Wtedy to
zacząłem grać w drużynie szkolnej w siatkówkę i właśnie na
nią ostatecznie postawiłem.
Pierwsze sukcesy?
- Pierwszym drobnym kroczkiem było to, że znalazłem się w
drużynie szkolnej MKS Lublin.W tamtych latach wielu
zawodników grało w niej bardzo dobrze i nie było łatwo
przebić się do składu, a co dopiero utrzymać w nim miejsce.
Następny, ważny krok to awans do gry w II ligowejdrużynie
AZS Lublin. Ważny, bo był to przeskok z grania szkolnego do
gry z seniorami, bardziej systematyczne treningi. jazda po
całej Polsce, atmosfera ligowego grania. To była pierwsza
próbka tej właściwej siatkówki ze świetnymi wówczas
zawodnikami, choćby Henrykiem Siennickim, moim
wieloletnim kolegą. Kolejnym etapem była Avia. Moja gra w
Świdniku to sprawa dość prosta, ponieważ mój ojciec był
trenerem tej drużyny grającej wówczas w II lidze i trzeba było
rodzinę wesprzeć.Tam spędziłem kolejnych kilka lat i
osiągnąłem pierwsze, znaczące sukcesy, awans do I ligi i
brązowy medal mistrzostw Polski.
Przełomowe i najważniejsze momenty w Pańskiej sportowej
karierze?
- Pierwszym przełomowym momentem była na pewno gra w
Reprezentacji Polski juniorów i srebrny medal zdobyty na
mistrzostwach Europy w Barcelonie. To sprawiło, że poczułem
się pewniej i rozwinąłem swoje umiejętności. Następnym było
wymarzone powołanie do Reprezentacji Polski seniorów.
Stało się to w 1973 r., a chcę zaznaczyć, że wydawało się to
wtedy celem bardzo odległym, właściwie
nieosiągalnym.Później wszystko potoczyło się bardzo szybko
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- po jednym sezonie zdobyłem tytuł Mistrza Świata, a dwa lata
później złoto Igrzysk Olimpijskich.
Czy w czasie Pańskiej sportowej kariery wydarzyło się coś,
czego Pan żałuje?
- Jak większość sportowców uważam, że najważniejsze są
Igrzyska Olimpijskie. To wielkie święto sportu, na które
zjeżdżają najlepsi zawodnicy świata. Żałuję tego, że z powodu
nieobecności Ireneusza Kłosa i mojej kontuzji pojechaliśmy
1980 r. na Igrzyska w Moskwie w mocno okrojonym składzie i
zajęliśmy dopiero czwarte, najgorsze dla sportowca miejsce,
będąc blisko medalu, a jednocześnie bardzo daleko. Jestem
pewien, że przy pełnej dyspozycji walczylibyśmy z Rosjanami
o złoty medal. Drugi przykry moment w mojej karierze to
Jacek Kasprzyk, Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej: –
Tomek Wójtowicz – legenda, wspaniały człowiek, który mimo
ogromnych sukcesów pozostaje niesamowicie skromny co
dodatkowo potwierdza jego wielkość.
Ryszard Bosek, były wybitny przyjmujący, kolega Wójtowicza
z boiska: – Jeden z najlepszych siatkarzy na świecie, a był
czas, kiedy zdecydowanie górował nad wszystkimi. Był też
podporą drużyny. W najtrudniejszych momentach brał na
siebie odpowiedzialność za to co dzieje się na boisku. Ludzie o
takim talencie rodzą się bardzo rzadko, to absolutny
fenomen.
Stanisław Gościniak: – Tomek to wszechstronnie uzdolniony
zawodnik odnajdujący się doskonale na każdej pozycji, a
potwierdzeniem jego klasy jest obecność w Volleyball Hall of
Fame.

SIATKÓWKA
Tomasz Wójtowicz – ur. 22 września 1953 r. w Lublinie.
Zdobywca złotych medali Mistrzostw Świata w Meksyku w
1974 r. i Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 r.
Czterokrotny wicemistrz Europy, srebrny i brązowy medalista
mistrzostw Europy juniorów. Wielokrotny medalista
Mistrzostw Polski z Legią Warszawa i Avią Świdnik.
Triumfator Pucharu Europy Mistrzów Krajowych i
Superpucharu Europy z Santalem Parma.
W ogłoszonym przez Światową Federację Piłki Siatkowej
plebiscycie na najlepszego siatkarza świata XX wieku znalazł
się w ﬁnałowej ósemce. W 2002 jako pierwszy Polak traﬁł do
Interna onal Volleyball Hall of Fame w amerykańskim
Holyoke.
wiadomość o tym, że po czterech latach przygotowań
odmówiono namweźmie udziału w Igrzyskach'84 w Los
Angeles. Podobno na znak protestu. Dla nas i naszych
kolegów to była tragedia, ponieważ dla wielu z nich była to
ostatni okazja, aby wystąpić na najważniejszej sportowej
imprezie świata. Osobiście przeżyłem tę sytuację bardzo
mocno, ponieważ jako alternatywę otrzymaliśmy możliwość
wyjazdu na zawody „Przyjaźń-84” na Kubie z udziałem
reprezentacji państw socjalistycznych. Odmówiłem gry i tym
samym zakończyłem swoją przygodę z kadrą narodową.
Najważniejsze osoby w Pańskim sportowym życiu?
- Na pierwszym miejscu na pewno ojciec, ponieważ to dzięki
jego pasji i zaangażowaniu wybrałem właśnie siatkówkę.
Później trenerzy z młodzieńczych lat: Stanisław Kleczkowski z
MKS, Jerzy Welcz z AZS. W kadrze juniorów Władysław
Pałaszewski i przede wszystkim Hubert Wagner w
reprezentacji seniorskiej. To ludzie, którzy w mojej karierze
odegrali największą rolę.
Najpiękniejsze sportowe wspomnienie?
- Bez wątpienia Mistrzostwa Świata w 1974 r. i Igrzyska
Olimpijskie z 1976 r. Wśród nich zdecydowanie Igrzyska.
W sporcie za sukces uważa się sam udział w „Olimpiadzie”,
ponieważ aby go sobie zagwarantować należy spełnić szereg
kryteriów, kwaliﬁkacji i minimów, nie można w nich wystąpić
ot tak, a co dopiero wywalczyć medal! Ta impreza rządzi się też
swoimi sportowymi prawami, czasami sprzecznymi z logiką
czy intuicją. Jej specyﬁkę widać doskonale po reprezentacji
Polski, która w ostatnich latach dwukrotnie zdobywała tytuły
mistrzów świata, czy też kadrze Włoch – absolutnych
światowych dominatorów. Obie drużyny w ostatnich kilku
dekadach rozdawały karty w międzynarodowych imprezach, a
mimo to olimpijskie złoto ciągle pozostaje w sferze marzeń.
Jak Lublin powitał swojego medalistę mundialu w 1974 r. i
olimpijskiego w 1976 r.?
- W 1974 r. powrót był raczej skromny. Być może wynika to z
tego, że zaskoczyliśmy wszystkich – łącznie z władzami.
Postarali się za to.. polscy kolejarze, którzy zarezerwowali nam
jeden z wagonów w pociągu z Paryża do Warszawy, a w kraju
zaś powitały nas rodziny, z którymi po cichu wróciliśmy do
naszych domów. Zupełnie inaczej wyglądał natomiast powrót
z olimpijskim złotem. Władze Świdnika wysłały po mnie i
Leszka Łasko helikopter, którym wróciliśmy z Warszawy.
Wyglądało to niesamowicie, ponieważ wylądowaliśmy na
wypełnionym przez kibiców, działaczy sportowych i
miejscowe władze stadionie Avii. Włodarze i miejscowi
prominenci przekazali nam w formie prezentu.. motocykle
WSK. To przywitanie było wspaniałe i po trochu przypomina
już te odbywające się obecnie.

Jakie wartości dał Panu sport?
- Sport dał mi bardzo dużo, niemal wszystko. Sport poprzez
trudne i wymagające treningi wykształca w człowieku
wytrwałość, punktualność, świadomość tego, że bez ciężkiej
pracy niczego nie osiągniemy. To cechy, które przydają się
szczególnie wtedy, kiedy kończy siękarieręwyczynowego
sportowca i zaczyna nowy etap życia. Siatkówka to sport
drużynowy, więc to także koleżeńskość i współpraca w grupie.
Ponad to dyscyplina, zawziętość i walka do samego końca, bo
wiele meczy wygrało się nawet wtedy, kiedy wydawało się, że
już wszystko stracone.
Rozmawiał: Paweł Markiewicz

Zachęcamy do lektury biograﬁi Tomasza Wójtowicza pt.:
„Szczęście wisi na siatce”, autorstwa znanego lubelskiego
dziennikarza sportowego Wiesława Pawłata.
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fot. Tour de Pologne / Szymon Gruchalski

Największy i najbardziej pres żowy wieloetapowy wyścig
kolarski w Polsce, jeden z najważniejszych na świecie, po 12
latach wraca do naszego regionu. Start: 9 sierpnia w Lublinie.
– Jednym z moim celów jest promocja naszego kraju – mówi
specjalnie dla „Areny” Czesław Lang, dyrektor TdP i twórca
sukcesu tej imprezy. – Staram się poprzez Tour de Pologne
pokazywać piękno Polski, nieznane światu zakątki. Podobnie
jak dzieje się to na wielkich tour'ach: Tour de France, Giro
d'Italia czy hiszpańskiej Vuelcie. Różnorodność regionów,
przez które przebiegają etapy wyścigu, jest ciekawa zarówno
dla kolarzy, jak i widzów przed telewizorami. Lubelszczyzna
jest piękna, a ukształtowanie terenu atrakcyjne dla wyścigu.
Odkąd Lang zajął się organizacją wyścigu (w 1993 r.), ważnym
członkiem w jego ekipie jest człowiek z naszego regionu,
pochodzący z Lubartowa, były znakomity kolarz, mistrz i
reprezentant Polski, były prezes PZKOL – Janusz Pożak.
Czesław Lang: – Janusz to przede wszystkim mój przyjaciel.
Jesteśmy z tego samego rocznika (1955 - red.) i razem się
ścigaliśmy. Bardzo go cenię i ufam mu, dlatego jest
człowiekiem do „zadań specjalnych”. Podczas każdej edycji
wyścigu Janusz dba o VIP'ów i oﬁcjeli z UCI i tak również
będzie w tym roku. Jest to niezwykle ważne i odpowiedzialne
zadanie, a on wywiązuje się z niego znakomicie - to
profesjonalista pod każdym względem.
Czy obecność Pożaka w ekipie miała wpływ na powrót
wyścigu na Lubelszczyznę? – Nie, nie wiedziałem, że w tym
roku Czesław zaplanował poprowadzenie wyścigu również
przez nasz region. Nie lobbowałem za tym – zastrzega Janusz
Pożak. – To zasługa wyłącznie jego i gospodarzy
Lubelszczyzny, którzy powiedzieli: „Tak, zapraszamy do nas”.
A zapraszamy jedną z najlepiej ocenianych imprez kolarskich
na świecie. – Obserwowałem z bliska największe wyścigi w
Europie: Giro, Vueltę, najczęściej Tour de France i z całą
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odpowiedzialnością powiem, że Tour de Pologne Czesława
Langa jest przygotowany jeszcze lepiej niż te wyżej
wymienione – podkreśla Pożak.
– TdP jest wyścigiem krótszym, tygodniowym ale pod
względem organizacyjnym przygotowany znakomicie –
dodaje były kolarz. – Zawodnicy zawsze zakwaterowani są w
hotelach o najwyższym standardzie blisko startu czy mety
poszczególnych etapów, dzięki temu mają więcej czasu na
regenerację, są bardziej skupieni na wyścigu, nie muszą
pokonywać dużych odległości z miejsca zakwaterowania na
miejsce startu. To zawsze dekoncentruje i stresuje
zawodników i często wywołuje napięcia na linii zawodnicy organizator.
Tour de Pologne od lat jest stawiany jako wzór wśród
wszystkich wydarzeń sportowych organizowanych w naszym
kraju. Zaledwie kilka miesięcy temu został uznany za
Najlepszą Sportową Imprezę 2020 roku w plebiscycie
„Przeglądu Sportowego”.
Jak nasz narodowy wyścig jest oceniany przez „kolarski świat”?

Czesław Lang, fot. Tour de Pologne

Janusz Pożak, fot. J.P. archiwum
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– Podczas pracy przy TdP i w czasie prywatnych spotkań na
Giro czy TdF wielokrotnie rozmawiałem o wrażeniach i
poziomie organizacji TdP z ikonami światowego kolarstwa –
wspomina Janusz Pożak. – Nie będę wymieniać ich osiągnięć i
tytułów, bo jest ich za dużo i nie wszystkie pamiętam.
Wymienię tylko kilka nazwisk, to m.in.: Fabian Cancellara,
Maurizio Fondriest, Francesco Moser, Giuseppe „Beppe”
Saronni, Davide Cassani i wielu innych. Wszyscy chwalili nasz
narodowy tour. Podkreślali, że organizacyjnie i sportowo TdP
jest na najwyższym światowym poziomie i bez żadnych
wątpliwości zasługuję na swoje miejsce w cyklu UCI World
Tour.
Tę opinię w rozmowie z „Areną” podziela również Gene Bates,
Dyrektor Sportowy Team Bike Exchange, jednej w najlepszych
ekip w stawce.
– Tak, to wspaniałe wydarzenie i ważne dla naszego zespołu.
Lubimy przyjeżdżać na ten wyścig, jest on bardzo dobrze
zorganizowany, a w przeszłości odnieśliśmy na nim spore
sukcesy. Polska to fantastyczne miejsce do ścigania, a doping
kibiców jest zawsze wspaniały! - mówi Gene Bates
Co Team Bike Exchange szykuje na tegoroczne ściganie m.in.
po lubelskich ulicach? – Na każdy wyścig, na który się
wybieramy, zabieramy szereg opcji sprzętowych, z których
mogą korzystać zawodnicy – wyjaśnia Bates. – Wnikliwie
analizujemy trasę i już podczas wyścigu podejmujemy decyzje
dotyczące tego, z czego będziemy korzystać. Na pewno na
niektórych trudniejszych etapach wspinaczkowych zmienimy
skład przełożeń i zębatek. Ale przez cały czas jesteśmy
przygotowani na wszystko.
Trzeba wspomnieć, że w światowym kolarstwie mamy nie
tylko znakomitych zawodników, ale także najwyższej klasy
inżynierów i mechaników. Jak choćby Andrzej Pożak,
mechanik wspomnianej grupy Team Bike Exchange, który
potwierdza słowa Bates`a o przygotowaniach do TdP.
A`propos zawodników. Kogo zobaczymy w czasie Tour de
Pologne w Lublinie? – To jest tak jak z ważnymi meczami
piłkarskimi. Drużyny trzymają skład w tajemnicy do ostatniej
chwili – zastrzega Czesław Lang. – Ponadto moim priorytetem
nie jest zabieganie o wielkie nazwiska. Jesteśmy wyścigiem z
najwyższej światowej półki i jest oczywiste, że ekipy przyjadą
w najsilniejszym na dany moment składzie.
– To właśnie na TdP często rodzą się gwiazdy, tak jak miało to
miejsce w przypadku Petera Sagana, czy Simona Yates'a –
dodaje Lang.
Kogo wystawi TBE? Simon Yates, Luka Mezgec, Michael
Ma hews? – Jak będzie wyglądać nasz zespół, zależy od
startu w Tour de France i tego, jak zawodnicy biorący udział w
Igrzyskach Olimpijskich będą się czuć po powrocie z Tokio –
wyjaśnia Gene Bates. – Mamy wiele celów w lipcu i sierpniu,
więc jest musimy rozważnie zarządzać zawodnikami w formie.
Skład naszej drużyny na wyścig w Polsce ustalimy pod koniec
czerwca.
A co z bezpieczeństwem w czasie tegorocznego TdP? W
ubiegłym roku na ﬁniszu w Katowicach doszło do bardzo
poważnego wypadku.

fot. Tour de Pologne

Zaczną w Lublinie
Start 78. Tour de Pologne zaplanowano 9 sierpnia na placu
Zamkowym w Lublinie. Na kolarzy czeka trasa licząca 216 km.
Najpierw runda po Lublinie, a potem liczne podjazdy, ale
i wyjątkowe krajobrazy. Finisz I etapu przewidziano w
Chełmie. II etap odbędzie się na Roztoczu – początek: w
Zamościu.
– Moim zdaniem odpowiedzialne za wypadek Fabio
Jakobsen'a (Deceuninck-Quick Step) są emocje Dylana
Groenewegen'a (Jumbo-Visma). Dylan chciał lekko
przyblokować Jakobsen'a na pewno nie zamierzał
doprowadzić do wypadku, ale górę wzięły emocje – tłumaczy
Janusz Pożak. – Z własnego doświadczenia wiem, że na
kilkadziesiąt metrów przed metą, ze zwycięstwem na
wyciągnięcie ręki, zapomina się o wszystkim i popełnia takie
błędy. Finisz był zabezpieczony zgodnie z przepisami, barierki
były mocno spięte i nie może tu być mowy o niedopatrzeniach,
czy błędach organizatora.
– Op ró c z n i e z a w i n i o nyc h p r ze z n i ko go z u p e ł n i e
przypadkowych zdarzeń, styl jazdy i emocje to najczęstsze
przyczyny wypadków – dodaje Pożak.
Gene Bates: –Kraksy podczas wyścigów zdarzają się zawsze,
niestety to część naszego sportu. Ale ogólnie rzecz biorąc,
poziom bezpieczeństwa wyścigów jest bardzo dobry. Pomaga
również to, że nasi zawodnicy ścigają się bardzo regularnie, co
przekłada się na znakomitą technikę jazdy, umiejętności
potrzebne do rozwijania bardzo dużych prędkości, poruszania
się w peletonie i pokonywania trudnych technicznie odcinków
trasy. Oczywiście mamy nadzieję, że w tym roku w Polsce nic
złego się nie wydarzy!
Andrzej Jakóbczyk
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Grand Prix w Lublinie!
Wielki żużel na stadionie przy Al. Zygmuntowskich. Lublin
zastąpi Warszawę jako gospodarz jednej z rund FIM
Speedway Grand Prix 2021. 7 sierpnia, po raz pierwszy
w historii naszego miasta, zawitają do nas najlepsi żużlowcy
świata!
Początkowo, podobnie jak w poprzednich latach, zawodnicy
mieli rywalizować w GP Polski na Stadionie PGE Narodowym.
Pandemia koronawirusa doprowadziła jednak do tego, że
drugi raz z rzędu światowa czołówka nie pojawi się w
Warszawie. Światowa federacja ogłosiła, że sierpniu
zawodnicy zameldują się w Lublinie.
– Po raz pierwszy w Lublinie odbędzie się turniej z cyklu
żużlowego Grand Prix. 7 sierpnia Lublin będzie światową
stolicą żużla. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się
do przyznania naszemu miastu prawa do organizacji
tego wydarzenia –
napisał Krzysztof
Żu k , p re z yd e n t
Lublina.
Wywalczonego rok
temu tytułu
indywidualnego
mistrza świata broni
w tym roku Bartosz
Zmarzlik.
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Nasi w drodze po medale
23 lipca rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Tokio –
największa sportowa impreza tego roku na świecie.
Oczywiście z udziałem lubelskich sportowców.
Na dzień 30 maja 2021 r. kwaliﬁkację olimpijską uzyskało 14.
naszych zawodników (z czego aż 11. reprezentujących barwy
KU AZS UMCS Lublin!), co oznacza, że podczas XXXII Letnich
Igrzysk Olimpijskich Lublin wystawi najliczniejszą ekipę w
historii.
Lekkoatletyka:
• Marcin Lewandowski (KU AZS UMCS Lublin), brązowy
medalista mistrzostw świata z 2019 r. i złoty mistrzostw
Europy z 2010 r., wielokrotny medalista europejskiego
championatu zarówno w hali jak i na otwartym stadionie.
Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro.
Kwaliﬁkacje uzyskał w biegach na dystansach 800 m
i 1500 m. (na zdjęciu poniżej)

• Soﬁa Ennaoui (KU AZS UMCS Lublin), wicemistrzyni Europy
z 2018 r., uczestniczka mistrzostw świata i Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janeiro. Kwaliﬁkacje uzyskała w biegu
na dystansie 1500 m.
• Karolina Kołeczek (KU AZS UMCS Lublin), dwukrotna
srebrna medalistka młodzieżowych mistrzostw Europy,
wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, uczestniczka
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Kwaliﬁkacje uzyskała
w biegu na dystansie 100 m ppł.
• Małgorzata Hołub – Kowalik (KU AZS UMCS Lublin),
srebrna i brązowa medalistka mistrzostw świata, trzykrotna
triumfatorka mistrzostw Europy i Uniwersjady. Wielokrotna
medalistka mistrzostw Polski. Kwaliﬁkacje uzyskała
w sztafecie 4x400 m. (na zdjęciu poniżej)

• Angelika Mach (KU AZS UMCS Lublin), dwukrotna brązowa
medalistka mistrzostw świata w biegach górskich,
trzykrotna brązowa medalistka mistrzostw Polski w biegu na
10 000 m. Kwaliﬁkację uzyskała w biegu maratońskim.
• Izabela Paszkiewicz (KU AZS UMCS Lublin), uczestniczka
mistrzostw świata, czterokrotna medalistka mistrzostw
Polski. Kwaliﬁkację uzyskała w biegu maratońskim.
• Paulina Guba (KU AZS UMCS Lublin) Mistrzyni Europy

z 2018 r., dwukrotna medalistka Uniwersjady, wielokrotna
Mistrzyni Polski, uczestniczka Mistrzostw Świata i Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Jaeiro. Kwaliﬁkację uzyskała w
pchnięciu kulą.
• Malwina Kopron (KU AZS UMCS Lublin), brązowa
medalistka mistrzostw świata w 2017 r., mistrzyni
Uniwersjady, uczestniczka mistrzostw Europy, medalistka
mistrzostw Polski. Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio
de Janeiro. Kwaliﬁkację uzyskała w rzucie młotem.
Siatkówka plażowa:
• Kinga Wojtasik (TPS Lublin) – dwukrotna medalistka
Pucharu Świata, wicemistrzyni Europy i Uniwersjady,
wielokrotna mistrzyni Polski, uczestniczka Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janeiro w parze z Moniką Brzostek
(w trakcie kwaliﬁkacji).
Wspinaczka sportowa:
• Aleksandra Mirosław (KW Kotłownia), dwukrotna
Mistrzyni i brązowa medalistka mistrzostw świata oraz złota
i srebrna medalistka mistrzostw Europy. W Tokio wspinacza
(trójbój) zadebiutuje jako dyscyplina olimpijska.
Pływanie:
• Laura Bernat (KU AZS UMCS Lublin), 16-letnia
zawodniczka, która udział w Igrzyskach zapewniła sobie
podczas zawodów Grand Prix Polski w Lublinie. Kwaliﬁkację
uzyskała na dystansie 200 m stylem grzbietowym.
• Jan Hołub (KU AZS UMCS Lublin), dwukrotny złoty
medalista Mistrzostw Europy juniorów, brązowy medalista
mistrzostw Europy w sztafecie. Kwaliﬁkację uzyskał w
sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym (w trakcie
kwaliﬁkacji).

• Konrad Czerniak (KU AZS UMCS Lublin), trzykrotny
medalista mistrzostw świata, wicemistrz świata, dwukrotny
mistrz Europy na krótkim basenie, wielokrotny rekordzista
i medalista mistrzostw Polski. Uczestnik Igrzysk
Olimpijskich w Londynie oraz w Rio de Janeiro. Kwaliﬁkację
uzyskał w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym
(w trakcie kwaliﬁkacji). (na zdjęciu powyżej)
Paweł Markiewicz
Pierwszym lubelskim olimpijczykiem był Teodor BieregowojBieregowski, zawodnik lubelskiego „Strzelca”. Ten
przedwojenny chodziarz wystąpił podczas XI Letnich Igrzysk
Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. Od tamtej pory w tej
najważniejszej imprezie sportowej świata uczestniczyło aż 75
olimpijczyków i paraolimpijczyków w różnoraki sposób
związanych z Lublinem.
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Z Moskwy na Arenę

Piłki uczył się w legendarnym CSKA, był wśród największych
talentów juniorskiej reprezentacji ZSRR. Teraz dba o rozwój
młodych piłkarzy, którzy trenują i grają na lubelskim
stadionie.
- Sergey, skąd Ty się wziąłeś w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Lublinie?
- Kiedy odszedłem z Motoru Lublin, żebym nie stracił
kontaktu ze sportem, władze Lublina zaproponowały mi pracę
w MOSiR. Arena to chyba najlepsze miejsce, gdzie mogłem
traﬁć. No i jestem im za to bardzo wdzięczny, bo nie dość, że
robię to co kocham, to jeszcze pracuję ze wspaniałymi ludźmi.
Kiedy żegnałeś się z Motorem Lublin, w którym byłeś
piłkarzem, a później pracowałeś, kibice wywiesili
transparent z napisem "Siergiej szacunek!". Pamiętasz?
- No pewnie. To było wzruszające. Jestem z tego bardzo
dumny. Bardzo. Bo to, co robiłem dla Motoru, zostało
docenione przez najsroższego obserwatora - kibiców.
Zanim traﬁłeś do Motoru, uczyłeś się grać w piłkę w Rosji,
a właściwie w Związku Radzieckim.
- Urodziłem się w Moskwie. I jak każdy chłopak grałem na
podwórku. Nie całkiem źle, bo tam zauważył mnie trener.
Kiedy miałem 8-9 lat traﬁłem do sportowej szkółki CSKA
Moskwa, a w 8 klasie ze zwykłej szkoły przeniosłem się do
sportowej nr 704. To była porządna szkoła pod patronatem
dużego i znanego klubu, CSKA Moskwa .
To wojskowy klub, więc pewnie musiałeś zapisać się od razu
do pionierów, a później do par i...
- A wiesz, że nie byłem. Nawet nie musiałem być długo w
wojsku, choć grałem w wojskowych klubach. Nie licząc kursu
młodego żołnierza, który każdy musiał odbyć. Ale ja w tym
czasie grałem w piłkę, więc się nie nawojowałem. W wojsku
się mówi "czyste pagony i czyste sumienie".
A szkoła była dobra?
- Bardzo. Trenowaliśmy z rana, później były lekcje, specjalny
obiad dla sportowców z witaminami, co w tamtych czasach nie
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było oczywiste, po południu znów trening. Uczyli nas
znakomici sportowcy. Miałem wspaniałych kolegów m.in.
łyżwiarkę Jelenę Wodorezową i mistrza w tańcu na lodzie
Aleksandra Żulina. A lekkoatleta Ilja Kriczewski zginął później
w czasie pamiętnego puczu w 1991 r.
Miałeś wtedy idoli. Chciałeś grać jak Pele?
- Każdy chłopak chciał być napastnikiem albo pomocnikiem.
Ja myślałem o grze w środku boiska i rozgrywaniu piłki. Pelego
widziałem na żywo w 1969 roku. Tata zabrał mnie na mecz
ZSRR-Brazylia. Przegraliśmy 0:1, a Pele strzelił bramkę. W
szkółce zabierali nas na mecze pierwszej drużyny CSKA.
Chciałem grać jak oni.
Ostatecznie trenerzy zdecydowali, że zostaniesz obrońcą.
- No jakoś tak wyszło. Pasowałem im do tej roli na boisku.
Choć przyznam, że w wieku 15 lat miałem wielki kryzys. Nic mi
nie wychodziło. Chciałem rzucić piłkę, ale traﬁłem na
wspaniałego człowieka, trenera, Nikołaja Kozłowa.
Powiedział, że muszę być cierpliwy, a on na mnie poczeka.
Miałeś talent do piłki?
- Może trochę. Szczęście musi być. Ale bez tytanicznej pracy
się nie da. Tym bardziej w tamtych czasach...
I w nagrodę traﬁłeś do juniorskiej reprezentacji ZSRR.
- Miałem wtedy 17-18 lat. Zacząłem się ocierać o dużą piłkę.
Traﬁłem jako jeden z 50 "wybrańców" do drużyny ZSRR oraz
do 2. drużyny CSKA Moskwa. Jeździliśmy na mecze razem

Siergiej Michajłow (Sergey Mikhajlov)
– urodzony 13.07.1963 roku w Moskwie;
– jako piłkarz grał na pozycji obrońcy;
– kariera piłkarska: CSKA Moskwa (1981-1983), Dinamo
Briańsk (1982-1984) Arsienał Tuła (1985-1990), Motor
Lublin (1991-1997).
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z 1. drużyną. Co drugi tydzień latało sie po Związku
Radzieckim. Zgrupowania mieliśmy w Archangielskoe 25 km
od Moskwy razem z hokeistami. Spotykałem na korytarzu
prawdziwe gwiazdy. Dla mnie, wtedy, to było coś.
Wkrótce przeszedłeś do Dinama Brańsk.
- Tak. Bardzo chciałem grać, a rywalizacja w CSKA była
ogromna. Dostałem dobre warunki i przeniosłem się do II ligi
radzieckiej.
Jaką miałeś pensję?
- Pamiętam pierwszą wypłatę. Byłem młody, miałem 17 lat,
jeszcze chodziłem do 10 klasy i zarobiłem 70 rubli, a moja
mama, która pracowała przy produkcji aparatury medycznej 130. A później było przyzwoicie, na wszystko mi starczało.
Nikt wtedy nie myślał o takich pieniądzach jak dzisiaj.
Wydawałeś na przyjemności?
- Jakoś nigdy nie miałem skłonności do zabawy i używek. Choć
przyznam się, że palę papierosy. Zacząłem w wojsku. Ja jestem
człowiek starej daty. Nie zmieniam przyzwyczajeń.
Z Brańska traﬁłeś do Arsenału Tuła, gdzie grałeś pięć lat.
- Bardzo dobrze wspominam ten czas. Byłem dojrzałym
piłkarzem i człowiekiem. Do dziś mam wielu przyjaciół, a i
czytałem, że kibice dobrze mnie tam wspominają.
Grasz w Tule, ZSRR chyli się ku upadkowi, jest 1990 rok, a tu
nagle telefon..
- Miałem szczęście. Wtedy prawie nikt nie wyjeżdżał grać za
granicę. Jeden z moich pierwszych trenerów znał się jakoś z
Witoldem Laskowskim, dawnym korespondentem TVP w
Moskwie, a ten znał polskiego menadżera Jarosława
Kołakowskiego. Kołakowski szukał zawodnika do Motoru
Lublin. Nie zastanawiałem się. Załatwiłem wizę, dostałem
bilet i w drogę. Umowę z Kołakowskim podpisałem na dworcu
w Warszawie.
Tym razem zarobiłeś na transferze?
- Ależ skąd (śmiech). Ja w ogóle byłem szczęśliwy, że mogę
grać w innym kraju, w dodatku na zachodzie. Pamiętam, że
prezes Jan Demczuk przyjechał do Moskwy o 5 rano.
Odebrałem go z dworca, mama zrobiła śniadanie i razem z
ludźmi z Tuły pojechaliśmy załatwiać transfer. A w tym czasie
były u nas dwie federacje piłkarskie: ZSRR i Rosji. Jak on to
załatwił w jeden dzień, to nie wiem. To było prawie nie
możliwe. Mam ten transfer w domu do dziś. Z napisem ZSRR.

A jak odnalazłeś Lublin. W porównaniu z Moskwą to małe
miasto.
- Początek lat 90.tych to były inne czasy. Nasze kraje niewiele
się różniły. Zresztą Tuła, w której długo mieszkałem, nie jest
większa od Lublina. Tak czy inaczej, w Lublinie mieszkam już
dłużej niż w Rosji. Jestem tu z wyboru, uwielbiam to miasto,
mieszkańców i nigdzie się nie wybieram. Uważam też, że
Lublin w ostatnich latach bardzo, bardzo zmienił się na
korzyść. Zobacz, choćby Arena.
Koledzy z drużyny dobrze cię przyjęli?
- Na początku nie było łatwo. Miałem 28 lat. Nie znałem
języka. Mieszkałem w hotelu na Al. Zygmuntowskich, zresztą
długo się nie chciałem wyprowadzać, bo mi podpasował.
Miałem bardzo blisko do pracy, dwa piętra w dół (śmiech).
Przez pierwszy tydzień chodziłem tylko do sklepu. Wtedy też
nawiązałem bliska przyjaźń z byłym piłkarzem Motoru
Piotrem Tapczewskim i jego rodziną. Przez wiele lat uważałem
ojca Piotra, jego ciocię, za bardzo mi bliskich. Wręcz rodzinę.
Po kontuzji w 1997 roku przestałeś grać, ale po kilku latach
wróciłeś do Motoru. Byłeś m.in. kierownikiem drużyny.
- Łatwo się działa w klubie w którym są pieniądze. Gorzej gdy
ich nie ma. Długi czas pracowałem w lakierni w Świdniku na
noce, żeby trochę zarobić i po dwóch godzinach snu jechałem
do Motoru. Ale broń Boże nie narzekam. To był mój wybór.
Przed jednym z meczów kosiliśmy trawę kosiarką domową, bo
nasza się zepsuła. Ówczesna współpraca z MOSiR jako
pracownika klubu naprowadzała mnie na myśl (śmiech), że
może kiedyś byłoby fajnie, współpracować z klubem jako
pracownik MOSiR. I tak się stało (śmiech).
To co Ty takiego robisz w MOSiR?
- Jestem asystentem do spraw sportowych. Zajmują się
organizacją cyklu treningowego dla 9-10 klubów lubelskich,
które korzystają z bocznych boisk Areny Lublin, co jak się
domyślasz wcale nie jest proste. Staram się w miarę
możliwości, żeby cykle treningowe były dopasowane do
oczekiwań klubów korzystających z boisk Areny. Pilnuję
organizacyjnie mecze ligowe na bocznym boisku. I na prawdę
jestem szczęśliwym człowiekiem, bo wstaję rano i bardzo
chętnie idę do pracy. Lubię to co robię, znam się na tym i
kocham ludzi którzy tu są. Uważam, że trzeba mieć farta, żeby
traﬁć na taki zespół.
Rozmawiał Czesław Pogonowski

17

PORADNIK

Lato? Tylko aktywnie! Możliwości jest wiele, ale co wybrać?
Razem z ekspertami bierzemy na warsztat marsz nordic
walking i jazdę na rolkach – dyscypliny zarówno sportowe,
jak i rekreacyjne. Nietypowe? Mniej znane? Z całą pewnością
odpowiednie dla każdego. Pojedynek czas zacząć!

#1 - Po co?
Ela: – Nordic walking to dyscyplina sportu dla każdego. Marsz
z kijkami angażuje całe ciało, odciąża stawy, wspiera
odchudzanie, stanowi też proﬁlaktykę zdrowotną i wspomaga
procesy rekonwalescencji. Poza atutami dla zdrowia jest to
sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu. Nordic jest
sportem bardzo towarzyskim, pozwala na prowadzenie
rozmowy nawet przy intensywnym treningu, a pobudzone
endorﬁny poprawiają nasze samopoczucie. Osoby
zainteresowane rywalizacją sportową również odnajdą się w
tej aktywności.
Piotr: – Dla korzyści, których jest dużo, przede wszystkim w
dzisiejszych, trudnych czasach, kiedy dostęp do siłowni czy
innych obiektów sportowych jest ograniczony. Jazda na
rolkach pozytywnie wpływa na stan naszej kondycji i zdrowia,
a także dostarcza swobody i frajdy.
#2 - Jak zacząć i jaki sprzęt kupić?
Ela: – Chcąc w pełni czerpać z uprawiania nordic walking
musimy nauczyć się prawidłowej techniki chodzenia z kijami.
Opanowanie jej w pojedynkę lub przy użyciu ﬁlmików z
Internetu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli wyrobimy w
sobie nieprawidłowe wzorce ruchowe, możemy sobie
zaszkodzić, a zmiana nawyków bywa trudna.
Przygodę z kijkami najlepiej zacząć od znalezienia instruktora,
który pokaże, jak wygląda prawidłowa technika NW. Nauczy
nas, jak prawidłowo trzymać i posługiwać się kijkami. Doradzi,
jakie kijki kupić i jak indywidualnie je dopasować. Dobrym
pomysłem jest dołączenie do grupy nordicowej, gdzie pod
okiem instruktora nauczymy się techniki, a dodatkowo
możemy zawrzeć nowe znajomości czy mieć motywację do
wyjścia z domu. Decydując się na samodzielną naukę techniki
NW zacznij od marszu bez kijków żwawym tempem,
wydłużając krok (stawiaj stopę od pięty) z wyprostowanymi
plecami, patrząc przed siebie.
Jeśli chcesz zainwestować w sprzęt to pamiętaj, aby wybrać
kijki do nordic walking (nie kijki trekkingowe!) czyli takie, które
mają rękawiczkę oraz gładką, cienką rączkę. Buty, które
powinny mieć elastyczną podeszwą umożliwiającą swobodne
przetaczanie stopy, posiadać amortyzację pięty, wzmocnione
palce i trekkingowy bieżnik zapewniający dobrą przyczepność
do podłoża.
18

fot. Piotr Polański/archiwum

fot. Fundacja BezMiar

Piotr: – Zaczynając przygodę z rolkami polecam udać się do
dobrego sklepu, gdzie pracownicy pomogą dobrać
odpowiednie rolki i nie tylko. Przede wszystkim zadbaj o
swoje bezpieczeństwo i zainwestuj w dobry kask i
ochraniacze. Zanim jednak zdecydujesz się na wybór
odpowiednich rolek, sprecyzuj swój cel. Twoim celem może
być rekreacja, jeśli planujesz jeździć dla przyjemności,
odpoczywając aktywnie samemu czy w towarzystwie rodziny
bądź przyjaciół. Jeśli rolki są Twoim narzędziem do utrzymania
kondycji i zdrowego stylu życia, to jest to Twój sposób na
ﬁtness. A jeśli już teraz wiesz, że będzie to niezła zajawka i
będziesz chciał jeździć zawodowo, twój cel jest czysto
sportowy. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, polecam wybrać się na
kurs, aby nauczyć się podstaw u specjalistów, którzy pomogą
ci przy wyborze celu.
#3 - Najlepsze miejsce do aktywności, to …?
Ela: – Nordic uprawiamy na podłożach naturalnych.
Wystrzegajmy się twardych nawierzchni, takich jak asfalt czy
kostka. Podstawą techniki NW jest wbicie kijka w podłoże.
Wybierz leśne lub polne drogi czy nieutwardzane alejki w
parku. Oczywiście w przypadku treningu na twardym podłożu
możemy używać gumowych nakładek na groty, jednak
zachęcam, aby trening na twardym podłożu wykonywać
sporadycznie. Uderzenia kijkami o twardą nawierzchnię
niekorzystnie wpływają na nasze stawy i w perspektywie
czasu może to skutkować kontuzjami. Wielką zaletą nordic
walking jest to, że uprawiamy go na świeżym powietrzu, w
PIOTR POLAŃSKI
Rolkarz, hokeista, pasjonat
sportu i ratownictwa
medycznego, na co dzień
pracuje w Decathlon, gdzie
swoją pasję i wiedzę
przekazuje klientom,
prywatnie koneser dobrej
kawy (#piotrek_oxelorider).
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kontakcie z przyrodą, a na ulicach miast trudno o jedno i
drugie.
Piotr: – Dzisiejszy sprzęt rolkarski jest odpowiedni
praktycznie na każde podłoże. Ważniejsze są nasze
umiejętności. Najlepszym wyborem dla początkującego
rolkarza będzie boisko, na którym znajduje się asfalt czy
beton. W takim miejscu możesz oswoić się z rolkami czy
poćwiczyć podstawowe elementy jazdy. Początkującym
rolkarzom polecam wybrać proste, w miarę płaskie i krótkie
odcinki, które będą zwiększane i urozmaicane wraz z
nabywaniem doświadczenia i rozwijaniem umiejętności.
Pamiętajcie, że będąc na spacerze czy przejażdżce rowerowej
warto zwrócić uwagę na pokonywaną trasę i ocenić ją pod
kątem atrakcyjności jazdy na rolkach. Istotna jest także zmiana
w przepisach prawa, które od 20.05.2021 dopuszczają jazdę
na rolkach po ścieżkach rowerowych.
#4 - Za oknem niekorzystna pogoda. Co robimy?
Ela: – Co to znaczy niekorzystna pogoda? Jak mówi stare
przysłowie, nie ma złej pogody, jest tylko źle dobrane ubranie i
zbyt mała ochota na trening. Ubieramy się więc tak, aby nie
było nam za zimno ani za gorąco. Najlepiej na cebulkę. I tylko
ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury, huraganowy
wiatr, czy też hektolitry wody lejące się z nieba, są tym co
może zatrzymać nas w domu. Co ważne, treningi w różnych
warunkach pogodowych budują naszą naturalną odporność,
co zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.
Oczywiście, jak we wszystkim trzeba zachować zdrowy
rozsądek.
Piotr: – Jeżeli mowa o złej pogodzie to opcji dla rolkarzy jest
kilka. Osoby początkujące powinny raczej zostać w domu, w
tym czasie można spróbować ﬁtnessu na rolkach poprzez
wykonywanie prostych ćwiczeń statycznych w założonych
rolkach, co dobrze wpływa na naszą koordynację. Warto
pamiętać też o zadbaniu o swój sprzęt poprzez odpowiednie
ELŻBIETA KRAWCZYK
Trener, organizator imprez
sportowo-rekreacyjnych,
pracownik Fundacji
BezMiar, osoba niezwykle
a k t y w n a , k tó rą m oż n a
spotkać na Nordikiadach
czy Biegu Zielonych
Sznurowadeł i nie tylko, lubi
ruch, aktywność i naturę
c o ł ą c z y w i p o p ra c y
(www.bezmiar.org).
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sprawdzenie i przygotowanie rolek.
Osoby, które potraﬁą już dobrze jeździć na rolkach, zazwyczaj
myślą o nauce tzw slid-ów (np. soul slide, powerslide), śliska,
mokra od deszczu nawierzchnia zmniejsza tarcie, co znacznie
ułatwia wykonanie tego typu elementów. Istotnym jest
jednak, aby robić to z głową, pamiętając o swoim
bezpieczeństwie!
#5 - Nordic walking to dyscyplina seniorów, jazda na rolkach
przyciąga tylko młodych – prawda czy stereotyp?
Ela: – Wbrew obiegowej opinii, nordic nie jest sportem
wyłącznie dla Seniorów. Zresztą powoli to przekonanie ulega
zmianie. Szybki marsz z kijami z prawidłowym zastosowaniem
techniki naprawdę potraﬁ dać w kość. Często po kije sięgają
osoby, które w wyniku kontuzji nie mogą np. jeździć na
rowerze czy też biegać, a dokucza im brak sportu.
Piotr: – Rolki to sport, który w przeciwieństwie np. do biegania
jest zdecydowanie mniej obciążający dla naszych stawów,
kręgosłup oraz kolana nie są narażone na przeciążenia, co
sprawia że rolkarstwo jest bardzo przystępnym sportem dla
ludzi w każdym wieku. Oczywiście należy pamiętać o tym, aby
jeździć w kasku i dobrze dobranych ochraniaczach.
#6 - Dlaczego właśnie ta dyscyplina jest moją pasją?
Ela: – Od zawsze aktywność ﬁzyczna w różnej formie była
obecna w moim życiu. Spróbowałam nordic walking i tak już ze
mną został. Podoba mi się to, że podczas marszu
aktywizujemy całe ciało. Stosując prawidłową technikę i
dobierając odpowiednio trening możemy osiągać wymarzone
cele np. schudnąć, wyrobić kondycję, wymodelować
sylwetkę. Jak każda dyscyplina wymaga cierpliwości,
systematyczności i zaangażowania, równocześnie odpłaca
efektami. Ponadto nordic stanowi tez idealne uzupełnienie
innych aktywności.
Piotr: – Wybór był prosty! Od dziecka grałem w hokeja. Zimą
nie miałem problemu i zawsze mogłem jeździć na łyżwach, ale
w lecie już nie. I tu zastępczo pojawiły się rolki, bo oferują taką
samą frajde. Ponadto można w nich pojeździć nie tylko w
obrębie lodowiska, lecz także wybrać się na dłuższą
wycieczkę. Pasja zrodziła się z marzeń i została moja praca.
Paulina Mróz
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Urodziny Staruszki
W ostatnim felietonie obiecałem, że napiszę o grze w golfa, ale zmieniłem
zdanie i to co najmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze nie mam czasu pisać o golﬁe, bo ciągle gram
w golfa, a po drugie są rzeczy ważniejsze.
Mamy 2021 rok, a to oznacza, że swoje setne urodziny
obchodzi w tym roku Klub Sportowy Lublinianka, czyli klub z
wielką historią i jeszcze większą duszą.
Nie wszyscy pamiętają, a młodsi czytelnicy być może nawet
nie wiedzą, że tak jak RKS Motor był robotniczy, KKS Sygnał kolejarski, tak Lublinianka była wojskowa. I to było w niej
magiczne, bo jak powiedział kiedyś płk. Wapno: „Jak wojsko
się za coś weźmie, to choć nie może, to musi się udać”. No i się
udało.
WKS Lublinianka urodziła się w 1921 roku, ale ja poznałem ją
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia,
kiedy jako młody piłkarz KS Budowlani stałem się nagle
juniorem klubu z Wieniawy.
Nie muszę chyba dodawać, że ze względu na mój piłkarski
talent, „transfer' odbył się bez pieniędzy i bez żalu dla
macierzystego klubu, ale dla mnie było to spełnienie marzeń.
Gdyby jakimś cudem, zainteresował się mną w tamtym czasie
Real Madryt, to pewnie i tak wybrałbym Lubliniankę.
W tym klubie wszystko było inne, bo było… wojskowe.
Wojskowe zielone dresy prosto z poligonu, wojskowy
porządek, wojskowy magazyn ze sprzętem, autokar,
przepustki, rozkazy i żołnierski humor, który z resztą lubię do
dziś. Klub jeszcze wtedy miał kilka prężnie działających sekcji:
piłka nożna, piłka ręczna, judo, a korytarzach budynku

klubowego galeria zdjęć przypominała o sukcesach
koszykarzy, hokeistów i oczywiście bokserów z Henrykiem
Kukierem na czele.
Bycie zawodnikiem Lublinianki dawało pres ż i niemałe
przywileje. Można było, z pomocą magicznych „bloczków”,
żywić się w nieistniejącym już Kasynie Wojskowym przy
Alejach Racławickich. Można było przy okazji treningów
wchodzić do każdej Jednostki Wojskowej w Lublinie lub przy
okazji obozów sportowych zwiedzać Jednostki Wojskowe w
całym kraju, od Przemyśla po Bartoszyce.
To był jedyny klub w Lublinie, którym dowodził prawdziwy pan
kapitan, podczas gdy kapitan drużyny Tomasz Powaga pełnił
wartę w wartowni przy wejściu do budynku klubowego w
pełnym umundurowaniu.
Sam stadion też robił w tamtych czasach ogromne wrażenie:
betonowe trybuny, budka spikera, słynny zegar i tłumy
wiernych kibiców. Była też żużlowa bieżnia, na której kończyły
się wyścigi kolarskie i jeździł Marek Kępa, no i wreszcie jedyny
chyba na Lubelszczyźnie tunel piłkarski, którym wyjście na
płytę boiska było przeżyciem nieopisanym. Tunel i stadion
gościł Lecha Poznań i Górnika Zabrze z Włodzimierzem
Lubańskim, a także setki tysięcy innych sportowców.
Najważniejsze jednak jest to, że Lubliniankę od zawsze
tworzyli wyjątkowi ludzie, prezesi, trenerzy, zawodnicy i
pracownicy. Z olbrzymim zaangażowaniem sympatyków i
kibiców udało się przez wiele lat tworzyć kawałek pięknej
historii sportowego Lublina
Dziś z lekkim smutkiem obserwuję sytuację klubu i jego walkę
o przetrwanie, dopinguję i podziwiam tych nielicznych,
którym jeszcze zależy na zielono-biało-czerwonych barwach.
Myślę, że Lubliniance należy się szacunek i pomoc, tak jak
stuletniej staruszce, o której powinno się pamiętać, bo ona na
pewno pamięta wszystko: sukcesy, porażki, awanse, spadki,
medale, puchary i wszystkich tych, którzy choć raz mieli jej
herb na sercu.
Ja atmosferę Wieniawy wspominam do dziś, łatwo nie było
nigdy, ale zawsze było profesjonalnie i zawsze miło. Nigdy nie
przestanie mi się kojarzyć z wojskiem, ale to nic.
Poznałem tam wielu przyjaciół i wiele z tych przyjaźni trwa do
dziś….
Bo, jak powiedział kiedyś Lutek Narożniak grany przez Jana
Himilsbacha w ﬁlmie „Wniebowzięci”: „Wojsko wiąże ludzi na
całe życie”.
Dwustu lat Staruszko!!!
Marcin Wójcik
kabaret Ani Mru Mru
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Czas Igrzysk
Nie chciałbym mówić, że pandemia jest w odwrocie, ale statystyki zaczynają
napawać optymizmem i być może powoli, krok po kroku, wrócimy do tej
naszej upragnionej normalności.
W sporcie oznaką powrotu do względnej normalności będą
dwie duże globalne imprezy, które odbędą się w miesiącach
wakacyjnych. Najpierw emocje związane z piłkarskimi
Mistrzostwami Europy, a na przełomie lipca i sierpnia –
Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Czekamy na te przełożone
z zeszłego roku wydarzenia, nie tylko z uwagi na chęć
dopingowania i wspierania biało-czerwonych, ale także ze
względu na to, że coś, co wydawało się tak oczywiste, nagle
stanęło pod dużym znakiem zapytania. Teraz ten znak
zapytania zaczyna znikać, choć – zwłaszcza w przypadku
Igrzysk – niczego jeszcze nie można wykluczyć.

na co dzień sportu nie oglądają, mają z nim niewiele
wspólnego ale w tych szczególnych chwilach odczuwają
potrzebę społecznej integracji i jedności.
W reprezentacji Polski w piłce nożnej nie mamy lokalnych
akcentów, no można by na siłę doszukać się związków Jana
Bednarka z Górnikiem Łęczna (grał tu w sezonie 2015/16), czy
Mateusza Klicha, którego ojciec – Wojciech był przez kilka
sezonów piłkarzem Avii Świdnik. To raczej incydentalne
przypadki, co w żaden sposób nie wyklucza naszej sympa i do
kadry. Kciuki za biało-czerwonych będziemy w każdym razie
trzymać bardzo mocno.
Co innego Igrzyska Olimpijskie – tu będziemy mieli na pewno
kilku przedstawicieli regionalnych klubów. Ba! Będziemy też
czekać z niecierpliwością na medal zdobyty przez sportowca
z regionu.
Czas dzielący nas od ostatniego krążka sportowca z regionu to
już 33 lata. Tym , który to zrobił jako ostatni w historii
Lubelskiego był zapaśnik Cementu Gryfa Chełm – Andrzej
Głąb. Srebro w Seulu w 1988 roku wspominamy do dziś, ale
bardzo chcielibyśmy, i Pan Andrzej zapewne też, by grono
medalistów olimpijskich z naszego regionu się powiększyło.
Moją faworytką do medalu jest lekkoatletka – specjalistka
w rzucie młotem, Malwina Kopron z AZS UMCS Lublin (na
zdjęciu obok).

Jesteśmy jednak gotowi, by i w jednej i w drugiej imprezie
uczestniczyć, oczywiście zazwyczaj w osobie „telewizyjnego
oglądacza”, choć pewnie niektórym szczęśliwcom uda się
zasiąść na trybunach stadionów Euro 2020 czy Igrzysk w
Tokio. Faktem jest jednak, że mamy do czynienia z dwoma
imprezami z najlepszą telewizyjną oglądalnością na świecie. To
dowodzi najlepiej, z jakiej rangi zawodami mamy do czynienia.
Myślę, że to są te nieliczne momenty, kiedy telewizyjną
widownię tworzą nie tylko kibice sportowi, ale także ci, którzy

Dziesięć lat temu usłyszeliśmy o młodziutkiej wówczas
zawodniczce, gdy w Lille sięgnęła po srebrny medal
Mistrzostw Świata juniorów młodszych. W kolejnej dekadzie
startów był brązowy medal MŚ, było złoto na Uniwersjadzie
i... trochę rozczarowań, chociażby na poprzednich IO w Rio de
Janeiro. Malwina okrzepła, dojrzała, tworzy świetny duet z
dziadkiem – trenerem, ciężko pracuje i jeśli nie zdarzy się nic
nieprzewidzianego to powinna się liczyć w walce o medale.
Czego oczywiście gorąco życzę i jej, i wszystkim polskim
sportowcom na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.
Szykujmy się więc na ogromne sportowe emocje i cieszmy tym
wielkim świętem światowego sportu.
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