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Prawdziwe perełki można było podziwiać na Motoryzacyjnym 

Zakończeniu Sezonu 2021 na parkingach Areny Lublin. 

Impreza, która odbyła się 26 września, zgromadziła tłumy 

fanów motoryzacji z całego regionu.

A było co oglądać! Zabytkowe pojazdy, klasyki PRL-u, 

niesamowite efekty tuningu, motoryzacyjne nowości, pojazdy 

elektryczne, zapierające dech w piersiach motocykle.

Dziękujemy Współorganizatorom: Midnight Club Lublin, Low 

Lublin, Lubelskie Klasyki Nocą, Sławomir Nowaczewski oraz 

naszym Partnerom: G&G Auto Lublin, Mazda Matsuoka Motor 

Lublin, odjazdowenaklejki.pl, Ninja Serwis – Motocykle, 

Garmażerka u Szwagrów, Perła Sport Pub.

Moto Arena

Gorący, letni wieczór, relaks 
w wodzie, a do tego najlepsze 
kino i rekin ludojad. Tak było 
w czas ie  tegorocznych 
wakacji w kompleksie Aqua 
Lublin.

Wspólnie z Splat!FilmFest – 
Interna�onal Fantas�c Film 
Fes�val oraz Kinem Centrum 
Spotkania Kultur zaprosiliśmy 
mieszkańców Lublina na 
jedyny taki  seans filmu 
„Szczęki” Stevena Spielberga.

Widzowie mogli oglądać 
jeden z najbardziej kultowych 
filmów w historii światowej 
kinematografii… siedząc w 
basenie. 

Rekin
w basenie



Po fantastycznych półfinałach ze Stalą Gorzów, a potem po 

emocjonującym dwumeczu finałowym z Betard Spartą 

Wrocław lubelscy żużlowcy zdobyli wicemistrzostwo kraju. 

Pierwsze od 30 lat!

W finale sezonu 2021 najsilniejszej żużlowej ligi świata 

spotkały się dwie najlepsze drużyny sezonu zasadniczego. 

Faworytem dwumeczu była Sparta. Wrocławianie wygrali fazę 

zasadniczą, a potem rozgromili w półfinałach broniącą tytułu 

Unię Leszno, przy okazji zwyciężając w 13 meczach z rzędu. 

Motor w półfinale zmierzył się z zespołem Moje Bermudy Stal 
Gorzów. Lublinianie najpierw wygrali w Gorzowie 49:41, by 
następnie zwyciężyć na swoim torze 47:43 (obok pokazujemy 
zdjęcia z tego spotkania). Tym samym, awansując do finału, 
Motor powtórzył największy sukces w historii klubu: 
wicemistrzostwo Polski z 1991 roku. Ale w starciach ze Spartą 
lubelscy zawodnicy absolutnie nie zamierzali składać broni. 
Wręcz przeciwnie!

Pierwsze spotkanie finału, w Lublinie, komentatorzy zgodnie 
określili jako najlepszy mecz całego sezonu. Mnóstwo ataków, 
mijanek, zwrotów akcji. Wielkie emocje od pierwszego do 
ostatniego wyścigu. A do tego niesamowita atmosfera 
stworzona przez lubelską publiczność.

–  Nie  pamiętam tak  fantastycznego,  zaciętego i 
emocjonującego meczu na torze w Lublinie. Więcej – w ogóle 
nie pamiętam takiego widowiska, a jeśli do tego uświadomimy 
sobie, że to był finał, to jestem niemal pewien, że były to jedne z 
najbardziej niesamowitych zawodów w historii naszej ligi.
To było czyste szaleństwo – zachwycał się komentujący te 
zawody dla nSport+ żużlowiec Dawid Stachyra.

Spotkanie zakończyło się remisem. A Motor nie przegrał u 
siebie w tym roku żadnego meczu. „Twierdza Zygmuntowskie” 
została obroniona przez cały sezon.

Rewanż we Wrocławiu również stał na najwyższym poziomie. 
Faworyzowani gospodarze wspięli się jednak na wyżyny 
żużlowego kunsztu, wygrali 50:40 i ostatecznie to oni zdobyli 
mistrzostwo Polski.

Kibice w Lublinie mogą się za to cieszyć z niesamowitego 
sezonu i powtórzenia największego sukcesu w historii 
lubelskiego żużla. Motor ponownie wicemistrzem Polski! (mb)
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Motor wicemistrzem!
I mecz finału (w Lublinie)

Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław 45:45

Motor: 9. Mark Karion 0 (-,-,-,-), 10. Krzysztof Buczkowski 5+1 

(3,1,0,1*,0,-,), 11. Jarosław Hampel 6 (0,1,0,2,2,1), 12. Grigorij 

Łaguta z/z, 13. Mikkel Michelsen 12 (0,2,3,2,2,3), 14. Wiktor 

Lampart 3 (3,0,0), 15. Mateusz Cierniak 3+2 (2*,0,1*), 16. 

Dominik Kubera 16+1 (2,3,3,3,0,3,2*).

Sparta: 1. Tai Woffinden 7 (3,1,2,1,0), 2. Gleb Czugunow 10+1 

(3,3,1*,3,0), 3. Ar�om Łaguta 5+1 (1,1*2,1), 4. Mateusz Panicz 0 

(-,-,-,-), 5. Maciej Janowski 11+1 (2*,2,3,3,1), 6. Przemysław 

Liszka 2+1 (1,1*,0), 7. Michał Curzytek 0 (0,0,0), 8. Daniel 

Bewley 10+1 (2,2,1*,3,2).

II mecz finału (we Wrocławiu)

Betard Sparta Wrocław – Motor Lublin 50:40 (95:85)

Motor: 1. Mikkel Michelsen 13 (1,3,1,3,1,2,2), 2. Mark Karion 0 

(-,-,-,-,-), 3. Jarosław Hampel 7 (0,2,2,2,1,-), 4. Krzysztof 

Buczkowski 3+1 (2,0,1*,0,0,-), 5. Grigorij Łaguta z/z, 6. Wiktor 

Lampart 5+2 (3,1*,1*), 7. Mateusz Cierniak 2+1 (2*,d,0), 8. 

Dominik Kubera 10+2 (1,3,1,2*,2,1*,0).

Sparta: 9. Tai Woffinden 9+3 (2*,2*,0,2*,3), 10. Mateusz Panicz 

0 (-,-,-,-,-), 11. Ar�om Łaguta 13 (3,3,3,3,1), 12. Gleb Czugunow 

4 (0,1,0,3), 13. Maciej Janowski 12+1 (2,2,3,2*,3), 14. Michał 

Curzytek 0 (0,0,0), 15. Przemysław Liszka 2 (1,0,1), 16. Daniel 

Bewley 10 (3,3,1,3,0).

ŻUŻEL

Komentarze po finale
Jarosław Hampel, zawodnik Motoru Lublin:

– Kochani Kibice! Speedway Motor Lublin Drużynowym 
Wicemistrzem Polski Speedway Ekstraligi. Dzisiejszy mecz 
finałowy niestety przegrywamy ze Spartą Wrocław 50:40 (…). 
Dziękujemy za niesamowity doping przez cały sezon.

Wiktor Lampart, zawodnik Motoru Lublin:

– Walczyliśmy o złoto do samego końca. Kończymy sezon ze 
srebrem. Po 30 latach medal wraca do Lublina. Dzięki za 
wsparcie w całym sezonie 2021. To był niesamowity rok.

Dominik Kubera, zawodnik Motoru Lublin:

– Speedway Motor Lublin drużynowym Vice Mistrzem Polski! 
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami! Do zobaczenia w 
sezonie 2022!

Klub Speedway Motor Lublin:

– Ten medal dedykujemy Wam - najlepszym kibicom na świecie, 
najlepszemu miastu -  Miastu Lublin! DZIĘKUJEMY!

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina:

– Gratulacje dla żużlowców Speedway Motor Lublin za 
wywalczenie wicemistrzostwa Polski! Drużyna i wszyscy z nią 
związani osiągnęli wielki sukces i to historyczna chwila dla 
lubelskiego sportu i naszego miasta.

Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego:

– Speedway Motor Lublin po 30 latach ponownie z medalem 
Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu. Wielkie gratulacje!

Tabela PGE Ekstraligi - sezon 2021

1.    BETARD SPARTA Wrocław

2.     MOTOR Lublin

3.     MOJE BERMUDY STAL Gorzów

4.     FOGO UNIA Leszno (m)

5.     ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa

6.     EWINNER APATOR Toruń (b)

7.     ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz

8.     MARWIS.PL FALUBAZ Zielona Góra

Najlepsi zawodnicy
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#  Zawodnik   Druż.  Me  Pkt  Bon  Sum  St  Średnia

2.  Janowski M.  WRO  18  216  19  235  91  2.582

3.  Laguta A. WRO  18  201  9  210  89  2.360

…

7.  Michelsen M. LUB  18  183  9  192  92  2.087

Laguta G. LUB  18  137  6  143  78  1.833

Lampart W. LUB  18  107  16  123  68  1.809

Kubera D. LUB  17  131  18  149  83  1.795

Hampel J. LUB  18  134  10  144  88  1.636

Cierniak M. LUB  18  63  17  80  60  1.333

1.  Zmarzlik B. GOR  18  253  4  257  97  2.649

18.  

20.  

22.  

29.  

39.  

41.  Buczkowski K. LUB  18  77  15  92  71  1.296



Wiedziałyśmy, na co nas stać. Ale też, że jeśli popełnimy błąd, 
to medalu nie będzie – mówi Małgorzata Hołub-Kowalik z 
AZS UMCS Lublin, która na tegorocznych igrzyskach 
olimpijskich w biegach sztafetowych wywalczyła złoty i 
srebrny medal.

Ochłonęła już Pani po igrzyskach?

- Trochę czasu minęło, więc można powiedzieć, że 
ochłonęłam. Chociaż przez cały czas mój grafik jest mocno 
napięty. Każdy chce się cieszyć razem ze mną tymi medalami, 
co jest bardzo miłe, ale jest też lekkie zmęczenie, bo jeżdżę z 
jednego miejsca w drugie.

Skończyła się olimpiada, a obowiązków olimpijskich nadal 
dużo.

- Zdecydowanie (śmiech). Do moich wakacji jeszcze daleko.

Jak Pani wspomina Tokio? Nie pytam o medale, tylko o same 
igrzyska, o atmosferę, wioskę olimpijską.

- Jeśli chodzi o samo miasto, Tokio, to nie mogę za dużo 
powiedzieć, ponieważ ze względów covid-owych mieliśmy 
zakaz opuszczania wioski. Byliśmy niejako typowymi 
Japończykami na wczasach, którzy oglądają wszystko i robią 
zdjęcia przez okna autokaru czy samochodu. Natomiast jeśli 
chodzi o samą atmosferę igrzysk, było naprawdę fajnie. Cała 
reprezentacja Polski była bardzo zżyta, więc klimat był 
fantastyczny.

Fantastyczny był tez Pani wynik, dwa medale: złoto i srebro. 
Przed igrzyskami mówiła Pani, że bierze w ciemno jeden 
medal, niezależnie od tego z jakiego kruszcu.

- Mówiłam nawet, że jeden brązowy będzie dla mnie wielkim 
szczęściem. To, co wydarzyło się w Tokio, przeszło moje 
najśmielsze oczekiwania. Mogę się tylko cieszyć, że wszystko 
wyszło wręcz idealnie, nawet lepiej niż idealnie.

Ale były prognostyki, że może być nieźle. Nawet na obozie 
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Lepiej niż idealnie
przygotowawczym przed samymi igrzyskami mieliście 
znakomite wyniki, biliście rekordy życiowe na treningach.

- Muszę przyznać, że ten obóz napawał nas mocną nadzieją, że 
może w Tokio być bardzo dobrze. Ale – szczerze mówiąc – 
mimo, że była to najważniejsza sportowa impreza, w ogóle nie 
czułam stresu. Zwykle przed zawodami mocno się denerwuję, 
tak tutaj miałam przeświadczenie, że jesteśmy świetnie 
przygotowani. Z natury jestem wielką pesymistką, o czym 
wszyscy wiedzą, tak tutaj wszystkich nastawiałam 
pozytywnie. Wszyscy się śmieli, że skoro jestem czarownicą, 
żebym wyczarowała dla nas sukces.

Który medal był trudniejszy do zdobycia: pierwszy, z powodu 
presji i ciśnienia, czy drugi, gdy spadło już nieco napięcie?

- Pierwszy medal był dosyć niespodziewany. Myślę, że gdyby 
go nie było, to nikt nie miałby pretensji. Nie byliśmy brani pod 
uwagę w gronie faworytów, a już o pierwszym miejscu w ogóle 
nikt nie mówił. Dlatego wydaje mi się, że trudniejszy do 
zdobycia był medal w damskiej sztafecie. Tam presja była już 
ogromna. Wiedziałyśmy, na co nas stać. Ale też, że jeśli 
popełnimy błąd, to medalu nie będzie. Czułyśmy, że jesteśmy 
gotowe, żeby zdobyć srebro, a złoto jest poza zasięgiem. 
Wiadomo, że to jest sport i wszystko może się wydarzyć, 
natomiast patrząc na tabelę, powinnyśmy mieć szansę tylko 
na brąz. My jednak wierzyłyśmy, że pokonamy Jamajki w 
bezpośredniej walce i tak też się stało.

Konkurencja była gigantyczna, bardzo mocno zestaw sztafet. 
Trener przed zawodami mówił Wam nawet, że jeżeli 
zabraknie mięśni, to żebyście biegły sercem. W Waszym 
przypadku były i mięśnie, i serce.

- Zdecydowanie. My słyniemy z tego, że tabele pokazują 
jedno, a my w sztafecie biegniemy i mięśniami, i sercem dla 
drużyny, co potem przekłada się na wynik. Tak samo było na 
igrzyskach. Wiedziałyśmy, że musimy zrobić swoje.

Co teraz? Po tych wszystkich spotkaniach już po igrzyskach, 
czas na studia?

- Za chwilę tak, ale najpierw jeszcze wakacje. Potem wracam 
na uczelnię, czas obronić „magistra”! Cieszę się, że nie 
wypadło to w roku olimpijskim, tylko po tej imprezie.
W przyszłym roku też jest bardzo wiele imprez, ale presja 
przed igrzyskami jest zupełnie inna. Więc teraz na spokojnie 
będę mogła przygotować się do obrony pracy magisterskiej.

Rozmawiał: Miłosz Bednarczyk
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Medale do zobaczenia
Repliki medali zdobytych na igrzyskach w Tokio przez 
zawodniczki AZS UMCS Lublin można oglądać w Centrum 
Historii Sportu na stadionie Arena Lublin.

Małgorzata Hołub-Kowalik i Malwina Kopron przekazały 
wierne kopie swoich krążków do zbiorów CHS.

– Sukces lubelskich sportowców to dla nas zawsze wielka 
radość. Bardzo się z tego cieszymy, gratulujemy i dziękujemy – 
powiedział Krzysztof Komorski , wiceprezes MOSiR 
„Bystrzyca” w Lublinie, który prowadzi Centrum. – Te medale 
to namiastka Waszego sukcesu dla każdego dziecka, czy 
szerzej: każdego mieszkańca, który przyjdzie do CHS. Będzie 
mógł podziwiać Wasze trofea, zapytać o Wasze sukcesy. Nasi 
pracownicy są zawsze dobrze poinformowani, służą wszelkim 
wsparciem i pomocą wszystkim, którzy chcą czerpać 
inspirację z Waszych sukcesów. 

– Już dzień po przylocie z igrzysk mogłam przyjechać do 
Centrum Historii Sportu i zostawić tu mój numer startowy z 
podpisem, teraz zostawiam repliki medali i myślę, że to nie 
koniec – zdradziła Małgorzata Hołub-Kowalik. –  Uważam, że 
CHS to bardzo fajna inicjatywa, gdzie młodzież może przyjść, 
zobaczyć i poznać właśnie takie „smaczki”, ciekawostki, co ich 
jeszcze bardziej zmotywuje. Mam nadzieję, ze te nasze medale 
będą początkiem do tego, że kolejne igrzyska będą obfitować 
w jeszcze więcej medali dla Lublina.

Na tegorocznych igrzyskach olimpijskich Polska wywalczyła 
14 medali, a czego aż 3 zdobyły zawodniczki AZS UMCS 
Lublin. 

- Małgorzata Hołub-Kowalik najpierw pomogła w zdobyciu 
złotego krążka mieszanej sztafecie 4x400 metrów. W biegu 
eliminacyjnym Polacy w składzie: Dariusz Kowaluk, Iga 
Baumgart-Witan, Kajetan Duszyński i Hołub-Kowalik 
poprawili rekord kraju i Europy czasem 3:10,44. Ale tylko na 
dobę, ponieważ w finale Polska osiągnęła rezultat 3:09,87 i 
wywalczyła złoto, przy okazji bijąc także rekord olimpijski. W 
finale Polacy pobiegli w składzie: Kajetan Duszyński, Justyna 
Święty-Erse�c, Natalia Kaczmarek oraz Karol Zalewski. 
Medale otrzymała cała siódemka naszych zawodników, którzy 
przyczynili się do sukcesu.

- Na zakończenie igrzysk Małgorzata Hołub-Kowalik zdobyła 

drugi, tym razem srebrny medal – w sztafecie pań 4x400 

metrów. „Aniołki Matusińskiego” w finale przegrały jedynie z 

USA, ale z czasem 3:20,53 i tak pobiły rekord Polski. Oprócz 

zawodniczki AZS UMCS na bieżni pojawiły się również: 

Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan i Justyna Święty-

Erse�c.

- Na podium stanęła także Malwina Kopron. Zawodniczka 

AZS UMCS była trzecia w konkursie rzutu młotem z wynikiem 

75,49. Długo wydawało się, że lublinianka zdobędzie srebro, 

ale w ostatniej kolejce ponad 77 metrów rzuciła Chinka Zheng 

Wang i to ostatecznie ona cieszyła się z drugiego miejsca za 

Anitą Włodarczyk.

Trzy krążki dla Lublina



Reprezentacja Polski U-21 we wrześniu ponownie zagrała na 
Arenie Lublin. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka w 
meczu eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy 
przegrali na lubelskim stadionie z Izraelem.

Po pierwszych meczach kwalifikacji oba zespoły miały komplet 
punktów. Polacy pokonali na wyjeździe Łotwę, a Izrael wygrał z 
Węgrami. Stawką meczu na Arenie był więc fotel lidera grupy.

Mecz świetnie rozpoczęli Biało-Czerwoni. Już w siódmej 
minucie po błędzie bramkarza rywali piłkę do bramki skierował 
Kacper Smoliński. W 32 minucie był remis, bo pechowo piłkę 
do własnej bramki skierował Sebas�an Walukiewicz.

W drugiej połowie inicjatywę przejęli goście. W 48 minucie 
Eden Karzev uderzył z rzutu wolnego i Izrael wyszedł na 
prowadzenie. Pomimo kilku sytuacji bramkowych, Polakom 
nie udało się odwrócić losów spotkania. Ostatecznie w 
Lublinie Izrael wygrał z Polską 2:1. (mb)

Polska vs. Izrael – 1:2 (1:1)

Bramki: Smoliński (7) – Walukiewicz (32, sam.), Karzev (48)

Polska: Lotka – Smoliński, Bejger, Walukiewicz, Kiwior (81 
Marchwiński), Długosz (60 Żukowski), Poręba, Skóraś, 
Praszelik (46 Młyński), Benedyczak, Bogusz (86 Szelągowski).

Izrael: Daniel – Blorian, Jaber, Cohen, Podgoreanu (84 Levi), 
Davida (77 Sade), Arad (46 Shahar), Leidner, Karzev, Nachmani 
(68 Buganim), Gandelman.
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Miłe złego początki
Kibice są zgodni: takiego zawodnika Motor potrzebował od 
dawna. Michał Fidziukiewicz, nowy napastnik lubelskiej 
drużyny, zdobył w tym sezonie już 13 goli i jest absolutnym 
liderem strzelców eWinner 2. Ligi.

Fidziukiewicz dołączył do Motoru przed tym sezonem. 
Poprzedni rozpoczął w trzecioligowej Stali Stalowa Wola. I już 
po pierwszej rundzie miał na koncie właśnie 18 trafień w 20 
meczach. To zaowocowało zimowym transferem do Garbarni 
Kraków. Rundę wiosenną w wyższej klasie rozgrywkowej 
zakończył z dorobkiem 9 goli w 19 meczach ligowych. Łącznie 
w całym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, uzbierał 28 
bramek w 41 meczach.

Z kibicami Motoru nowy napastnik również przywitał się z 
przytupem. W debiucie w barwach lubelskiej drużyny zdobył 
hat-tricka przeciwko Zniczowi Pruszków. Od tamtej pory 
popularny „Fidziu”  trafia do bramki rywali z niezwykłą 
regularnością, dzięki czemu od początku sezonu uzbierał już 
13 bramek (połowa klubów w lidze nie strzeliła więcej goli niż 
sam napastnik Motoru).

– Oczywiście chciałbym strzelać jak najwięcej, ale wyznaczam 
sobie liczb, najważniejsze by Motor wygrywał – mówił Michał 
Fidziukiewicz w jednym z wywiadów (dla TVP Sport). – Nasza 
ofensywa jest dobrze przygotowana do sezonu. Musimy to 
jednak wypośrodkować, mieć złoty środek między obroną i 
atakiem. Oczywiście, bardziej mi odpowiada ofensywny styl i 
zdobywanie trzech-czterech bramek nawet kosztem kilku 
straconych. A obrońcy pewnie powiedzieliby, że wolą 
wygrywać po 1:0. Ale ja nie lubię stać z tyłu i czekać na to, co 
zrobi przeciwnik.

30-letni napastnik w przeszłości bronił barw takich klubów, 
jak: Jagiellonia Białystok, Gryf Wejherowo, Zagłębie 
Sosnowiec, GKS Tychy czy belgijskie Koninklijke Bocholter VV. 
Ma na koncie m.in. kilkanaście meczów w Ekstraklasie i 70 
występów w Fortuna 1. Lidze. 

Co ciekawe, w Jagiellonii Fidziukiewicz rywalizował o miejsce 
w składzie m.in. z Tomaszem Frankowskim, Euzebiuszem 
Smolarkiem i Kamilem Grosickim. Mając 17 lat został 
najmłodszym debiutantem w historii klubu z Białegostoku.

W 10 ligowych kolejkach tego sezonu Motor zdobył 18 
punktów, co dało lubelskiej drużynie 3. miejsce. Podopieczni 
Marka Saganowskiego awansowali także do 1/16 finału 
Fortuna Pucharu Polski, pokonując na Arenie Lublin 
pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0. (mb)
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Bombardier z Lublina

Tabela eWinner 2. Ligi
Lp.  Drużyna  Mecze  Punkty  Bramki

10 

10 

10 

10 

10 

10  

25 

24 

18 

18 

16 

16  

22-7

17-6

23-10

22-10

12-10

14-13

Stal Rzeszów  

Ruch Chorzów  

Motor Lublin 

Chojniczanka  

KKS Kalisz  

Radunia Stężyca  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Fot. Motor Lublin



Kiedy pierwszy raz napełniano nowy basen olimpijski, 
zadzwonili z lubelskiego MPWiK: - Co tam się u Was dzieje? 
Bo nam strasznie ciśnienie skacze - zapytał dyspozytor. W 
basenie wody mieści się tyle, że dla przeciętnej lubelskiej 
czteroosobowej rodziny starczyłoby na 16 lat.   

Zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Bystrzyca” kompleks Aqua Lublin zasila tylko jedna niewielka 
rura, z miejskiej sieci, o średnicy 1650 mm.  Nie wystarczy, by 
na raz sprawnie napełnić wszystkie niecki, dlatego wodę 
wymienia się zgodnie z harmonogramem. Najtrudniej jest z 
basenem olimpijskim o wymiarach 50 na 25 metrów, bo w 
niecce mieści się ponad 3700 metrów sześciennych. 

Wodę wymienia się co roku, żeby zrobić gruntowny przegląd 
urządzeń. To poważna operacja, pod pełna kontrolą i na 
wysokich obrotach. Zwykle trwa 4-5 dni: – Czas jest ważny. 
Nie chodzi tylko o szybką wymianę wody. Kiedy w basenie jej 
nie ma, gwałtownie spada nacisk na dno – opowiada Grzegorz 
Waszczuk, główny specjalista ds. technicznych w Aqua Lublin. 
– To nie jest dobre dla całej konstrukcji budynku, więc 
operacja musi być sprawna.  

Waszczuk jest inżynierem sanitarnym. Pracuje w lubelskim 
MOSiR prawie dziesięć lat, z krótką przerwą: – W sumie to 
jestem hydraulikiem – śmieje się. Wrócił sześć lat temu, kiedy 
ruszyło nowe Aqua.  

Lubelski park wodnej rozrywki nie ma przed nim tajemnic. – 
Upraszczając, woda krąży w zamkniętym obiegu – opowiada 
Waszczuk, skąd się bierze ciecz w basenie. I pokazuje na kratki 
wokół 50 metrowego brzegu niecki olimpijskiej, do których 
wpływa woda. Stamtąd grawitacyjnie trafia rurami do 
gigantycznego podziemnego zbiornika. 

– Mieści się tam 60 metrów sześciennych. Następnie 
automatycznie dodawany jest specjalny środek do koagulacji 
(związki glinu), który wytrąca i zbija zanieczyszczenia. Dalej 
trafia do filtrów wypełnionych piaskiem. Tam nieczystości 
osadzają się i są odprowadzane do specjalnego zbiornika oraz 
kanalizacji.  A woda wyrusza w drogę powrotną do niecki, jest 
uzdatniana i poprzez system rur trafia z powrotem do niecki – 
mówi Waszczuk. – Zbiornik ma charakter buforu, żeby system 
był cały czas napełniony. I dodaje, że każda czysta kropla 
kończy drogę, gdy trafia znów do basenu.   

Pod nieckę basenu zjeżdża się windą techniczną. Kilometry 
rur, tysiące zaworów, dziesiątki małych i dużych zbiorników. 
Filtry piaskowe wyglądają jak batyskafy. Płukane są w nocy, 
kiedy basen jest nieczynny.  Całym systemem oczyszczania 
największego basenu olimpijskiego zarządza jedna mała 
niepozorna skrzyneczka, pokazując na bieżąco m.in. 
temperaturę i pH wody, które musi być neutralne. 

A każda strefa - rekreacyjna, czy H2O - ma swój niezależny 
system i swoje metry rur.  Paradoksalnie im większy basen, 
tym łatwiej go oczyścić. – Im więcej osób przypada na metr 
sześcienny wody, tym więcej wody wypierają i filtry muszą 
mocniej pracować – tłumaczy inżynier. 

O stan techniczny basenów dba na co dzień, na zmiany, 17 
konserwatorów. 
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Basen olimpijski to oczko w głowie Waszczuka. Ma do 3,9 
metra głębokości i w części ruchome dno: – Na 25 metrze, w 
środku, jest przegroda – pokazuje. – Można ją podnieść i w ten 
sposób podzielić basen na 3 strefy o różnej głębokości. Nawet 
tak wysoko, że w konsekwencji, w poprzek basenu (po jego 
krótszym boku) można przejść suchą stopą.  Suchą stopą nie 
da się przejść po starym basenie pływackim, obecnie 
nazywanym strefa H2O. Dziś jest bardzo kameralny, wygląda 
niepozornie, ale starsi Lublinianie pamiętają, że przez wiele lat 
był najlepszym i największym basenem w mieście.

W obu basenach pływackich temperatura wody wynosi około 
26-28 stopni Celsjusza i jest o kilka stopni niższa niż w strefach 
rekreacyjnych: – Pływacy lubią, jak jest chłodna. Nawet 
próbują nas namówić, żeby była jeszcze zimniejsza – mówi 
Waszczuk. Temperatura powietrza przy basenach jest 
niewiele wyższa, tylko 1-2 stopnie Celsjusza. 

– I nie chodzi tylko o to, żeby korzystający z basenów czuli się 
komfortowo, ale też o to, żeby intensywnie parująca woda się 
nie skraplała i nie ściekała nam po ścianach – tłumaczy 
inżynier.

Wilgotność utrzymywana jest na poziomie 60-70 procent, a 
nad wszystkim czuwa specjalny system wentylacji, który w 
zależności od potrzeb albo schładza, albo grzeje powietrze. 

Wszystko odbywa się automatycznie. Basenów się nie 
wietrzy. Jak ktoś potrzebuje świeżego powietrza, to w dużej 
strefie rekreacyjnej – tej z gigantyczną, 108-metrową 
zjeżdżalnią rurową – może wypłynąć na zewnątrz, do 
strumyka okalającego charakterystyczną szklana kulę. 

Goście uwielbiają całoroczny basen zewnętrzny, który ma 
ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni. Strefy 
rekreacyjne to najbardziej popularne miejsca w lubelskim 
Aqua. –  Jednorazowo do kompleksu może wejść 480 osób – 
mówi Beata Skiba-Szymańska ,  kierownik obiektów 
basenowych w MOSiR. – Ogromnym zainteresowaniem 
cieszy się również nasze saunarium, gdzie na gości czekają 
saunamistrzowie prowadzący seanse tematyczne.  

Dzieci lubią zjeżdżalnie i ściankę wspinaczkowa, ich mamy – 
hydromasaże, a ojcowie – leżanki bąbelkowe, czy jacuzzi, 
które ma nie tylko oddzielny system filtrowania, ale też 
najcieplejszą wodę w mieście. 

W ubiegłym roku, z powodu pandemii  Aqua przez wiele 
tygodni była nieczynna. Ale w 2019 roku, statystycznie, w 
kompleksie pływało prawie całe miasto, bo obiekt odwiedziło 
339 tysięcy osób. Rekordowy był czerwiec i sierpień, kiedy 
miesięcznie korzystało z obiektu ponad 40 tysięcy osób. 

Czesław Pogonowski
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Żużel to męski sport. To mężczyźni ścigają się na torze,
są trenerami, mechanikami. Jak trafiłaś do tego świata?

- Nigdy nie chodziłam na mecze żużlowe. Przeglądając kanały 
w telewizji czasami widziałam tylko, że istnieje taki sport. Ale 
mieszkając w Krasnymstawie nie wiedziałam nawet, że są u 
nas takie zawody. Do Lublina przeprowadziłam się cztery lata 
temu, chwilę później okazało się, że jedna z moich koleżanek 
jest podprowadzającą. Zaczęłam pracować jako hostessa i też 
zamarzyłam, żeby zostać podprowadzającą. Koleżanka 
opowiadała mi, że na żużlu jest super, wielu kibiców, świetna 
atmosfera. Chciałam spróbować.

Wtedy poszłaś na mecz, żeby najpierw zobaczyć żużel jako 
kibic?

- Nie. Pierwszy mecz żużlowy, na jakim byłam, był to mecz już 
w roli podprowadzającej. Bardzo ważny mecz, bo pomiędzy 
Motorem Lublin a Rybnikiem o wejście do Ekstraligi, czyli finał 
sezonu.

Przyniosłaś Motorowi szczęście, bo drużyna z Lublina 
wywalczyła awans.

- Można tak powiedzieć (śmiech).

Mówiliśmy, że żużel to męski sport. Ale patrząc na trybuny 
stadionu przy Al. Zygmuntowskich, czy generalnie na 
ogromne zainteresowanie żużlem w Lublinie, to wśród 
kibiców jest mnóstwo kobiet. Lublinianki uwielbiają 

speedway.

- Uważam, że żużel to sport rodzinny. Na trybuny naszego 
stadionu przychodzą kibice z całymi rodzinami, jest naprawdę 
świetna atmosfera, trochę inna niż na piłce nożnej, bardziej 
rodzinna.

Ty też, jak się wydaje, po kilku pierwszych meczach złapałaś 
żużlowego bakcyla.

- Oczywiście, i to bardzo! Jestem teraz wielkim kibicem żużla.

Co Ci się podoba w tym sporcie?

- Na pewno wielkie emocje. Ale także ryk motorów, ten 
wyjątkowy zapach spalin i paliwa. A przede wszystkim 
fantastyczna atmosfera na naszych meczach. Na żużlu jest 
super, szczególnie w Lublinie. Mamy świetnych kibiców, 
którzy są zaangażowani we wszystko, co dzieje się w klubie i 
prężnie dopingują naszą drużynę.

Czy, jeśli nie pracujesz jako podprowadzająca, bywasz na 
meczach jako widz? Po prostu, na trybunach?

- Od poprzedniego sezonu jestem na każdym domowym 
meczu Motoru w pracy, ponieważ jestem w Lublinie 
koordynatorką podprowadzających. Ale  zdarzył się mecz, na 
którym nie byłabym podprowadzającą, z pewnością 
przyszłabym obejrzeć to spotkanie z trybun. Tak, jak staram się 
śledzić w telewizji wszystkie wyjazdowe mecze naszej 
drużyny.

Jak zostać podprowadzającą Motoru? Czy każda dziewczyna 
z naszego miasta czy regionu ma taką szansę?

- W tym momencie mamy pełny skład. Ale właśnie myślimy o 
tym, żeby na następny sezon dobrać do naszego teamu nową 
dziewczynę. Na pewno będę szukała takiej osoby. Wszystkim 
dziewczynom, które będą zainteresowane, polecam 
obserwowanie moich profili w mediach społecznościowych. 
Tam pojawią się informacje na ten temat.

Jakie są obowiązki podprowadzających? Jak trzeba się do 
tego przygotować?

- Specjalne przygotowania nie są konieczne, ponieważ nie 
mamy określonych układów, choreografii, których trzeba się 
nauczyć. Po prostu jesteśmy przy torze, w odpowiednim 
memencie wchodzimy z tablicami i pomagamy zawodnikom.  
Wystarczy to raz omówić i wszystko jest już jasne. Trzeba być 
na stadionie godzinę przed meczem. No i koniecznie trzeba 
ładnie wyglądać.

Przed każdym meczem ustalacie, jak macie się ubrać, jaki 
kolor ma dominować, co w waszej garderobie na dane 
spotkanie ma się pojawić, a co nie?

- Mamy swoje stroje – kilka specjalnych kompletów, które 
dostosowujemy w zależności od warunków atmosferycznych. 
Są spodenki krótkie, spodnie długie, spódnice, różne bluzki, 
kurtki. Wiedząc, jakiej pogody możemy spodziewać się na 
meczu, ustalamy, co zakładamy.

Ale trzeba też mieć oczy dookoła głowy, bo w czasie meczu 
sporo się dzieje. Tobie zdarzyło się nawet doznać kontuzji.
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Piękna strona żużla
Magdalena Orkiszewska, podprowadzająca Motoru Lublin i Miss Startu PGE Ekstraligi 2020, opowiada nam o kulisach
swojej przygody ze speedwayem.
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- Niestety ostatnio zdarzyła mi się taka przykra historia. 
Przewróciłam się przed jednym z biegów, i to na sam beton, 
tuż przed wejściem na start. Operator przeciągał kabel tuż pod 
moimi nogami i potknęłam się o niego. Na szczęście kamery 
telewizyjne tego nie uchwyciły (śmiech). Teraz jesteśmy 
jeszcze bardziej uważne i lepiej patrzymy pod nogi. Ale i kable 
telewizyjne są teraz bardziej schowane, więc wszyscy 
wyciągnęliśmy lekcję z mojego wypadku.

Porozmawiajmy o konkursie. W 2020 roku zostałaś Miss 
Startu całej polskiej Ekstraligi, najlepszej żużlowej ligi na 
świecie.

- Ekstraliga ogłosiła konkurs, do którego trzeba było zgłosić 
po trzy kandydatki z każdego klubu. Nasze dziewczyny nie 
bardzo chciały brać udział, więc stwierdziłam, że jako „głowa” 
naszych podprowadzających dam przykład i się zgłoszę. 
Zgłosiła się jeszcze jedna koleżanka, ale ciągle brakowało nam 
trzeciej dziewczyny. Wybłagałam więc kolejną z koleżanek, 
żeby też się zgłosiła, żebyśmy w ogóle mogły wziąć udział. 
Można więc powiedzieć, że dzięki niej wygrałam.

Ale jak już konkurs ruszył, zaczęło się prawdziwe szaleństwo. 
Artykuły w mediach, mobilizacja kibiców. No i sukces na koniec.

- Minął już rok, ale nadal wspominam to bardzo miło. A teraz 
kibicuję koleżankom w kolejnej edycji, która właśnie trwa. 

Teraz zmienił się nieco regulamin konkursu. W poprzedniej 

edycji były eliminacje, półfinały i finał, a do tego minimum trzy 

dziewczyny z klubu. Teraz jest tylko jeden etap – wspólne 

głosowanie na wszystkie kandydatki, a do tego minimum dwie 

dziewczyny z klubu. No i w tym roku mamy szansę zająć dwa 

miejsca na podium, ponieważ w poprzedniej edycji do 

półfinału mogła wejść tylko jedna podprowadzająca z danego 

klubu, a teraz każda z uczestniczek konkursu walczy o głosy, 

które zostaną na koniec podliczone i zdecydują o końcowych 

wynikach. W tym roku w konkursie startują dwie 

podprowadzające z Lublina, więc trzymamy za nie kciuki.*

Wszystko w rękach kibiców, którzy głosują, a tych w Lublinie 

mamy fantastycznych. Mówiłaś wiele razy, że wygrałaś 

właśnie dzięki nim.

- Tak, to wielka zasługa kibiców, którzy jak zawsze 

zmobilizowali się. Nasi fani są naprawdę zaangażowani we 

wszystkie akcje prowadzone przez klub czy ligę. Było też 

mnóstwo komentarzy w internecie, gdzie bardzo mnie 

dopingowali, również na profilach Ekstraligi, które, można 

powiedzieć, zdominował Motor.

Rozmawiał: Miłosz Bednarczyk

*Ostatecznie Miss Startu PGE Ekstraligi w sezonie 2021 

została Karolina Woj�uk, również podprowadzająca Motoru 

Lublin.
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Fot. archiwum M. Orkiszewskiej

Fot. archiwum M. Orkiszewskiej



Najstarszy ciągle funkcjonujący klub sportowy w naszym
m i e ś c i e ,  o b c h o d z i  s e t n ą  ro c z n i cę  p ows t a n i a .
Jego zawodnicy i trenerzy obrastali legendą. A sukcesy 
przeszły do historii.

„W dniu 29 czerwca b.r odbyło się po raz pierwszy Ogólne 
Zebranie Wojskowego Klubu Sportowego w Lublinie” – pisał 
„Głos Lubelski” w wydaniu z 3 lipca 1921 r. Powstanie 
sformalizowanej organizacji sportowej było tuż po wojnie z 
bolszewikami zjawiskiem niemal powszechnym. Nie chodziło 
jednak wyłącznie o zagospodarowanie czasu, wiedzy i 
umiejętności demobilizowanych i pozostających ciągle w 
służbie żołnierzy. 

Klub powstał w mieście i otwierał się na jego mieszkańców. W 
istocie był klubem wojskowo-cywilnym, poniekąd syntezą 
potrzeb środowiska wojskowego i cywilnego. 

Świetnie ujął to zapaśnik, kapral Józef Trefler – Kornacki w 
„Przewodniku Oświatowym Dowództwa Okręgu Generalnego 
Lubelskiego” pisząc: „Jak żywotną staje się w Lublinie sprawa 
sportu dowodzi fakt, że w tych dniach odbyło się zebranie 
konstytuujące nowo powstałego Wojskowego Klubu 
Sportowego (WKS Lublin). (…) Na razie powstaną trzy sekcje: 
footbollowa, lekkoatletyczna i tenisowa”. 

Niejednorodny i otwarty charakter klubu eksponował „Głos 
Lubelski” podkreślając, że na spotkaniu założycielskim: 
„uchwalono przyjmować osoby cywilne jako członków stałych 
wprowadzanych przez członków Klubu”.

Z czasem jednak w wiodącej prym sekcji piłkarskiej dochodziło 
do coraz większych nieporozumień pomiędzy „wojskowymi” i 
„cywilami”, co w 1923 r. skutkowało rozłamem klubu na WKS 
„Lublin” i KS „Lubliniankę”. Podział nie trwał jednak długo i już 
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trzy lata później w wyniku fuzji powstał silny WKS „Unia” Lublin. 

Kwintesencją sprawnej działalności szkoleniowej klubu, stał 
się największy sukces piłkarstwa w Lublinie, jakim było 
zdobycie Mistrzostwo Polski Juniorów za 1938 r. (wywalczone 
4 czerwca 1939 r. w Warszawie).

Nie sposób przemilczeć aktywności klubu poza rozgrywkami 
ligowymi – sport niezmiennie integrował mieszkańców miasta i 
próżno szukać uroczystości i  imprez miejskich bez 
dominującego udziału sportowców „Unii”. 

Wojna przerwała oficjalną działalność „Unii”. W czasach, kiedy 
uprawianie sportu zakończyć się mogło aresztowaniem, 
wywiezieniem do obozu koncentracyjnego lub natychmiastową 
śmiercią, zawodnicy lubelskiego klubu współorganizowali 
„podziemne rozgrywki”, a ich odwaga, patriotyzm i miłość do 
sportu sprawiła, że po latach nazwani zostali „Niezłomnymi”. 

Ci sami „Niezłomni” niemal w dniu ewakuacji wojsk niemieckich 
z Lublina przystąpili do reaktywacji lubelskiego sportu i 
odtworzono „Lubliniankę” przy Centralnym Domu Żołnierza. 
Mimo strukturalnych związków z armią „Lublinianka”, 
niezależnie od zmieniającej się nazwy, niezmiennie pozostawała 
magnesem przyciągającym rzesze młodych mieszkańców 
Lublina. 

Przez dziesięciolecia w hierarchii zadań klubu zdecydowanie 
królował futbol. Choć drużyna nigdy nie rozgrywała spotkań 
na pierwszoligowych boiskach, to warto zaznaczyć, że w 1963 
r. prowadził ją słynny Kazimierz Górski, a wiele lat później 
swoje pierwsze kroki w bramce stawiał wicemistrz olimpijski z 
Barcelony Arkadiusz Onyszko. 

Barw Lublinianki na przestrzeni stu lat broniło wielu 
wspaniałych zawodników w tym m.in.: Stanisław Rudnicki, 
Tadeusz Różyło, Janusz Cieśliński (najbardziej wszechstronny 
zawodnik w dziejach Lublina), Jacek Rudak czy Leszek 
Kokowicz.

Do legendy przeszła również historia sekcji koszykarskiej klubu. 
Drużyna budowana na bazie wychowanków, przez trenerów: 
Jana Gozdeckiego i  później  Stanisława Dzierżaka,
w szybkim tempie stała się jedną z wiodących w kraju, a tacy 
zawodnicy jak: Andrzej Kasprzak (olimpijczyk!), Jerzy Plebanek, 
Waldemar Kozak czy Władysław Brzozowski na stałe zagościli 
w kadrze narodowej.

Prawdziwy rozkwit przeżywała nieobecna wcześniej w klubie 
siatkówka, która od 1946 r. zgłaszana była do rozgrywek o 

mistrzostwo Polski, a swoją karierę zaczynał tam słynny Jerzy 
Welcz, późniejszy trener reprezentacji Polski. Wyjątkowo silna 
była także sekcja kobieca, reprezentowana przez m.in.: Marię 
Golimowską czy Emilię Szczawińską-Osińską.

Obok silnych sekcji sportów drużynowych najpowszechniejszą 
dyscypliną w klubie był jednak boks. Twórcą jego potęgi był 
legendarny Stanisław Zalewski. Wśród setek bokserów 
objawiło się wielu utalentowanych zawodników w tym Henryk 
Kukier, który pod koniec swej zawodniczej kariery poszczycić 
mógł się trzykrotnym udziałem w Igrzyskach Olimpijskich, 
tytułem mistrza i brązowego medalisty mistrzostw Europy oraz 
sześciokrotnym zwycięzcą krajowego czempionatu. Warto 
wspomnieć również, że specyfika działalności klubu 
wojskowego sprawiła, że Lubliniankę reprezentował chwilowo 
wielki Kazimierz Paździor, jeden z najwybitniejszych polskich 
pięściarzy w historii.

Strategiczne z punktu widzenia wojska było bezsprzecznie 
podnoszenie ciężarów, kreowane przez wspaniałego trenera 
Kazimierza Ceglińskiego. Wśród najbardziej znanych „siłaczy” 
„Lublinianki” byli m.in.: Andrzej Mąka, Jerzy Luba, Andrzej 
Fendrykowski, Szymon Czyż. 

„Lublinianka” była także matecznikiem dla tworzącej się potęgi 
miejscowego pływania. Jednym z jej twórców był Witold 
Ruzikowski, a bezspornymi gwiazdami: Mariusz Siembida, 
Dagmara Komorowicz, Joanna Pizoń-Świtkowska czy Julita 
Gębka. 

Nieliczne, niestety, prace, poświęcone dziejom „Lublinianki” 
pokazują, że na przestrzeni stulecia w klub współtworzyło aż 
15 sekcji. Oprócz wspomnianych wyżej także m.in.: hokej, 
judo, kolarstwo, lekkoatletyka, narciarstwo, strzelectwo, 
rugby, tenis stołowy. 

Choć historia nadawała wojskowemu klubowi różne nazwy: 
WKS Lublin, WKS „Unia”, OWKS, Ogniwo czy Sparta, ten 
zawsze pozostawał i pozostaje „naszą Lublinianką”. Parafrazując 
słowa hymnu Cracovii: „cóż bardziej lubelskie jest niż Twoje 
zieleń, czerwień i biel”.

Spragnionych szerszej informacji czytelników „Areny” już dziś 
odesłać należy do przygotowywanej publikacji poświęconej 
dziejom klubu, nad której jakością czuwa prof. Dariusz Słapek z 
UMCS (praca zostanie wydana przez Lubelską Kronikę Sportu 
przy współpracy z Centrum Historii Sportu i Miastem Lublin). 

Paweł Markiewicz
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Lublinianka – najbardziej lubelski z klubów sportowych, obchodzi 
swój jubileusz, w którym my wszyscy: kibice, zawodnicy, 
mieszkańcy miasta, powinniśmy mieć swój udział, choćby poprzez 
chwilę zadumy i wspomnienie ludzi, zdarzeń, wspaniałych chwil - 
jak finisz Ryszarda Szurkowskiego podczas Wyścigu Pokoju czy 
pucharowy mecz z Górnikiem Zabrze, i miejsc: skoczni narciarskiej 
na Wieniawie oraz zbudowanego siłami mieszkańców miasta 
klimatycznego stadionu przy ul. Leszczyńskiego.



Biegałeś kiedyś na 400 merów?

- Niewiele brakowało, a raz w życiu bym pobiegł (śmiech). W 
1979 roku w Tokio, braliśmy udział w Pucharze Świata. Jeden z 
kolegów ze sztafety 4x400 metrów złapał kontuzję i trener 
wystawił mnie na ostatnią zmianę. Ale Rysio Podlas, który 
biegł na 3. zmianie, zgubił pałeczkę. Wpadła do jakiegoś rowu 
z wodą i po biegu.

Dobre przekazanie pałeczki to klucz do sukcesu w sztafecie?

- Wszystko musi być zrobione perfekcyjnie. Decydują ułamki 
sekundy. Trzeba znać doskonale partnera. Mieć wyczucie. 
Pałeczkę odebrać w najlepszym momencie, na pełnym gazie. 
Do dziś, nawet w nocy, we śnie, jak ktoś krzyknie „już”, 
wyciągam rękę do tyłu (śmiech). My w drużynie robiliśmy to 
doskonale. To był nasz klucz do sukcesów. 

Szczęśliwie na ostatnich igrzyskach Tokio nasze sztafety nic 
nie zgubiły. Jak oceniasz ich sukces?

- Wszyscy zrobili to co mogli, albo nawet więcej. Dziewczyny 
naprawdę pięknie biegają na 400 metrów, zresztą 
przewidywałem ich sukces. W miksie różnie bywa, bo to 
loteria. A chłopacy pobiegli znakomicie. Cieszę się, że mamy 
modę na bieganie, że jest dobry klimat dla lekkiej atletyki. 
Dzieci i młodzież garną się do sportu i są wyniki. Liczę na to, że 
dobra passa trwać będzie długo.

A czym różni się bieganie na dystansie 400 metrów od 100 
metrów, w którym się specjalizowałeś?

- Na 400 jest o 300 metrów dłużej (śmiech). A poważnie, to 
zupełnie inny rodzaj biegania. Na dłuższych dystansach liczy 
się np. bardziej wytrzymałość, umiejętność utrzymywania siły, 
taktyka, kalkulacja. W sprincie zaś, szybka reakcja na starcie i 
biegniesz ile fabryka dała, nie oglądając się za siebie.

Karierę sportową zaczynałeś jednak od skoku w dal.

- Tak, ale w tej dyscyplinie też liczy się szybki dobieg. A ja 
byłem szybki. Na Mistrzostwach Europy Juniorów w Atenach, 
w 1975 roku zdobyłem złoty medal w skoku w dal. To był też 
rekord Europy w tej kategorii wiekowej (7,95 m). Jednak  
przygotowując się do olimpiady naderwałem ścięgno 
Achillesa. Kontuzje wyleczyłem, ale postanowiłem zmienić 
dyscyplinę, na mniej obciążającą ścięgno. Naturalnym 
wyborem był sprint.

Ale dlaczego w ogóle skakałeś w dal?

- Okazało się że miałem predyspozycje. W domu też były 
tradycje sportowe. Ojciec biegał sprinty, ale jak w tamtych 
czasach bywało, uprawiał też inne dyscypliny i gdyby nie 
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Jest ikoną polskiego sprintu. Zdobył m.in. srebrny medal w Moskwie – na jednych z najbardziej kontrowersyjnych igrzysk
w historii. Leszek Dunecki opowiada nam, jak biegało się kiedyś, a jak robi się to dziś.

Fot. Jose B. Garcia Fernandez

wojna pewnie wystartowałby na olimpiadzie w 1940 roku. 
Mama grała w siatkówkę. Trafiłem też na wspaniałego 
człowieka i znakomitego trenera (skoki i sprint) Jerzego 
Homziuka. To on ukształtował mnie jako zawodnika. 

W końcu zostałeś wybrany do sztafety 4x100 metrów i 
pojechałeś na Olimpiadę w Moskwie w 1980 roku, gdzie z 
drużyną zdobyliście srebrne medale. 

- Na początku wcale nie chcieliśmy startować w sztafecie. 
Każdy marzył o indywidualnej  karierze. Narzucili nam trenera, 
z którym nie bardzo chcieliśmy współpracować. Ale po 
Mistrzostwie Europy (w 1978 r.) i Pucharze Europy w Turynie 
(w 1979 r.) jechaliśmy jako faworyci, po złoto.  

Nie cieszysz się z olimpijskiego srebra?

- Oczywiście że się cieszę, bo to jest przecież sport i różnie 
bywa. W dodatku w Moskwie były igrzyska cudów. 
Wygraliśmy w eliminacjach, byliśmy faworytami i powinniśmy 
biec w finale na najlepszym torze. No to Rosjanie zrobili 
losowanie, choć go być nie powinno i  „komputer Wania” 
przydzielił nam pierwszy tor. Najgorszy, bo są najtrudniejsze 
łuki. A Rosjanie dostali szósty. Najlepszy. Gdyby nie 
kombinacje działaczy, mielibyśmy złoto, bo wielokrotnie 
wygrywaliśmy z Rosjanami. Zabrakło 3 setnych sekundy.

Pamiętasz gest Kozakiewicza?

- Oczywiście. Byłem wtedy na trybunach. To był protest 
Włodka przeciwko zachowaniu radzieckich kibiców, którzy 
wszystkim przeciwnikom okropnie przeszkadzali. Myśmy 
wtedy z kilkoma kolegami, olimpijczykami z Europy, 
wygwizdywali Rosjan, żeby było sprawiedliwie. Milicja nas 
chciała wygonić z trybun. W dodatku radzieccy działacze 
swoim zawodnikom wieszali krzywo poprzeczkę, żeby z jednej 
strony była niżej...

Takie czasy braterskie były, mało śmieszne. Po powrocie 
zostaliście w Polsce bohaterami?

- Pamiętam, było przyjęcie z rodzinami u premiera Edwarda 
Babiucha. Wystąpił w garniturze i adidasach. Awangardowo, 
jak na tamte czasy. Pamiętam też jak jeden z medalistów 
zapaśników, pokazywał na stół i mówił do dziecka: „Zobacz 
synek, tak wyglądają kabanosy”.

Musiałeś pracować, żeby się utrzymać?

- Byłem wiecznym studentem na warszawskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego (śmiech) i miałem stypendium 
sportowe. Ale finansowo rzeczywiście to były inne czasy.

Do Lublina trafiłeś nie dla pieniędzy, ale z miłości…

- Żonę, Małgosię, poznałem na zgrupowaniu w Spale w 1978 
roku. Była z Lublina. Byliśmy razem na olimpiadzie. W 
sztafecie 4x400 metrów zajęła 6 miejsce. Jej lubelski trener 
Waldemar Sobieszczuk, wiedział, że jesteśmy razem. 
Zaproponował żebym się przeniósł do  Startu. Dostaliśmy 
większe mieszkanie (śmiech). Lubię Lublin.

Pracę w MOSiR też lubisz?

(śmiech) Oczywiście. Pracuje na świetnym stadionie 
lekkoatletycznym i zajmuje się tym co, co kocham, czyli 
sportem. Działam w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. 
Pomagam też przy organizacji imprez takich jak ostatnie 
Mistrzostwa Polski Juniorów U20 PZLA w Lublinie.  I zawsze 
młodym zawodnikom powtarzam, że żeby odnieść sukces 
wystarczy trochę talentu, dużo pracy i odrobina szczęścia.

Rozmawiał: Czesław Pogonowski

LUBELSKIE LEGENDY
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Leszek Dunecki
Urodzony 2 października 1956 w Toruniu. Wicemistrz olimpijski w sztafecie 4 x 100 m.

w Moskwie (1980). Mistrz Europy w sztafecie 4x100 m w Pradze w 1978 roku. 

Wicemistrz Europy w hali na  60 m w Wiedniu w 1979 roku. Siedem razy zdobył tytuł 

mistrza Polski.  Osiem razy poprawiał rekord Polski na 200 m (do 20,24 s) i w sztafecie

(do 38,33 s). Był zawodnikiem AZS-AWF Warszawa i Startu Lublin.



#1 - Aqua fitness i trening crossowy – jakie korzyści nam 
dają? 

Agata:  - Wystarczy wejść do wody i już mamy odczucie 
relaksu i odprężenia. W wodzie przy zanurzeniu do ramion 
nasze ciało waży 10% swojej rzeczywistej masy! Stwarza to 
możliwość wykonania treningu bez nadmiernego obciążania 
stawów i kręgosłupa, co jest nieocenioną przewagą aqua 
fitnessu nad każdą inną formą ruchu. Podczas zajęć możemy 
kształtować wszystkie par�e mięśniowe, rozwijać zdolności 
motoryczne takie, jak: siła szybkość, gibkość czy koordynacja 
ruchowa. Dzieje się to samoistnie, ponieważ, chcąc utrzymać 
prawidłową postawę i pracować w wodzie, jesteśmy w stanie 
bez nadmiernego wysiłku wykonać efektywny trening całego 
ciała. Co więcej, różnego rodzaju dolegliwości, kontuzje czy 
problemy z kręgosłupem nie przekreślają udziału w tego typu 
zajęciach, a wręcz przeciwnie – dają możliwość bezpiecznej 
aktywności. Woda  pozwala na „schowanie się”, co przy 
współczesnym myśleniu o swoim wyglądzie, porównywaniu 
się do innych, daje nam dodatkowych komfort. W wodzie nie 
mamy telefonów, co pozwala odciąć się od świata – 
odciążamy nasze ciało i głowę. Ważne jest także to, że na 
zajęciach nie musimy umieć pływać.

Monika: - O korzyści, jakie wynoszą z sali, najlepiej zapytać 
samych uczestników. Na zajęciach z pewnością można liczyć 
na poprawę wytrzymałości i wydolności organizmu, 
ukształtowanie sylwetki, spalenie zbędnych kilogramów. 

Nieoceniona jest sama atmosfera w grupie, gdzie wszyscy 
wzajemnie się motywują i mobilizują, dążąc do podnoszenia 
poprzeczki.

#2 - Aqua fitness, cross trening  – nowość czy ćwiczenia stare 
jak świat pod nową nazwą? 
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Fitness w wodzie czy na sali?
Szukasz sposobu na ruch, utrzymanie dobrej formy, a może po prostu chcesz schudnąć? Podpowiadamy, gdzie ruch
sprawdza się lepiej – na sali czy w wodzie. Pojedynek czas zacząć!

MONIKA GARDYAS
Nauczycielka wychowania przedszkolnego i gimnastyki, 
instruktorka treningu crossowego, preferuje ruch i 
aktywny tryb życia, niejednokrotnie odnosi sukcesy 
podczas udziału w biegach długodystansowych oraz
w biegach typu OCR.

Fot. archiwum prywatne

Fot. archiwum prywatne

Agata: - Pierwsze zajęcia pod nazwą aqua fitness, które były 
prowadzone w wodzie do muzyki i równocześnie nie były 
rehabilitacją, odbyły się w 1987 r. Ta forma ruchu napłynęła do 
nas z  USA, początkowo w formie rehabilitacji, później jako 
aqua aerobik, który stanowi tylko jeden z wielu rodzajów zajęć 
aqua fitnessu. Aqua fitness jest nazwą dla licznych i 
różnorodnych zajęć w wodzie. Z roku na rok ta forma ruchu w 
wodzie ewoluuje, ma coraz więcej zwolenników, nie tylko pań. 

Monika:  - Trening crossowy nie jest nowością, jest to trening 
wytrzymałościowo – siłowy, o dużej intensywności, podczas 
którego pojawiają się różne ćwiczenia. Myślę że wiele 
sprawności już znamy, chociaż kiedyś uczono nas przysiadu 
całkiem inaczej, niż teraz jest to praktykowane. Obecnie 
zajęcia charakteryzują się większym profesjonalizmem. Co 
ważne, są dostępne dla każdego, zarówno osoby już 
ćwiczącej, jak i takiej która dopiero rozpoczyna swoją 
przygodę z treningiem crossowy. Sami decydujemy o 
intensywności i ilości powtórzenia danego ćwiczenia, jego 
modyfikacji, co pozwala wykonać trening bez względu na 
poziom zaawansowania sportowego. Ważniejsza jest 
dokładność i skuteczność ćwiczeń, niż ich ilość. Dlatego 
istotną rolą instruktora jest to aby skupił się na obserwacji i 
czuwaniu nad techniką ćwiczących i korygował ewentualne 
błędy, które mogą skutkować kontuzjami, niepotrzebnymi 
bólami kolan, pleców. 

#3 - Jaki sprzęt możemy wykorzystać podczas zajęć? 

Agata: - W wodzie mamy takie same możliwość, jak na sali. 
Sprzętu do aqua fitnessu jest bardzo dużo, począwszy od 
zwykłych makaronów czy desek wykorzystywanych do nauki 
pływania, aż do specjalistycznego sprzętu dedykowanego 
tego rodzaju zajęciom. Jednak najważniejszym narzędziem, 
jakie mamy, jest woda! Sprzęt to tylko dodatek i uzupełnienie 
zajęć, co pozwala na zrobienie bardziej efektywnego treningu, 
wzmocnienia wydolności czy siły. Niepozorne piankowe 
hantle w zestawieniu z oporem wody czy działaniem 
przeciwko sile wyporu, niesamowicie wzmacniają naszą pracę. 
Ważnym narzędziem aqua fitnessu są pasy wypornościowe, 
które pozwalają uczestniczyć w zajęciach osobom nie 
umiejącym pływać, a dodatkowo sprawiają że jesteśmy 
zawieszeni w wodzie, a tym samym w pełni odciążamy stawy i 
kręgosłup, otwieramy się, stabilizujemy i kształtujemy 
mięśnie, które podtrzymują korpus, co jest nieocenione w 

czasach kiedy dużo siedzimy. W wodzie ryzyko kontuzji 

praktycznie nie istnieje.  

Monika: - W treningu bazujemy na ciężarze własnego ciała, co 

bardzo lubię, ale również korzystamy ze sprzętu dostępnego 

na siłowni. Wykorzystanie go, pozwala nam urozmaicić 

trening, zwiększyć jego efektywność, a także zaangażować w 

ćwiczeniu wszystkie par�e ciała. 

#4 - Ile kalorii spalimy podczas zajęć? 

Agata: - Uwielbiam to pytanie! Spalanie kalorii uzależnione 

jest od naszego metabolizmu, wagi ciała. Podczas tych samych 

zajęć jedna osoba może spalić 300, inna nawet 600 kalorii. Po 

za tym zajęcia w wodzie dają nam więcej. Ćwiczymy w 

chłodnej wodzie, co wpływa na ujędrnienie naszego ciała oraz 

przyspiesza metabolizm. Wychodząc od razu chcemy jeść . 

Nie mylmy też zajęć aqua fitnessu z gimnastyką w wodzie, 

która najczęściej występuje w sanatoriach i jest dużo lżejszą 

formą ruchu niż fitness.

Monika: - Uzależnione jest to od zajęć, a szczególnie ich 

intensywności. Myślę, że podczas jednego treningu spalimy 

minimum 300 kalorii.

#5 - Co powinniśmy zabrać ze sobą na zajęcia? 

Agata: - Wszystko mamy na miejscu, szczególnie basen Aqua 

Lublin jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt, co pozwala na 

tworzenie i urozmaicanie zajęć. Jedyne, czego potrzebujemy, 

to dobry humor, wygodny strój, klapki, ręcznik. 

Monika: - Obuwie sportowe, treningowa koszulka, niczego 

więcej nie potrzebujemy. Przychodzimy i dobrze się bawimy. 

Paulina Mróz
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Zapraszamy do Aqua Lublin i na siłownię FitGym, 
gdzie możecie spotkać się z naszymi ekspertkami 
na zajęciach. 

Poradnik

AGATA LITWIŃSKA
Pływaczka, instruktorka, szkoleniowiec, pasję połączyła 
z życiem zawodowym tworząc Aqua Dream School, na
co dzień prowadzi zajęcia i kształtuje nowe pokolenie 
instruktorów aqua fitnessu pod hasłem „Zgłębiamy 
wiedzę by poruszyć świat” (www.aquadream-school.pl).

Fot. archiwum prywatne

Fot. archiwum prywatne
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REKREACJA

W połowie października rozpocznie się nowy sezon na krytym 
lodowisku przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie. Icemania od lat 
jest jednym z najpopularniejszych obiektów rekreacyjnych w 
mieście.

Lodowisko znajduje się w nowoczesnej Hali Lodowej obok 
kompleksu Aqua Lublin. Tafla lodu ma wymiary 30x60 metrów, 
co wyczerpuje kryteria konieczne do rozgrywania na niej m.in. 
meczów hokejowych. Grubość lodu wynosi od 5 do 7 
centymetrów.

W Icemanii działa oczywiście wypożyczalnia sprzętu. Są w niej 
zarówno łyżwy do hokeja, jak i do jazdy figurowej, w rozmiarach 
od 25 do 50. Są również kaski i chodziki do nauki jazdy: pingwiny, 
samochody, niedźwiedzie, przydatne najmłodszym do nauki 
jazdy na łyżwach. Na lodowisko można przyjść także z własnym 
sprzętem.

Klienci będą mogli odpocząć lub zaczekać na osobę jeżdżącą na 
tafli w tzw. strefie ciepła, którą stanowi pomieszczenie byłego 
barku gastronomicznego i skorzystać z oferty automatów 
vendingowych. Na czas meczów hokejowych lub zawodów 
udostępniona zostanie antresola widokowa.

Na lodowisku poza komercyjną jazdą odbywają się treningi 
klubów łyżwiarskich, treningi i mecze hokeja, zawody w 
łyżwiarstwie figurowym oraz imprezy na łyżwach. W 
harmonogramie pracy lodowiska są specjalne tercje dedykowane 
rodzinom z dziećmi i osobom uczącym się jeździć na łyżwach.

Icemania cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. 
Każdego sezonu odwiedza ją ponad 100 tysięcy klientów. Żeby 
uniknąć konieczności czekania w kolejce przed kasą, warto kupić 
wcześniej bilety przez Internet. Wszystkie szczegóły znajdują się 
na stronie: icemania.lublin.eu.

Icemania zaprasza na łyżwy

Do połowy przyszłego roku większość najbardziej 
popularnych ścieżek i dróg nad Zalewem Zemborzyckim 
zostanie przebudowa. Inwestycję realizuje MOSiR „Bystrzyca” 
w Lublinie w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego.

Łącznie chodzi o ok. 1,5 km alejek, w tym ok. 950 m po stronie 
Mariny i ok. 500 m po stronie Wrotkowa. Łączny koszt 
inwestycji to 1,2 miliona zł.

Część prac zrealizowano już w tym roku. Przebudowane zostały 
m.in. drogi od ul. Krężnickiej do al. Bryńskiego oraz odcinek od 
dawnej pętli przy skrzyżowaniu ul. Nałkowskich i Żeglarskiej do 
al. Bryńskiego. Nowa nawierzchnia pojawiła się także na 
popularnych alejkach na Marinie, m.in. w okolicy Spichlerza.

Teraz czas na drugi etap inwestycji, który będzie polegał na 

wymianie nawierzchni i – co ważne – poszerzeniu kolejnych 

ścieżek, a także budowie kilku nowych odcinków. 

Przebudowane zostaną m.in. główne nadwodne promenady po 

obu stronach zbiornika (na Marinie od ul. Bryńskiego, obok 

komisariatu policji, aż do wieży sędziowskiej, a po drugiej 

stronie od ul. Bryńskiego do ośrodka Słoneczny Wrotków). 

W tym roku wykonawca prac (Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Lubartów) na uzyskać wszystkie niezbędne 

pozwolenia, a same roboty będą prowadzone w pierwszej 

połowie przyszłego roku. (mb)

Nowe alejki nad Zalewem
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W CZOŁÓWCE!
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ZZA KAMERY

Tomasz Wójtowicz, mistrz świata i mistrz olimpijski w 
siatkówce, został Honorowym Obywatelem Lublina. 
Największe reprezentacyjne triumfy święcił w połowie lat 
siedemdziesiątych, gdy najpierw w Meksyku, a potem
w Montrealu grał jak natchniony, będąc jednym z najlepszych 
zawodników obu turniejów.

Po wielu latach urodzony w Lublinie mistrz został doceniony 
także przez radnych Rady Miasta Lublin, którzy stosowną 
uchwałę podjęli w marcu, a we wrześniu można było dokonać 
wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa.

Wielka kariera sportowa, niezliczone trofea, Panteon Sław 
Siatkówki, miejsce wśród ośmiu najlepszych graczy świata XX 
wieku – to wszystko stało się udziałem człowieka, który 
urodził się 22 września 1953 roku w Lublinie. Sportowe 
osiągnięcia Tomka są bezsporne, ale do tego trzeba też dodać 
niesamowitą klasę i pokorę, którą kierował i wciąż kieruje się

w swoim życiu.

Tomka poznałem osobiście, gdy swoją karierę sportową już 
dawno miał za sobą, był jednak wciąż osobą rozpoznawalną
i bardzo popularną. W żaden sposób nie wpływało to jednak 
na jego zachowanie. 

To, co mnie zauroczyło przy pierwszym spotkaniu, to właśnie 
skromność i klasa. Potwierdziło się to również w kolejnych 
kontaktach. Z racji obowiązków zawodowych miałem okazję 
kilka razy nagrywać Tomka przed kamerą. Nigdy nie 

spotkałem się z jakąkolwiek dezaprobatą czy niechęcią do 

udzielenia wywiadu. Jak przystało na profesjonalistę, był 

zawsze przygotowany i bardzo konkretny w swoich 

wypowiedziach. Taki pozostał do dziś, choć obecnie toczy 

swój kolejny mecz – z podstępną, groźną chorobą. 

Mistrz Tomasz ma jednak coś, co zawsze Jego wyróżniało – 

także wśród swoich kolegów z reprezentacji Polski – charakter 

i psychikę, która pozwalała atakować i zdobywać punkty w 

decydujących momentach finału olimpijskiego ze Związkiem 

Radzieckim. Dziś ten twardy charakter przydaje się, gdy trzeba 

stawić opór wszelkim niedogodnościom wynikającym z 

przebiegu choroby.

Wiele osób przyszło, by osobiście pogratulować i serdecznie 

Tomasza uścisnąć przy okazji wręczenia Aktu Honorowego 

Obywatelstwa. Pewnie, gdyby nie obostrzenia epidemiczne, 

byłoby ich jeszcze więcej. To dowód uznania dla sportowej

i życiowej klasy Tomka. To podziękowania za inspiracje

i działanie dla swojej kochanej siatkówki.

Jeszcze kilka lat temu siatkarska ekstraklasa w Lublinie 

wydawała się abstrakcją. 

A w październiku w hali Globus w Plus Lidze zadebiutuje LUK 

Politechnika Lublin. Tomasz Wójtowicz też ma w tym swój  

udział, bo to przecież jego sportowe osiągnięcia były na swój 

sposób inspiracją dla młodego pokolenia działaczy 

lubelskiego klubu. Sam laureat zadeklarował, że będzie chciał 

współorganizować coroczny turniej z udziałem zagranicznych 

zespołów. Miejscem zmagań byłaby oczywiście hala Globus. 

Życzę Tomkowi z całego serca, by te zamierzenia się spełniły.

I na koniec jeszcze jedna ważna sprawa, która już poruszyła 

środowisko sportowe. Wisła ma skocznię imienia Adama 

Małysza. Lublin może mieć halę Globus imienia Tomasza 

Wójtowicza .  To byłoby dopełnienie  honorowego 

obywatelstwa – nie za pięć, dziesięć czy dwadzieścia lat, ale 

jak najszybciej. Cieszmy się, że Lublin ma takiego mistrza

i zadbajmy już teraz o pamięć o Tomku.

Mistrz Tomasz

„ARENA” –  Kwartalnik, magazyn bezpłatny
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Tomasz Jasina
dziennikarz sportowy

i komentator TVP

4

7

Stadion
ul. Kresowa

Stadion
KS „Lublinianka”

format 6x3 m
ilość nośników

format 5,04x2,38 m
ilość nośników
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