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60 lat MOSiR w Lublinie
Sześćdziesiąt lat temu powołano w Lublinie 
instytucję, która miała zajmować się sportem i 
wypoczynkiem mieszkańców. Jej spadkobiercą jest 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”. 
Obecnie MOSiR to jedna z największych miejskich spółek 
zarządzających obiektami sportowymi w Polsce.
– Mamy znakomite i nowoczesne obiekty, które służą 
wszystkim mieszkańcom do wypoczynku oraz rekreacji. 
Organizujemy też wiele dużych wydarzeń, dzięki którym 
możemy skutecznie promować nasze miasto– mówi Krzysztof 
Żuk, Prezydent Lublina. 
Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku został 
powołany uchwałą prezydium Miejskiej Rady Narodowej w 
Lublinie 23 grudnia 1961 r. Od początku prowadził działalność 
w zakresie wychowania fizycznego, sportu, wypoczynku i 
turystyki. Inwestował w infrastrukturę sportową i zarządzał 
obiektami. Przez lata instytucja zmieniała nazwę i zakres swoich 
kompetencji. W latach 70-tych MOSTiW stał się Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”, by za chwilę zostać 
Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”. Od 
1989 r. funkcjonował jako Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Bystrzyca"”, a od 10 lat jest samodzielnym podmiotem - 
miejską spółką:
– Chcemy dostarczać  najwyższej jakości emocji sportowych. 
Wspierać ekologię i rozwój aktywności sportowej dzieci i 
młodzieży. Jesteśmy po to, by zachęcać Lublinian do aktywnego 

i zdrowego trybu życia – mówi Krzysztof Komorski, wiceprezes 
zarządu MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o. 
W początkach swojej działalności WOSTiW nie tylko zarządzał 
obiektami takimi, jak krąg taneczny w Dąbrowie czy basen na ul. 
Gro�gera, albo sala sportowa przy ul. Klonowicza 1, ale także 
organizował wycieczki do Zakopanego czy Warszawy. Część 
działalności poświęcał na organizację imprez: kuligi, lodowiska, 
zawody na strzelnicy Czugały i mistrzostwa miasta w 
narciarstwie na Górkach Czechowskich. 
Dziś MOSiR organizuje wielkie widowiska i zarządza m.in. 
stadionem Arena Lublin,  Halą Globus, Słonecznym 
Wrotkowem, lodowiskiem Icemania czy Aqua Lublin.
– Mimo trudnego okresu pandemicznego i przejściowej 
konieczności zamykania obiektów, cały czas jesteśmy do 
dyspozycji mieszkańców – mówi Marek Spuz vel Szpos, prezes 
zarządu MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o.

Rok jubileuszowy 
W związku z rokiem jubileuszowym MOSiR planuje wiele 
wydarzeń rocznicowych, jak Ekopiknik 60-lecia czy plebiscyt na 
sportowca 60-lecia. Chcemy również wydać album rocznicowy i 
przygotować wystawę historyczną. Czekamy więc na Wasze 
wspomnienia – zdjęcia związane z obiektami i wydarzeniami, 
którymi zarządza MOSiR. Można je przesyłać na adres: 
60lat@mosir.lublin.pl lub pocztowy: MOSiR „Bystrzyca”, 24-
105 Lublin, ul. Stadionowa 1 z dopiskiem „60 lat”. Na autorów 
najciekawszych czekają nagrody.

Pełnych spokoju,
ciepła i radości

Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo zdrowia

i wszelkiej pomyślności
w 2022 roku

                  życzą

Zarząd oraz Pracownicy
MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie



Jaki był rok 2021 dla lubelskich sportowców, 
klubów i  -  przede wszystkim -  kibiców? 
Podsumowujemy sportowe wydarzenia ostatnich 
dwunastu miesięcy w rozmowie z Prezydentem 
Miasta Lublin, Krzysztofem Żukiem.

Mimo wszystkich ograniczeń związanych z epidemią 
koronawirusa rok 2021 był wyjątkowo emocjonujący dla 
lubelskich kibiców. Które sportowe wydarzenie utkwi 
najbardziej w Pańskiej pamięci?
- Było ich kilka. Po raz pierwszy w historii w Lublinie odbyły się 
zawody z cyklu żużlowego Grand Prix. Dwudniowe wydarzenie 
na pewno zapisało się w pamięci kibiców, bo ku zaskoczeniu 
wielu osób startujący z dziką kartą zawodnik Motoru Lublin 
Dominik Kubera zaprezentował się rewelacyjnie. Kolejne 
ważne wydarzenie to awans siatkarzy LUK Lublin do Plus Ligi. 

Myślę też, że finały krajowych pucharów w piłce nożnej,
w koszykówce, czy Superpuchary w siatkówce były 
wydarzeniami dużej rangi.
W Lublinie narodziła się, albo – jak mówią niektórzy – 
odrodziła się moda na żużel. Każdy mecz przy Al. 
Zygmuntowskich obserwuje komplet kibiców, jest świetna 
atmosfera, a w tym roku pojawił się także wyczekiwany 
sukces: wicemistrzostwo Polski. Spodziewał się Pan tego?
- Już w ubiegłym roku apetyty kibiców były duże i brak awansu 
do play-offów Ekstraligi w 2020 roku stanowił pewne 
rozczarowanie. Sami szefowie Speedway Motor Lublin mówili, 
że celują w strefę medalową i teraz udało się sięgnąć po srebro. 
Przyznam, że gdy było wiadomo, że Motor wystartuje w play-
off spodziewałem się awansu do finału. Czekam na nowy 
sezon. Oczekiwania kibiców rosną, konkurencja również jest 
coraz silniejsza. 
Wielki sukces osiągnęły także lubelskie lekkoatletki: 
Małgorzata Hołub-Kowalik i Malwina Kopron zdobyły medale 
na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. To potwierdzenie coraz 
mocniejszej pozycji Lublina na lekkoatletycznej mapie Polski.
- Tę pozycję podkreślają sukcesy lekkoatletów AZS UMCS 
Lublin w zawodach krajowych. Osiągają dobre wyniki
w indywidualnych mistrzostwach Polski, a przy tym są 
bezsprzecznie najlepszą drużyną w Polsce, co potwierdza 
zwycięstwo w Drużynowych Mistrzostwach Polski PZLA
w 2020 i 2021 roku. O rosnącej renomie lubelskiego ośrodka 
lekkoatletyki świadczy również fakt, że czołowi polscy 
zawodnicy chcą występować w barwach AZS UMCS. Mamy 
świetny lekkoatletyczny obiekt przy al. Piłsudskiego, który jest 
dostępny praktycznie cały rok i szkolą się na nim dzieci oraz 
młodzież.
Odradza się także lubelska siatkówka: LUK Politechnika Lublin 
w zaledwie kilka lat zbudował drużynę, która w tym roku w 
fantastycznym stylu awansowała do siatkarskiej Plus Ligi. Już 
kilka lat temu mówił Pan, że mocna siatkówka w Lublinie to 
jeden z Pańskich celów.
- Obserwujemy narodziny fenomenu, czyli mody na siatkówkę 
w Lublinie. Trzy lata temu mecze drużyny Lubelskiego Klubu 
Przyjaciół Siatkówki, czyli obecnego LUK Lublin, oglądało 
kilkadziesiąt osób w sali Politechniki Lubelskiej. Na każdym
z nich był mój zastępca Mariusz Banach, wielki kibic siatkówki. 
To on najbardziej wierzył, że LKPS stanie się klubem, który zagra 
w Plus Lidze. Kilka lat temu wydawało się to niemożliwe.
A tymczasem klub awansował do I ligi, z sali Politechniki 
przeniósł się do Hali im. Zdzisława Niedzieli przy Al. 
Zygmuntowskich. Dziś na mecze w Plus Lidze przychodzi już do 
Hali Globus około trzy tysiące osób. Wierzę, że wkrótce LUK 
Lublin będzie w czołówce Plus Ligi, która jest jedną
z najmocniejszych lig siatkarskich na świecie.
Pozostałe lubelskie drużyny klubowe w 2021 r. radziły sobie 
różnie. Po sukcesach piłkarek ręcznych czy koszykarzy w 
poprzednich latach w tym roku kibice liczyli na więcej. Pan też?

4

ROZMOWA



- Nic nie jest dane raz na zawsze. Jeśli chodzi o koszykarzy 
Startu to wierzę, że odbiją się od dolnej części tabeli ligowej. 
Jest nowy trener, prezes Arkadiusz Pelczar stale szuka 
zawodników, którzy zapewnią odpowiednią jakość gry. Bądźmy 
dobrej myśli, bo przecież zaplecze koszykarskie mamy
w Lublinie bardzo mocne: wspólna drużyna Start II AZS UMCS 
gra przecież w I lidze. Stale obserwuję wyniki MKS Lublin
i myślę, że nasze piłkarki ręczne kryzys mają już za sobą. Monika 
Marzec, jedna z zawodniczek dawnego wielkiego „Monteksu”, 
który taśmowo zdobywał mistrzostwa Polski, jest dobrą 
trenerką i wierzę, że pod jej opieką zespół odzyska prymat
w kraju. Liczę także na doświadczenie i charyzmę Sabiny 

Włodek, której powierzyliśmy funkcję wiceprezes zarządu 
Spółki MKS Lublin, odpowiedzialnej m.in. za sprawy 
szkoleniowe. 
Największy niedosyt pozostaje jednak ciągle związany z 
występami piłkarzy Motoru Lublin. Mamy w Lublinie świetny 
stadion, kibiców spragnionych piłki na najwyższym poziomie, 
w klubie pojawił się poważny inwestor. Wyniki nadal 
pozostawiają jednak wiele do życzenia.

- W żadnym sporcie, a szczególnie w zespołowym nie jest tak, 
że wynik udaje się osiągnąć od razu. Jeśli chodzi o Motor to 
wystarczy spojrzeć na tabelę II ligi w tym i w ubiegłym sezonie – 
widać, że Motor remisuje najwięcej meczów ze wszystkich 
drużyn. Gdyby nawet w połowie zremisowanych spotkań 
wygrywał, to już w 2021 roku walczyłby o awans do I ligi. 
Jestem przekonany, że w klubie doskonale zdają sobie z tego 
sprawę i wierzę, że do wiosny poprawią grę. Gwarantowane 
miejsce w barażach o I ligę jest bardzo blisko. Mecz Pucharu 
Polski z Legią Warszawa pokazał, że w drużynie Motoru jest 
spory potencjał.

Co, Pana zdaniem, będzie przyciągało największą uwagę 
lubelskich kibiców w przyszłym roku?
- Niezmiennie żużel. Zapewne na meczach żużlowych trybuny 
stadionu przy Al. Zygmuntowskich znów będą wypełnione do 
ostatniego miejsca. Liczę też na to, że moda na siatkówkę
i mecze Plus Ligi będzie rosła.

Rozmawiał: Miłosz Bednarczyk
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Bitwa
o puchar
Niemal komplet widzów na trybunach Areny 
Lublin, świetna atmosfera i doping od pierwszej do 
ostatniej minuty. Zabrakło jedynie lepszego 
wyniku. Motor prowadził z Legią 1:0, ale 
ostatecznie przegrał 1:2 i to mistrzowie kraju 
awansowali do ćwierćfinału Fortuna Pucharu 
Polski.
– Chciałbym podziękować chłopakom za walkę i za to, że grali, 
jak równy z równym z, jakby nie było, mistrzem Polski. 
Dziękuję też kibicom, którzy przyszli na spotkanie, bo 
atmosfera naprawdę była piękna, oprawa tak samo – 
powiedział po spotkaniu trener Motoru Marek Saganowski.
– Jeżeli chodzi o mecz, to bardzo dobrze weszliśmy w pierwszą 
połowę. Pierwsze 20 minut udało się strzelić bramkę i było 
kilka sytuacji, gdzie mogliśmy poprawić wynik na 2:0. Później 
inicjatywę przejęła Legia, a my musieliśmy zejść do niskiej 
obrony. W drugiej połowie dosyć szybko straciliśmy kontrolę, 
ale myślę, że mecz był na tyle otwarty, że miło się to oglądało.

(MB)

Motor Lublin vs. Legia Warszawa - 1:2 (1:0)
Bramki: Fidziukiewicz 14 - Luquinhas 56, Włodarczyk 73
Motor: Madejski - Wójcik, Błyszko, Cichocki, Moskwik - 
Sędzikowski (71. Rak), Kusiński, Kołbon (37. Vi�nho), 
Swędrowski (83. Król), Ceglarz (83. Ryczkowski) - 
Fidziukiewicz (71. Firlej).
Legia: Boruc - Nawrocki, Wieteska, Hołownia (46. 
Mladenović), Ribeiro - Skibicki (89. Nawotka), Mar�ns (46. 
Emreli), Slisz, Josue, Luquinhas (90. Kisiel) - Pekhart (64. 
Włodarczyk).



Lublin jest pięknym i atrakcyjnym miastem, które 
zasługuje na siatkówkę na najwyższym poziomie – 
mówi Sebas�an Świderski, były znakomity 
siatkarz, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej.

Lublin wraca na siatkarską mapę Polski: Luk Politechnika 
awansowała do Plus Ligi, niedawno gościliśmy Superpuchar 
Polski. Kolejny duży siatkarski ośrodek w Polsce to duża 
wartość dla Polskiej siatkówki? 
- Cieszę się bardzo, że do elity dołączył klub z Lublina. Na 
siatkarskiej mapie Polski brakowało nam klubu z tego regionu. 
Lublin jest pięknym i atrakcyjnym miastem, które zasługuje na 
siatkówkę na najwyższym poziomie.
Najbardziej zadowoleni są lubelscy kibice, którzy czekali na 
wielką siatkówkę przez lata. Ile prawdy jest w tym, że to 
kibice „nakręcają” tę dyscyplinę w naszym kraju? 
- Jednym z najważniejszych atutów naszej dyscypliny są 
kibice. Zazdrości ich nam cały siatkarski świat. Jest to nasz 
olbrzymi kapitał, wypełnione hale są wizytówką Polskiej 
Siatkówki. Staramy się dbać o kibuców, którzy są coraz 
bardziej wymagający. W Lublinie macie piękną halę, klub dba o 
oprawę meczową, a zespól na razie spisuje się bardzo dobrze.
W październiku kibice w lubelskiej hali Globus mogli 
podziwiać wszystkich naj lepszych zawodników i 
zawodniczki w Polsce, bo gościliśmy Superpuchar Polski. Jak 
PZPS ocenia organizację tego wydarzenia w Lublinie? 

- To była bardzo udana impreza. Organizacja była wzorowa, 
poziom spotkań wysoki, a siatkarze zapewnili kibicom dużo 
emocji. Muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem tego co 
działo się w lubelskiej hali. Słowa uznania należą się ludziom z 
miejscowego AZS-u, którzy bardzo zaangażowali się w 
organizację turnieju.

Czy mamy szansę na kolejne duże siatkarskie imprezy
w naszym mieście? 
- Myślę, że była to pierwsza od lat duża, ogólnopolska impreza 
i na pewno nie ostatnia.
Wszyscy marzą, żeby zobaczyć w Lublinie siatkarską 
Reprezentację Polski. Czy jest na to szansa? 
- Lublin ma wszystko, żeby zacząć myśleć o organizacji jednej z 
imprez pod egidą Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Liczę na 
życzliwość władz miasta i regionu, która może ułatwić 
rozmowy dotyczące organizacji poważnych imprez w Lublinie. 
Może na początek pomyślimy o turniejach młodzieżowych, a 
później przyjdzie czas na mecze pierwszych reprezentacji.
Od tego sezonu nasi kibice mogą oglądać na żywo 
najlepszych lubelskich siatkarzy, bo LUK Politechnika Lublin 
awansowała do Plus Ligi. To klub, który powstał zaledwie 
kilka lat temu. Jak Pan ocenia ten projekt? 
- Jestem pod wrażeniem tempa, w jakim lubelska siatkówka 
powróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej. Mnie miasto 
kojarzy się z osobą jednego z najlepszych siatkarzy w historii – 
Tomaszem Wójtowiczem. Pan Tomek na pewno z dumą 
obserwuje to, co dzieje się wokół siatkówki w jego mieście.
Na co stać lubelski klub w tym sezonie? Z jednej strony 
lubelskim siatkarzom przytrafiały się nieoczekiwane porażki, 
z drugiej - potrafili wygrać ze Skrą w Bełchatowie. 
- Do końca sezonu jeszcze daleko, ale już dzisiaj można 
powiedzieć, że podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza są 
pozytywną niespodzianką rozgrywek PlusLigi. Wygrane z PGE 
Skrą i Asseco Resovią rozbudziły apetyty kibiców i teraz nie 
wypada im zejść poniżej pewnego poziomu. Siatkówka w 
Lublinie pod każdym względem ma się bardzo dobrze.

Rozmawiał: Paweł Markiewicz
Rozmowa przeprowadzona dzięki uprzejmości

Polskiego Związku Piłki Siatkowej
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KOSZYKÓWKA

Jeszcze wrócę do Lublina
Kent Washington

w czasach PRL-u był
w Polsce absolutną 

gwiazdą, pierwszym 
czarnoskórym 

graczem w polskiej 
lidze koszykówki,

o wybitnych 
umiejętnościach

i zdolności
do zapełniania hal

do ostatniego miejsca.
Do dziś jest legendą 

lubelskiego Startu.
Jak wspomina
tamte czasy?

To była niesamowita historia: Amerykanin grający
w socjalistycznym kraju w czasach zimnej wojny. Jakie były 
okoliczności Twojego przyjazdu do Lublina?
- Studiowałem w Southampton College i w maju 1976 r. 
zostaliśmy zaproszeni na koszykarskie tournee do Warszawy
i Lublina. Grając w Lublinie przeciwko KS Start, Resovii i dwóm 
innym amerykańskim drużynom, Trener Niedziela (Zdzisław 
Niedziela – przyp. red.) uznał mnie za zawodnika
o niezwykłych umiejętnościach koszykarskich. Później 
powiedział mi, że szukał takich umiejętności, aby poprowadzić 
drużynę grającą dynamiczną i precyzyjną koszykówkę.
Po turnieju w Lublinie w hotelu Victoria rozmawialiśmy o grze 
w KS Start (przy pomocy tłumacza). Powiedziałem mu,
że pozostał mi jeszcze rok studiów i muszę je dokończyć. 
Zrozumiał i powiedział, że jeśli zechcę grać dla KS Start, będę 
mógł się z nim skontaktować i omówić warunki po 
zakończeniu studiów. Po nieudanej próbie z LA Lakers 
skontaktowałem się z klubem i uzgodniliśmy kontrakt na 
sezon 1978-79. Nigdy nie planowałem przyjazdu do 
komunistycznego kraju, myślałem tylko o rozwoju mojej 
koszykarskiej kariery.
Gdy tylko pojawiłeś się w Polsce, od razu wzbudziłeś 
sensację. Rozpoczęła się „Kento-mania”. Pierwszy 
czarnoskóry koszykarz w naszym kraju, i to z niezwykłymi 
umiejętnościami, którymi zachwycał kibiców. Czy miałeś 
świadomość, że zmieniałeś historię?
- Nie od początku! Zdawałem sobie sprawę, że kiedy grałem
z moją drużyną z uczelni, kibice zarówno w Warszawie, jak
i w Lublinie docenili mój „pomysłowy” styl gry i moje 
umiejętności koszykarskie, które były unikalne w Polsce. 
Pierwsza potyczka z Polonią ukazała duże zainteresowanie 

oglądaniem mojej gry. Wyglądało na to, że kibice w Lublinie 
pamiętali mnie z czasów, gdy grałem tam z moją studencką 
drużyną i ich entuzjazm był fantastyczny. Nie zdawałem sobie 
sprawy, że to, co się wtedy działo, zmieniało historię zarówno 
w wymiarze kulturowym, jak i sportowym. Ja po prostu 
miałem ogromną pasję do ćwiczenia i gry w koszykówkę.
Wszyscy chcieli oglądać mecze Startu z Washingtonem
w składzie. Ciężko było kupić bilet, ogromne kolejki przed
kasami, pełne hale. Jak to wspominasz?
- Na początku myślałem, że kolejki kibiców przed kasami 
oznaczały zainteresowanie grą KS Start. Ale w miarę jak 
nasza/moja popularność rosła, zwiększała się też publiczność 
na naszych meczach. Pamiętam, jak wysiadałem z autobusu 
lub z samochodu mojego tłumacza (Wojciecha) i widziałem 
naprawdę długie kolejki przed lubelską halą. Na meczach 
wyjazdowych, kiedy podjeżdżaliśmy pod halę naszym 
autobusem, również widziałem bardzo długie kolejki. Nigdy 
nie zdawałem sobie sprawy, że jestem znany nie tylko
w regionie, ale i w całym kraju. Zawsze zastanawiałem się,
czy gwiazdy innych dyscyplin sportu przychodzą popatrzeć, 
jak gram lub czy w ogóle słyszały o mnie.
A jak wspominasz ówczesną, komunistyczną Polskę, która 
przecież wyglądała zupełnie inaczej, niż Stany Zjednoczone?
- Czułem, jakbym cofnął się w czasie. Moda, urządzenia, 
samochody,  sklepy i td.  były przestarzałe.  Byłem 
przyzwyczajony do bardziej nowoczesnego stylu życia, ale 
byłem tu po to, aby grać w koszykówkę. Miałam wszystko, 
czego potrzebowałam do przetrwania, a koledzy z drużyny, 
Babcia Kowalska, tłumacz i inni doskonale się mną opiekowali. 
Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Polska była krajem 



komunistycznym i Polacy byli pozbawieni prawa do 
szczęśliwego życia. Dopiero, gdy byłem w Sosnowcu (grałem 
dla Zagłębia po KS Start), zdałem sobie sprawę z opresji, jakie 
komunistyczne państwo może wywierać na swoich 
obywatelach. Przeżyłem to i wytrwałem.
To były trudne czasy: puste półki w sklepach, a na ulicach 
żołnierze. Ty z nimi też miałeś kontakt, ale Ciebie 
zatrzymywali, aby wziąć autograf...
- Podczas mojego pobytu w Sosnowcu, w trakcie stanu 
wojennego, mogliśmy trenować pod warunkiem powrotu
do domu przed godziną policyjną. Kiedy pewnego późnego 
popołudnia szedłem na trening, zostałem zatrzymany przez 
żołnierzy, którzy szybko mnie rozpoznali i poprosili o autograf. 
W tym czasie już mówiłem po polsku, więc zanim udałem się 
na halę, porozmawiałem z nimi i rozdałem kilka autografów.
Stałeś się tak popularny, że nawet zaliczyłeś epizod
w kultowym dla Polaków filmie „Miś”. Jak do tego doszło?
- Reżyser „Misia” (Stanisław Bareja – przyp. red.) zadzwonił
do naszego klubu i zapytał, czy mógłbym zagrać rolę w filmie. 
Mój tłumacz i ja pojechaliśmy tam w innym terminie
i nakręcono moją scenę. Reżyser i aktor odgrywający główną 
rolę (Stanisław Tym – przyp. red.) spotkali się ze mną i udzielili 
mi wskazówek. Dostałem plas�kową piłkę do koszykówki, 
którą trudno było dryblować. Ale udało się nam.
Z zaskoczeniem i radością dowiedziałem się później, jak 
bardzo popularny jest ten film!
Jak wspominasz Lublin?
- Cudownie! Opiekowali się mną moi koledzy z drużyny, 
Babcia, Anna (mieszkała w tym samym domu, co ja), Wojciech
i Stanisław Majdan (kierownik zespołu i dobry przyjaciel). 
Wszyscy starali się, aby było mi najwygodniej, jak to było 
możliwe. Mieszkałem w hotelu Victoria przez pierwsze dwa 
tygodnie przed przeprowadzką do domu, w którym miałem 
własny pokój. Recepcjoniści w hotelu, kelnerki i kelnerzy 
zawsze dobrze się mną zajmowali. Czasami kelnerzy zabierali 
mnie na zaplecze restauracji, abym spokojnie zjadł obiad, 
ponieważ klienci restauracji bywali trochę pijani. Lublin był 
niezwykły, a ludzie bardzo dobrze mnie przyjęli. Bywało,
że trudno było spacerować po mieście z powodu rozdawania 
autografów.

Czy lubelscy kibice mogą liczyć na to, że jeszcze kiedyś 
odwiedzisz nasze miasto?
- Jak najbardziej planuję odwiedzić Lublin w niedalekiej 
przyszłości, latem 2023 lub wcześniej. Chcę zobaczyć Halę
im. Zdzisława Niedzieli. Obecnie planuję przeprowadzkę
do Holandii, gdzie mieszka moja córka. Dzięki temu łatwiej 
będzie mi podróżować po Europie i do Polski (do Lublina). 
Napisałem pamiętnik, który ukaże się w styczniu lub lutym, 
jest w języku angielskim. Mam nadzieję, że wydawnictwo 
zajmie się tłumaczeniem, jeśli zainteresowanie nim w Polsce 
okaże duże. Mam nadzieję, że MOSiR kupi część egzemplarzy
i rozda je (lub sprzeda) kibicom koszykówki. Chcę, aby młodsze 
pokolenie dowiedziało się o mojej polskiej, koszykarskiej 
przygodzie i o tym, co mnie tu przywiodło.

Rozmawiał: Arkadiusz Brozi
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Kent Washington 
• Ur. 10.01.1956 r. w New Rochelle, NY.
• W 1978 r. skończył Uniwersytet 
 Southampton. Przez trzy tygodnie 
 trenował z Los Angeles Lakers,
 ale kontuzja nogi uniemożliwiła mu 
 występy w NBA. 
• Pierwszy czarnoskóry gracz w Polskiej 
 Lidze Koszykówki (Start Lublin 1978-1981, 
 Zagłębie Sosnowiec 1981-1983).
• W polskiej lidze zdobył 2750 punktów
 w 146 meczach.
• Trzykrotny brązowy medalista Mistrzostw 
 Polski, zdobywca Pucharu Polski.
• Z Polski wyjechał do Szwecji, gdzie przez 
 12 lat grał w klubach z Linköping, Luleå
 i Växjö.



Co Pani robi w Norwegii?
- Mieszkam z rodziną. Grałam w Norwegii, tu poznałam męża, 
który też był zawodnikiem i trenerem. Odwiedzaliśmy się, bo 
w między czasie długo grałam w Polsce, a on cały czas 
mieszkał w Lillehammer. Pobraliśmy się po wielu latach bardzo 
dobrej przyjaźni. Takie uśpione narzeczeństwo.
Lillehammer? To pewnie kibicuje Pani skoczkom.
- Mieszkam blisko skoczni. Mam 10 minut drogi. Oczywiście, 
że kibicuję, choć czasem oglądam w telewizji. Skoki i 
narciarstwo są u nas codziennością. Czasami o nich 
zapominam. Znajomi z Polski dzwonią i mi przypominają. Nie 
mogą się nadziwić, że zapominam, ale jestem ciepłolubna i 
bardzo nie lubię mrozu, więc się specjalnie pod skocznię nie 
pcham. To trochę  dla mnie kara.
I mieszka Pani na północy Norwegii…?
- No cóż (śmiech). Wie Pan. Tak się złożyło. Mam wspaniałego 
męża, rodzinę i dzieci.
Pracuje Pani jako trener?
- W Norwegii jest tak, że na początku to rodzice trenują swoje 
dzieci. Tu w piłkę ręczną gra 900 tys. zawodników. Jest bardzo 
popularna. Wie Pan, do sportu trzeba mieć serce. I 
Norwegowie je mają. A że akurat tak się złożyło, że moja córka 
ma mamę - byłą zawodniczkę, to zostałam trenerem jej 
drużyny. Trochę się znam, studiowałam na AWF i daję radę 
nawet na obecnym jej poziomie (śmiech). Robię to zresztą 
społecznie. Trenujemy trzy razy w tygodniu, po 2 godziny. Całą 
rodziną żyjemy piłką ręczną. 
I to nie byle jaką zawodniczkę. Kiedy grała Pani w Montexie 
Lublin, nazywano Panią sercem drużyny. Jest Pani jedną z 

najlepszych polskich piłkarek ręcznych i współautorką 
największych sukcesów w historii klubu.
- Dziękuje, jestem dumna z tego, co udało mi się osiągnąć. 
Piłka ręczna to dla mnie wielka pasja. Nie wyobrażam sobie 
życia bez niej. Ale za sukcesami stał cały zespół, w którym 
g ra ł a m .  Ws p a n i a ł e  d z i ewc z y ny,  k tó re  t wo r z y ł y 
niepowtarzalną atmosferę zwycięstwa. Nie trzeba zapominać 
o sztabie szkoleniowym oraz właścicielu klubu, firmie Montex, 
a właściwie o Panu Tadeuszu Strzęciwilku, dzięki któremu 
miałyśmy wspaniałe warunki do gry. 
Jak trafiła pani do Montexu?
- Grałam wtedy już cztery lata w Norwegii. W międzyczasie, na 
meczu w reprezentacji,  zerwałam wiązadła. Byłam po drugiej 
operacji w Skandynawii, bo pierwsza w Polsce była nieudana. To 
był trudny moment w mojej karierze. Wtedy pojawiła się 
propozycja gry w Montexie, ale także konkurencyjna z 
Warszawy. Pan Strzęciwilk budził zaufanie. Wzięli mnie z 
niewyleczoną kontuzją, w czasie rehabilitacji.
Oferta była lepsza?
- Niekoniecznie (śmiech). Miałam 26 lat. Pochodziłam z Elbląga. 
Przyjechałem we wrześniu, miałam zagrać w grudniu. Nie 
zagrałam, bo przedłużyła się rehabilitacja,. W Montexie to 
rozumieli. Zaczęłam grać dopiero w styczniu i myślę, że 
odpłaciłam swoją grą. Na koniec sezonu kolano znów mi 
uciekało. Klub stanął na wysokości zadania i zorganizował 
operację w Austrii. Bałam się, że w ogóle nie będę grała. Lekarz 
powiedział: „5, a nawet 10 lat”. I tyle grałam.  Miałam przeczucie, 
że prezes Strzęciwilk to solidny partner. Zaufania było kluczowe. 
Nie pomyliłam się wybierając Lublin, bo dzięki temu mam na 
koncie 9 mistrzostw Polski, kilka pucharów Polski i puchar EHC.
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Miałyśmy genialny 
zespół, wiedziałyśmy, 

że możemy wygrać
z każdym – tak złotą 

erę lubelskiej piłki 
ręcznej wspomina 

Wiole�a Luberecka
(teraz Hammershaug),

była znakomita
zawodniczka

i liderka legendarnego 
Montexu Lublin.
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No właśnie. Największy sukces klubowej żeńskiej piłki 
ręcznej to Pani zasługa...
- Drużyny.  Naszym marzeniem była Liga Mistrzyń. Ale 
pechowo trafiałyśmy, a to na znakomite Hypo, a to bardzo 
silną Podravkę. Dziś wiem, że brakowało nam trochę 
doświadczenia i wiary w zwycięstwo. Trafiłyśmy do pucharu 
EHC. W półfinale ograłyśmy odwiecznego polskiego rywala, 
czyli Zagłębie i przyszło zwycięstwo z Podravką. To nas bardzo 
podbudowało. W drużynie pojawił się gen zwycięstwa.
Jak Pani wspomina te mecze o puchar?
- Miałyśmy genialny zespół. Przełamanie przyszło na turnieju 
przed jednym z meczów z nieosiągalnym wtedy dla nas Hypo. 
Zastanawiałyśmy się, jak wysoko nas znowu zleją. 
Powiedziałam wtedy dziewczynom: „A dlaczego mają nas 
zlać?. Też jesteśmy dobre”.  Wygrałyśmy i już wiedziałyśmy, że 
możemy wygrać każdym. Teraz oni zaczęli się nas trochę bać . 
To był najważniejszy moment w karierze?
- Ważny. Ale najważniejszy, był chyba moment, kiedy trafiłam 
do Montexu. Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Liga 
Mistrzów, puchar EHC...
Przypuszczała Pani, że do dziś to będzie największy sukces 
klubowej żeńskiej piłki ręcznej?
- Nie. Trochę szkoda tylko, że nie było przełożenia na kadrę.
Na czym polegała wyjątkowość Montexu końca lat 90.tych.
- W odpowiednim czasie zebrali się odpowiedni ludzie. Prezes 
Strzęciwilk miał marzenie, żeby stworzyć zespół. I tworzył, 
dopóki było można. To był zespół zaprogramowany na 
wygrywanie. Ale żeńska piłka ręczna zawsze miała trudności 
ze sponsorami. Montex miał kłopoty i ostatnie dwa lata były 
trudne. Walczyliśmy na skraju. O awans do Ligi Mistrzów 
grałyśmy dwa mecze w Skopie, przed ich publicznością, bo nie 
było nas na ligę stać. Pomagało trochę miasto. Wbrew 
wszystkiemu wygrałyśmy i weszłyśmy do fazy grupowej. 
Utrzymuje Pani kontakt z koleżankami z drużyny?
- Oczywiście, bo to była fajne ekipa. Nawet czasami spędzamy 
razem wakacje. Spotykamy się też na zjazdach Stowarzyszenia 
Zasłużonego Reprezentanta. Wspólne sukcesy przełożyły się 
na długoletnią przyjaźń z Dorotą Małek,  Moniką, Sabiną, Izą, 
Beatą i Ewą. W końcu, coś wielkiego razem zrobiłyśmy. Z 
Małogosią Majerek co roku spędzamy wspólnie wakacje. 
Dawno Pani była w Lublinie?
- Dość często przyjeżdżam. W 2020 roku miało być spotkanie 
z okazji 20 rocznicy zdobycia pucharu EHC. Nie odbyło się 
niestety z powodu pandemii. Szkoda, bo spotkanie na 10-lecie 
było rewelacyjne. Bardzo lubię przyjeżdżać do Polski. 
Ostatnio byłam w 2019 r., chyba w czasie znakomitego 
Fes�walu Sztukmistrzów. Wypiękniało Stare Miasto. Za 
moich czasów nie było tam gdzie pójść. Nawet odwiedziłam 
Aqua Lublin. Wspaniały obiekt. Bardzo poprawiła się w 
mieście infrastruktura sportowa. Lublin zmienił się 
zdecydowanie na lepsze. 
Kiedy Montex osiągał swoje największe sukcesy,

do dyspozycji była tylko hala Zdzisława Niedzieli przy Al. 
Zygmuntowskich.
- Mam cudne wspomnienia, bo ta hala miała swoją 
niepowtarzalną atmosferę. Wypełniała się po brzegi. 
Brakowało miejsc. Hala pod nasze mecze musiała być trochę 
dostosowywana. To był mankament. Ale miel iśmy 
niesamowitych kibiców. Czasami oglądam mecze MKS w 
internecie i łza się kręci w oku, gdy widzę transparent z 
naszymi podobiznami. To coś fantastycznego po tylu latach. 
Niesamowite.
Wygrała Pani 2 razy plebiscyt na najpopularniejszego 
sportowca roku w Lublinie. Jako jedyna piłkarka ręczna w 
historii była nominowana w plebiscycie Przeglądu 
Sportowego. Czy to się jakoś przełożyło na Pani życie. 
-  Dumna jestem i żałowałam, że nie mogłem pojechać na 
„Przegląd”. Ale akurat grałyśmy mecz. W jednym z plebiscytów 
w Lublinie piłkarki ręczne zajęły chyba trzy pierwsze miejsca, a 
może cztery? Było trochę gadania, że go zdominowałyśmy, ale 
taka była prawda (śmiech). Podobno jestem też bardzo 
wysoko w punktacji wszech czasów.  Rzeczywiście za 
sukcesami sportowymi szła popularność. Choć nie ma 
porównania do dzisiejszych czasów, z wszechobecną 
telewizją, internetem, mediami społecznościowymi. 
Pamiętam, jakie byłyśmy zadowolone po pucharze EHC,  
kiedy trafiłyśmy na pierwszą stronę „Przeglądu Sportowego”, a 
na lotnisko przyjechała telewizja (śmiech).
To jak się  zostaje jedną z najlepszych piłkarek ręcznych w 
historii Lublina i Polski? 
- Moi rodzice nie mieli dużo wspólnego ze sportem. W szkole 
podstawowej, do której chodziłam, była piłka ręczna i grał mój 
straszy o trzy lata brat (obecnie jest trenerem w Niemczech). 
Był nabór do klas sportowych. Trenerzy zawiesili sznurek. 
Szukali wysokich i silnych, więc żeby się dostać, trzeba było 
zahaczyć głową. Szłam na palcach, bo byłam niska, a i tak 
miałam problem (śmiech). Moja ambicja jednak była tak 
mocna, że w drugim etapie wygrałam wszystkie testy 
sprawnościowe. Nie mieli wyjścia. Musieli mnie wziąć.

Rozmawiał: Czesław Pogonowski

Wiole�a  Luberecka
Reprezentowała Montex 
Lublin od 1994 do 2004, 
zdobywając 9 tytułów 
mistrza Polski  z rzędu 
(1995–2003) oraz Puchar 
EHC  (2001).



Wydarzenia na lubelskim stadionie to nie tylko to, 
co widzą kibice z trybun. Większość imprez jest 
także bacznie obserwowana, rejestrowana i 
transmitowana przez czujne oko telewizyjnych 
kamer.
„Czas na kolejne wielkie, piłkarskie emocje! Ze stadionu Arena 
Lublin wita Państwa…” – trudno zliczyć, ile razy te słowa 
wypowiadane przez komentatorów sportowych na początku 
każdej transmisji padły ze stanowiska komentatorskiego na 
Arenie Lublin. 
Mistrzostwa Europy U-21 w 2017 r., Mistrzostwa Świata U-20 
w 2019 r., mecze męskiej Reprezentacji Polski U-20 i U-21, 
kobiecej Reprezentacji Polski, finały Pucharu Polski, potyczki 
Górnika Łęczna w Ekstraklasie, spotkania ligowe i pucharowe 
Motoru Lublin. A wszystko to na najważniejszych sportowych 
antenach w kraju (Telewizja Polska, Polsat, Canal+) i nie tylko.
– W czasie MŚ U-20 sygnał z Lublina był produkowany do ok. 
200 krajów – mówi Piotr Raszewski, wydawca programów 
sportowych i transmisji w TVP, który w czasie turnieju w 2019 r. 
był koordynatorem działań telewizyjnych na Arenie Lublin.
– Praca przy transmisjach sportowych zaczyna dużo wcześniej 
niż wydarzenie – podkreśla Raszewski. – Na MŚ wóz 
instalował się 3 dni przed pierwszym meczem. Ale 
przygotowania do Mundialu rozpoczęły się wiele miesięcy 
przed turniejem.
– Standardowo na mecz Ekstraklasy szykuje się pozycje dla 
dwóch komentatorów, tam musieliśmy przygotować pozycje 
dla kilkudziesięciu osób – obrazuje wydawca TVP.
– Przygotowania, w tym budowa całej infrastruktury, trwały 

kilka miesięcy, a sama praca już na stadionie zaczęła się 2 
tygodnie przed turniejem. 
– Najpierw powstało miasteczko kontenerowe. Potem 
przyjechał główny wóz transmisyjny. Do tego ogromna ilość 
kabli, stadion był praktycznie opleciony grubymi wiązkami – 
wylicza Raszewski. I podkreśla: – Wozy, które tutaj pracują, są 
takie, jak na całym świecie. Np. wóz ATM-u, który obsługiwał 
MŚ U-20, był używany przez organizatorów Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro. W tym przypadku kubatura 
stadionu nie ma znaczenia, aczkolwiek Arena Lublin z racji 
swoich wymiarów ułatwia prace ekipom technicznym, które 
muszą cały sprzęt i  kilometry kabli przygotować.
Rozmiary i konstrukcja lubelskiego stadionu to atuty często 
wymieniane przez ekspertów telewizyjnych. – Arena Lublin to 
obiekt kompaktowy – mówi Tomasz Jasina, dziennikarz i 
komentator TVP. – Z jednej strony ma określoną pojemność, 
nie jest to stadion gigant. Ale nie jest też mały i w realia 
lubelskie wpisuje się w sam raz. Jego atutem jest układ 
komunikacyjny – jasny, klarowny i sprawiający, że łatwo 
można trafić na swoje miejsce prasowe czy do loży 
komentatorskiej. 
– To, co z punktu widzenia dziennikarzy sportowych i 
komentatorów jest bardzo istotne, może nawet najważniejsze, 
to dobra widoczność. Miejsca prasowe na Arenie tę 
widoczność gwarantują – mówi Tomasz Jasina.
Aż trudno uwierzyć, ale.. – Na wielu ogromnych i 
legendarnych stadionach często  widoczność jest słaba – 
podkreśla komentator TVP. – Przypominam sobie mecz na 
CampNou w Barcelonie, gdzie siedziałem na wysokości 
jednego z pól karnych, daleko od środka boiska. W takiej 
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sytuacji ten ograniczony obrazek powoduje, że chociaż jest się 
na stadionie, to czasem trzeba się bardziej posiłkować 
ekranem pomocniczym, niż tym co się widzi na obiekcie.
MŚ U-20 w 2019 r. Tomasz Jasina komentował na antenie TVP 
Sport. – Schemat działania był standardowy. Biuro prasowe, 
akredytacje,  oznaczenia, które kierują w odpowiednie miejsca 
– wspomina. – Wiadomo, że Mistrzostwa Świata to impreza, 
nad którą piecze trzymała FIFA. Ale schemat imprez 
organizowanych przez UEFA czy przez FIFA jest zbliżony:  
procedury, których trzeba się trzymać bez względu na to, czy 
obiekt jest na 30, 50 czy na 5 tys. widzów.
Drobiazgowy plan każdego wydarzenia organizowanego 
przez europejską czy światową federację ma swoje różne 
ob l i cza .  –  Pamiętam,  j ak  na  MŚ U-20  mie l i śmy 
zagwarantowane tylko dwa miejsca na płycie boiska, żeby 
mogli na nią zejść reporterzy. Potrzebne nam były trzy, 
ponieważ było dwóch komentatorów i ekspert – mówi 
komentator TVP. – Raz udało nam się załatwić sprawę 
polubownie z przedstawicielką FIFA i mogliśmy wejście na 
płytę w komplecie. Ale za drugim razem ta sztuka się już nie 
udała.
Wiele zależy od tego, kto jest głównym organizatorem meczu. 
Na Arenie spotkania piłkarskie organizowali już m.in.: FIFA, 
UEFA, PZPN, Górnik Łęczna (według reguł Ekstraklasy) czy 
Motor Lublin. Za każdym razem do zadań MOSiR „Bystrzyca” 
w Lublinie, który jest operatorem obiektu, należy 
przygotowanie go według wszystkich wytycznych 
organizatora i wywiązanie się z nałożonych zadań przed 
wydarzeniem i w jego trakcie.

– W przypadku meczów ligowych w ich telewizyjną produkcję 
zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób. W większości to 
technicy, którzy rozwijają kable, przygotowują pozycje 
komentatorskie, ewentualne oświetlenie na planie – wylicza 
Raszewski. – Dopiero, kiedy oni kończą, pracę zaczyna ekipa 
realizatorska, która musi wszystko sprawdzić, ustawić 
odpowiednio kamery, zbalansować je, po czym dopiero wtedy 
pojawiają się dziennikarze.
– Z praktycznej strony nie jest tak, że w Lublinie 

zainstalowanie wozu trwa dłużej albo krócej niż we 
Wrocławiu czy w Warszawie – podkreśla wydawca TVP. – 
Standardowo 5 godzin przed meczem zaczyna się 
rozstawianie wozu, co trwa około 2-3 godzin. Tak, żeby na 
minimum 2 godziny przed meczem być w gotowości 
realizacyjnej. 
Ile kamer pokazuje mecze na Arenie? – Nie ma reguły. 
Minimalna liczba to 7-8. Ale np. przy meczach Ekstraklasy, 
które na Arenie rozgrywał Górnik Łęczna, było od 9 do nawet 
16 kamer. O ich liczbie bardziej niż obiekt decyduje specyfika i 
ranga spotkania – mówi Raszewski. – Pamiętam mecz, w 
którym Motor Lublin grał o awans z Olimpią Elbląg. Na Arenę 
przyszło bardzo wielu kibiców, a my rozstawialiśmy aż 12 
kamer. Robiliśmy duże studio przedmeczowe, mieliśmy dwóch 
reporterów na planie, plus oczywiście cała realizacja meczu.
– To, że Arena Lublin to obiekt typowo sportowy, sprawia, że 
jest się blisko i czuje się to, co dzieje się na boisku. Dotyczy to 
również dziennikarzy i komentatorów – podkreśla Tomasz 
Jasina. – Arena to obiekt to skrojony na miarę Lublina. Jest 
nowoczesnym stadionem, który spełnia wymagania nie tylko 
ligowe, ale daje możliwość organizacji chociażby finału 
Pucharu Polski.
Imprez nie tylko piłkarskich, bo Arena Lublin to także m.in. 
koncerty. Również koncerty transmitowane przez różne 
telewizje. Warto przypomnieć, że choćby oficjalne otwarcie 
lubelskiego stadionu w 2014 r. było produkowane we 
współpracy MOSiR i Miasta Lublin z TVN. Koncert „Talent czy 
Factor” mogli obejrzeć widzowie na głównej antenie jednej z 
największych telewizji w Polsce. 
– Chcieliśmy zrobić otwarcie z udziałem ogólnopolskiej 
telewizji z wielkim show, które będzie wydarzeniem nie tylko 
sportowym, ale i kulturalnym, w którym będzie mogło 
uczestniczyć jak najwięcej ludzi. Pomyśleliśmy, że koncert 
będzie dobrą okazją to tego, żeby jego uczestnicy mogli 
zobaczyć ten obiekt z innej perspektywy niż z trybun, 
ponieważ widownia znajdowała się na płycie boiska – 
wspomina Krzysztof Komorski, były zastępca prezydenta 
Lublina ds. sportu, kultury i partycypacji społecznej, a obecnie 
wiceprezes MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie. 
I dodaje: – Dzięki współpracy z tak dużym graczem mogliśmy 
liczyć na ogólnopolską promocję tego wydarzenia. Koncert 
prowadziła Pani Agnieszka Woźniak-Starak, a transmisję 
mogli oglądać widzowie TVN na głównej antenie w czasie 
najwyższej oglądalności. Miał być to debiut Areny Lublin i 
chcieliśmy zaprezentować ten obiekt z jak najlepszej strony i 
zorganizować coś na dużą skalę. Myślę, że to się udało. 

Katarzyna Łepek-Gaweł 

13

TECHNOLOGIA

– Miałem okazje pracować na lubelskim stadionie 
zarówno podczas meczów ligowych, jak i meczów MŚ i 
ME, które się tu odbywały – mówi Piotr Raszewski. – 
Pojawiały się tu różne ekipy realizatorskie i większość 
wozów transmisyjnych dostępnych w Polsce. Wszyscy 
chwalili funkcjonalność stadionu.



„Mens sana in corporesano”, czyli „w zdrowym ciele 
zdrowy duch”. Ta starorzymska sentencja poety i 
satyryka Juwenalisa w pełni obrazuje ideę stojącą u 
podstaw działalności Akademickiego Związku 
Sportowego w Lublinie – organizacji, która 22 
stycznia 2022 r. obchodzić będzie stulecie istnienia. 
Dzieje sportu akademickiego nad Bystrzycą są niemal zbieżne z 
akademickością miasta. Niespełna dwa lata po powołaniu 
Uniwersytetu Lubelskiego z inicjatywy studenta Tadeusza 
Jaworowskiego podjęto działania, których efektem było 
powstanie 22 stycznia 1922 r. Akademickiego Koła 
Sportowego, przemianowanego po kilku miesiącach na 
Akademicki Związek Sportowy.
W dwudziestoleciu międzywojennym AZS skupiał swoją 
działalność w dziewięciu sekcjach sportowych, wśród których 
prym wiedli lekkoatleci i koszykarze. Już w 1923 r., podczas 
pierwszych Akademickich Mistrzostw Polski, Władysław 
Koziełł zdobył złote medale w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. 
Niedługo później Kazimierz Dzwonkowski wywalczył brązowy 
medal w dziesięcioboju podczas mistrzostw Polski seniorów. 
Największym drużynowym sukcesem pochwalić mógł się 
zespół koszykówki męskiej zwyciężając AMP w 1938 r. oraz 

osiągając półfinały mistrzostw Polski rok później. Złotymi 
zgłoskami zapisał się także łyżwiarz figurowy Kazimierz 
Nawrot, trzeci zawodnik kraju z 1938 r. 
II wojna światowa przyniosła niepowetowane straty w gronie 
zawodników i działaczy. Wśród pomordowanych byli m.in.: 
prof. Czesław Martyniak, jego brat Zygmunt Martyniak, 
Stanisław Pęczalskii Władysław Reinholz. Nie zachwiało to 
jednak sportowym duchem „azetesiaków”, którzy – wzorem 
piłkarzy Lublinianki – jeszcze w czasie okupacji niemieckiej 
rozgrywali mecze na dziedzińcu szpitala Bożego Jana.  
Niemal natychmiast po opuszczeniu miasta przez wrogie 
oddziały, w sierpniu 1944 r. grupa przedwojennych działaczy, 
przy wsparciu i zaangażowaniu pierwszego powojennego 
prezesa zarządu, ówczesnego wiceprezydenta miasta 
Stanisława Krzykały, przystąpiła do reaktywacji AZS. Do AZS 
Lublin wówczas należeli wówczas studenci trzech uczelni: KUL, 
UMCS i Politechniki Warszawskiej, która w pierwszym okresie 
po wojnie miała swoją siedzibę w naszym mieście. Z czasem, po 
podziale UMCS kluby uczelniane utworzono także przy 
dzisiejszych uniwersytetach: Medycznym i Przyrodniczym oraz 
przy Politechnice. 
W okresie 1944-1989 dobrze prezentowały się drużyny 
akademików w grach zespołowych. Do historii przeszedł m.in.: 
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tytuł Akademickich Mistrzów Polski w hokeju na lodzie 
wywalczony w 1948 r. przez drużynę złożoną z dużej mierze z.. 
piłkarzy Lublinianki. Na wysokim poziomie stała również 
siatkówka. Jeszcze w latach 40' czwarte miejsca w 
mistrzostwach Polski zajmowały zarówno zespoły siatkarek, jak 
i siatkarzy. To właśnie panowie w 1964 r. uzyskali awans do 
ekstraklasy pod wodzą legendarnego trenera kadry narodowej 
Jerzego Welcza. Kilka lat później drużynę tę zasilił sportowiec 
Lubelszczyzny wszechczasów Tomasz Wójtowicz, a w składzie 
akademiczek brylowały Małgorzata Denisow i Emilia 
Szczawińska-Osińska. 
Systematycznie rozwijała się też drużyna koszykówki kobiet, 
która w 1966 r. awansowała do I ligi, a po 25 latach do swoich 
koleżanek dołączyli koszykarze. Basket do dziś pozostaje jedną 
z wizytówek miejscowego AZS. Ekstraklasowe boje toczyły 
również drużyny tenisistów stołowych oraz rugbistów.
W czołówce regionu znajdowała się też sekcja lekkoatletyczna. 
W historii najbardziej zapisał się trójskoczek Andrzej Sontag – 
olimpijczyk, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, brązowy 
medalista mistrzostw Europy w Rzymie w 1974 r.
Największy sukces dla lubelskiego AZS tamtych lat przyniosła 
jednak sekcja szermiercza i najjaśniejsza gwiazda w dziejach 
lubelskiego fechtunku: Arkadiusz Godel – złoty medalista 
igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 r. i drużynowy mistrz 
świata z 1978 r. 
W szczytowym okresie tym AZS Lublin zrzeszał w 76 sekcjach 
ponad 5500 członków i był zdecydowanie największą 
organizacją sportową w mieście.
Przełom XX i XXI wieku to okres intensywnych zmian – upadku 
i odrodzenia lubelskiego AZS. Dziś o jego sile stanowi 14 
klubów uczelnianych zrzeszających ponad 3000 osób. Dzięki 
woli  współpracy rektorów szkół wyższych,  władz 
samorządowych miasta i regionu, organizacja stała się 
sportową wizytówką Lublina realizującą współzawodnictwo 
sportowe dla tysięcy zawodników z całego kraju.
Od 2005 r. sekcja lekkiej atletyki Klubu Uczelnianego AZS 
UMCS Lublin regularnie startuje w gronie najlepszych w kraju 
zdobywając m.in. dwukrotnie tytuł Drużynowego Mistrza 
Polski. Ostatnie lata to okres prawdziwego rozkwitu królowej 
sportu w lubelskim AZS. Prymat na arenie akademickiej 
przekształcił się w dominację na krajowych czempionatach, a te 
w medale mistrzostw Europy i świata i wreszcie w upragnione 
laury olimpijskie. Tymi poszczycić się mogą: Małgorzata Hołub-
Kowalik, mistrzyni w sztafecie 4x400 m i wicemistrzyni w 
sztafecie kobiet oraz Malwina Kopron, brązowa medalistka w 
rzucie młotem. Ponadto biało-zielone barwy reprezentują 
również gwiazdy światowego formatu m.in.: Paulina Guba, 
Sofia Enaoui, Karolina Kołeczek i Marcin Lewandowski. 
O Lublinie mówi się jako o stolicy polskiego pływania. Duża w 
tym zasługa skupienia wokół AZS UMCS najlepszych trenerów i 
najzdolniejszej młodzieży z miasta i regionu. Do najlepszych 
zawodników zaliczyć należy: Konrada Czerniaka, Jana 

Świtkowskiego, Jana Hołuba czy Laurę Bernat.
Cała koszykarska Polska obserwowała odrodzenie się drużyny 
kobiecej po kilkunastu latach niebytu Drużyny, która w dwa lata 
od powrotu do krajowej elity w 2017 r. zdobyła Puchar Polski w 
koszykówce, a dziś należy do ścisłej czołówki Energa Basket Ligi 
i rywalizuje w europejskich pucharach.
Sport wyczynowy to także: bobsleiści z dumą noszący miano 
pierwszych zimowych olimpijczyków Lublina, tenisistki 
stołowe, siatkarki, siatkarki plażowe ze wspaniałymi Moniką 
Brzostek i Kingą Wojtasik, piłkarki ręczne Wyższej Szkoły 
Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola kilkukrotnie triumfujące w 
Akademickich Mistrzostwach Świata czy zawodnicy 
Politechniki Lubelskiej rywalizującej na zapleczu unihokejowej 
ekstraklasy. 

Prezydent Krzysztof Żuk niejednokrotnie podkreślał, że lubelski 
AZS to młodzi menadżerowie sportu, dla których nie ma rzeczy 
niemożliwych. Jego słowa to potwierdzenie powszechnej opinii 
o jakości efektów podejmowanych przez nich wyzwań, czyli 
organizacji wydarzeń najwyższej rangi na zlecenie polskich 
związków sportowych w tym m.in.: Lekkoatletyczne 
Mistrzostwa Polski Seniorów, Puchar Polski w koszykówce, 
Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej, 
Superpuchar Polskiej Ligi Siatkówki kobiet 2015-2020, 
Superpuchar Polski w siatkówce kobiet i mężczyzn, Główne 
Mistrzostwa Polski w pływaniu i serię Pływackich Grand Prix 
etc. 
Ponadto miejscowi działacze AZS od kilku lat realizują szereg 
projektów skierowanych bezpośrednio do mieszkańców 
naszego miasta w każdym wieku. 
Dumny stulatek na przestrzeni wieku był „domem” dla tysięcy 
młodych ludzi z satysfakcją identyfikujących się z biało-
zielonymi barwami AZS. To również jedyna w swoim rodzaju 
organizacja, której członkowie realizują swoje marzenia w 
zgodzie z hasłem przewodnim Akademickiego Związku 
Sportowego: „młodość pełna pasji”.

Paweł Markiewicz
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AZS to jednak ciągle przede wszystkim 
sport akademicki. O jego doskonałej 
kondycji świadczyć mogą miejsca w 
klasyfikacji generalnej i klasyfikacji typów 
uczelni w cyklu Akademickich Mistrzostw 
Polski. 
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Czym różni się sauna sucha od mokrej czy parowej? 
Do której wchodzimy owinięci w ręcznik, a do 
której nago? Czy każdy może saunować? I kim jest 
saunamistrz? Wyjaśniamy wszystkie fakty i 
obalamy mity dotyczące saunowania.
W okresie jesienno-zimowym często szukamy sposobu na 
zwiększenie odporności organizmu. Niejednokrotnie zostało 
dowiedzione, że regularne wizyty w saunie wzmacniają 
organizm. Przyzwyczajają ciało do zmian temperatury oraz 
uczą organizm, jak szybko na nie reagować. Dzięki temu 
rzadziej się przeziębiamy czy łapiemy infekcje. 
Saunowanie to przede wszystkim oczyszczenie organizmu, 
które dokonuje się dzięki intensywnemu poceniu ciała pod 
wpływem wysokiej temperatury. Korzystanie z sauny ma 
bardzo wiele zalet. Nie tylko poprawia stan naszego zdrowia, 
ale również pozytywnie wpływa na urodę oraz regeneruje 
mięśnie i usuwa skutki stresu. Ciepło wpływa też na lepsze 
ukrwienie tkanek, a co za tym idzie, lepsze dotlenienie skóry. 
Staje się ona bardziej jędrna i ma ładny koloryt. Pobyt w saunie 
jest też pomocny w walce z obrzękami w okolicy rąk, nóg i 
twarzy, a także cellulitem. 
Saunowanie jest znane od wieków, a jego najważniejsze 

zasady są praktycznie niezmienne. Najdłuższą tradycję 
korzystania z saun mają Finowie. Stamtąd doszło do 
rozpowszechnienia rytuału saunowania na świecie. W 
ostatnich latach jego popularność mocno wzrosła również  w 
Polsce.
Dla wielu saunowanie nie jest już tylko zabiegiem, ale 
określane jest mianem sztuki. Coraz bardziej popularne jest 
organizowanie seansów saunowych prowadzonych przez 
saunamistrzów. Ceremonie  polegają na polaniu rozgrzanych 
kamieni na piecu wodą z odpowiednio dobranymi olejkami 
aromatycznymi, a po powstaniu gorącej pary saunamistrz 
rozprowadza gorące powietrze po saunie  przy użyciu 
ręcznika czy też wachlarza, co wzmaga odczucie ciepła 
połączonego z zapachami olejków. Najczęściej seansom 
towarzyszy choreografia i stroje, dzięki czemu ceremonie są 
niezwykle widowiskowe.
Saunowanie, zdaniem wielu, to sztuka. Żeby uzyskać 
maksimum korzyści i przyjemności z saunowania, należy 
przestrzegać zasad poprawnego saunowania, które wpływają 
na komfort korzystania z saun. 
Przed wizytą w saunarium warto upewnić się, że nie mamy 
żadnych przeciwwskazań do odbycia seansu. Do schorzeń, 
które stanowią przeciwwskazania do korzystania z saun, 
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Czas na saunę

Fot. Jose B. Garcia Fernandez



należą m.in. cukrzyca, nadczynność tarczycy, choroby skóry 
oraz ostre stany reumatyczne.
Należy również mieć na uwadze, że kultura saunowania nie 
jest jeszcze powszechnie znana. Dlatego o zasadach 
saunowania warto przypominać innym saunowiczom, 
zwłaszcza jeśli się do nich nie stosują. Dzięki temu 
świadomość zasad poprawnego saunowania wzrośnie, a 
przestrzeganie zasad zapewni bezpieczeństwo i mnóstwo 
korzyści prozdrowotnych saunującym.
Aby saunowanie przyniosło najkorzystniejsze rezultaty, cykl 
powinniśmy wykonać przynajmniej 3 razy.
Szczególnie gorąco polecamy Saunarium w Aqua Lublin, gdzie 
goście mają do dyspozycji różne rodzaje saun; specjalne, 
różnorodne, tematyczne seanse saunowe i opiekę najlepszych 
saunamistrzów.

Aleksandra Romańska
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Przed wejściem do sauny
• N i e  p o w i n n y ś m y  j e ś ć  o b fi t e g o  p o s i ł k u 
 przynajmniej dwie godziny przed seansem.
• Należy dokładnie umyć ciało mydłem i wysuszyć 
 ręcznikiem.
• Należy zdjąć kos�um kąpielowy, wszelką biżuterię, 
 zegarek i inne ozdoby.
• Należy pamiętać o zachowaniu ciszy w saunie.
Sauna sucha
• Do sauny suchej wchodzimy owinięci w ręcznik 
 oraz w czapce na głowie.
• Odwijając ręcznik pozwolimy ciału równomiernie 
 się nagrzać, ręcznik powinniśmy rozłożyć na ławce, 
 a następnie ułożyć się na nim pamiętając, aby żadna 
 z części ciała nie dotykała bezpośrednio drewna.
Łaźnia parowa
• Do łaźni parowej wchodzimy całkowicie nago, 

 zostawiając ręcznik i klapki na zewnątrz.
• Dokładnie spłukujemy miejsce, w którym planujemy 
 usiąść za pomocą wody.
• Po zakończonym pobycie spłukujemy ponownie miejsce, 
 z którego korzystaliśmy.
Po wyjściu z sauny
• Bezpośrednio po wyjściu z sauny należy dokładnie 
 spłukać ciało ciepłą wodą, a następnie je schłodzić
 pod natryskiem lub korzystając z zimnego basenu lub 
 groty. Schładzanie rozpoczynamy od stóp.
• Po saunie należy odpocząć przynajmniej tyle samo, ile 
 czasu spędziliśmy w saunie. W trakcie odpoczynku 
 należy uzupełnić płyny wodą.
• Przed opuszczeniem sauny pamiętamy, aby dokładnie 
 umyć całe ciało.

ZASADY POPRAWNEGO SAUNOWANIA

• Sauna sucha (fińska) - sauna o bardzo wysokiej 
 temperaturze powietrza (od 85 do 110 °C). Jest to 
 najbardziej tradycyjny i powszechny rodzaj sauny. 
• Sauna mokra. Temperatura jest tutaj niższa niż
 w saunie suchej (od 60 do 85 °C), ale z wyższą 
 wilgotnością (do ok. 50%). 
• Sauna parowa. Znacznie niższa temperatura 
 kąpieli (do 50 °C), za to wilgotność wynosi nawet 100 %. 
• Sauna infra red (na podczerwień). Najłagodniejsza
 z saun, charakteryzuje się stosunkowo niską  
 temperaturą (30-60 stopni °C) i niską wilgotnością.
 W saunie tej ciepło wytwarzane jest przez 
 promienniki IR. Promienie podczerwone przenikają 
 do naszego organizmu nawet na głębokość 4 cm,
 co powoduje ich skuteczne działanie.

4 podstawowe rodzaje saun:



Łyżwiarstwo figurowe
Ada Tymczak i Izabela Michałkiewicz, trenerki MKŁ Libella 
Lublin

# Jazda na łyżwach to sport czy rekreacja?
Izabela: - Łyżwiarstwo to z pewnością na początku pewna 
pasja, jednak wraz z coraz intensywniejszym i bardziej 
zawodowym treningiem przekształca się w uprawianą 
dyscyplinę sportu. Tak było w moim przypadku. Teraz jako 
trener łyżwiarstwa mogę powiedzieć, że pasję do łyżwiarstwa 
odkrywam na nowo. 
# Jak zacząć swoją przygodę z łyżwami?
Ada: - Wszystko zależy od naszego nastawienia. Można wejść 
na lód z myślą: „zostanę łyżwiarzem figurowym”, ale - tak jak w 
każdej dyscyplinie sportu - zaczynając nie wiemy, czy to jest 
to, nie znamy swoich predyspozycji. Dopiero kiedy zaczniemy 
trenować, możemy określić, czy dana dyscyplina sprawia nam 
przyjemność, a z czasem podjąć decyzję, czy chcę trenować 
wyczynowo.
# Jak dobrać łyżwy?
Ada: - Przede wszystkim nie zalecam sprzętu z sieciówek! 
Wcale nie jest dużo tańszy, a jest słabszy od sprzętu 
uznawanego za profesjonalny. Błędem jest używanie łyżew 
plas�kowych, rozsuwanych - tu zawsze stosunek łyżwy do 
buta będzie za mały lub za duży (but możemy regulować, płoza 
zostaje taka sama). Jeśli decydujemy się zainwestować w 
łyżwy i chcemy mieć dobry sprzęt, który będzie nam służył 
przez lata, warto udać się do specjalistycznego sklepu, 
skorzystać z dostępnego doradztwa w tym zakresie. 
Pamiętajmy, że łyżwy muszą być bezpieczne - dobrze trzymać 
kostki, nie wyginać się na każdą stronę, mieć zaostrzone płozy. 
Pamiętajmy, że nauka jazda na łyżwach to także sztuka 
upadania, której powinniśmy się nauczyć. Szczególnie na 
początku warto pamiętać o kasku, ochraniaczach i przede 
wszystkim rękawiczkach.
# Chcę profesjonalnie trenować . Gdzie?
Ada: - Zapraszamy do MKŁ Libella Lublin. Można nas znaleźć 
w mediach społecznościowych, zachęcamy także do kontaktu 
telefonicznego. Każdy może przyjść na pierwszy, 
niezobowiązujący trening i spróbować. Jeśli dobrze będziemy 
się czuć na lodzie, wtedy złożyć deklarację członkowską do 
klubu i regularnie uczestniczyć w zajęciach. 
# Kiedy zacząć?
Ada: - Najlepiej zapisać się na zajęcia wraz ze startem 
lodowiska, jednak największe zainteresowanie to okres 
przedświąteczny. Wtedy w sklepach pojawiają się łyżwy, w 
telewizji wyświetlane są filmy z łyżwiarkami, co daje 
dodatkowy bodziec i zwiększa zainteresowanie. W efekcie 
często w grudniu/styczniu musimy zamykać listy. Zbyt liczne 
grupy nie pozwalają trenerom poświęcić odpowiedniego czasu 
każdej osobie. Tym samy treningi nie byłyby zbyt efektywne, a 
to mijałoby się z naszym celem. Równocześnie chcemy dbać o 
bezpieczeństwo i komfort uczestników każdych zajęć.
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Sezon na sporty zimowe w pełni,

więc bierzemy pod lupę największe i najpopularniejsze 

lodowisko w regionie – lubelską Icemanię.

Jazda rekreacyjna, łyżwiarstwo figurowe, hokej.

Wspólnie z ekspertami podpowiadamy, jak zacząć

i rozwijać swoją przygodę w łyżwami.
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Iza: - Przygodę z łyżwiarstwem rozpoczęłam w wieku 3 lat, 
kiedy tata zabrał mnie na lodowisko. Praktycznie od początku 
pokochałam jazdę na łyżwach. Wraz ze startem kolejnego 
sezonu rodzice zapisali mnie do szkółki, a w wieku 12 lat 
rozpoczęłam jazdę wyczynową.
# Trening zawsze na lodzie czy nie tylko?
Ada: - Treningi odbywają się nie tylko na lodzie. Prowadzimy 
też zajęcia tzw. off-ie. Są to zajęcia z elementami treningu 
ogólnorozwojowego, akrobatyki czy siłowania. Wysoka 
jakość tych treningów przenosi się później na lód. Natomiast w 
sezonie letnim łyżwy zastępujemy rolkami. 
# Doświadczenie zawodnika pomaga w pracy trenera? 
Iza: - Zdecydowanie tak. Fakt, że mam doświadczenie 
zawodnicze, pomaga mi w pracy trenera, ponieważ jestem w 
stanie zrozumieć emocje swoich zawodników. 
# Icemania to Wasz drugi dom?
Ada: - Jak najbardziej możemy nazwać Icemanie swoim 
drugim domem. Spędzamy tu bardzo dużo czasu. Zawodnicy 
są zadowoleni z lodowiska, z jego dostępności.
Iza: - Zdecydowanie na lodzie czuję się jak w domu.
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Hokej
Krzysztof Krauze, trener minihokeja w UKS LHT Lublin

# Jazda na łyżwach to sport czy rekreacja?
Krzysztof: - Można o tym powiedzieć dwuznacznie. Myślę że 
samo jeżdżenie na łyżwach to bardziej rekreacja, w sezonie 
letnim zastępowana jazdą na rolkach. Jednak osobom, które 
chciałby spróbować czegoś więcej, które są „charakterne”, 

potrzebują większej dawki adrenaliny, polecam hokej. To 
dyscyplina sportu wymagająca sporych umiejętności, przede 
wszystkim perfekcyjnej jazdy na łyżwach, ale także pracy rąk 
przy operowaniu kijem czy myślenia strategicznego 
charakterystycznego dla sportów zespołowych.
# Jak zacząć swoją przygodę z łyżwami?
- Przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo na lodzie. 
Czy dziecku, czy dorosłemu, który wcześniej nie zakładał 
łyżew, polecam przede wszystkim kask ochronny na głowę 
(choćby rowerowy, narciarski), ochraniacze na miejsca 
najbardziej narażone na upadki (kolana, łokcie), no i 
rękawiczki. Na początku nie bójmy się jechać spokojnie przy 
bandzie, nauczmy się łapać równowagę. Uważam, że łyżwy to 
sport dla każdego, można zacząć w każdym wieku. 
# Jak dobrać łyżwy?
- Wybór na rynku jest ogromny, każda dyscyplina sugeruje 
inny typ (łyżwy figurowe, hokejowe), jednak na początek 
polecam łyżwy, w których po prostu będziemy czuć się 
dobrze, i które będą dla nas wygodnie. Ważne, aby były 
sztywne w kostkach, co przekłada się na samo poruszanie się 
po lodzie.
# Chcę profesjonalnie trenować. Gdzie?
- Zapraszam do UKS LHT Lublin. Prowadzimy także szkółkę 
nauki jazdy z naborem do hokeja, gdzie prowadzone są zajęcia 
również pod moim okiem. Grupy prowadzone są na różnych 
poziomach zaawansowania. Tak naprawdę już po kilku 
tygodniach trenowania, posiadając podstawy, kiedy czujemy, 
że to jest to, można dostać kompletny sprzęt do trenowania i 
rozpocząć swoją przygodę z hokejem. Na co dzień obserwuję, 
jak z każdym treningiem wśród uczestników widać radość i 
postępy w poruszaniu się po lodzie i grze.
# Czy możesz nazwać Icemanię swoim drugim domem?
- Icemania to z pewnością mój drugi dom. Spędzam tu dużo 
czasu prowadząc treningi lub samemu trenując. 

Rozmawiała: Paulina Mróz
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Dobre informacje dla lubelskich narciarzy. Jak tylko 
spadnie więcej śniegu, MOSiR przygotuje nad 
zalewem specjalną trasę do narciarstwa biegowego.
To powrót do tradycji narciarskich sprzed lat, gdy nad zalewem aż 
roiło się od osób szusujących na nartach. Warunkiem 
niezbędnym do przygotowania trasy jest odpowiednia pogoda: 
co najmniej 10 cm śniegu i temperatury utrzymujące się poniżej 
zera zarówno w nocy, jak i w dzień.
Specjalnie przygotowana trasa narciarska wokół Zalewu 
Zemborzyckiego będzie miała 7-8 kilometrów długości. Mało 
tego. Przy sprzyjającej, śnieżnej pogodzie, będzie można 
wydłużyć bieg o ścieżkę rowerową prowadzącą na drugi koniec 
miasta.
To odpowiedź na coraz większe zainteresowanie jazdą na dwóch 
deskach. Nic dziwnego. Narty biegowe nie wymagają tak 
specjalistycznej infrastruktury, jak narciarstwo zjazdowe. 
Wystarczy siarczysty mróz i ok. 10 cm pokrywy śnieżnej na 
pieszych szlakach, w lesie, na polach czy w parku, żeby pobiegać 
na nartach, „przewietrzyć” głowę i nacieszyć oczy ładnymi 
widokami zimowej aury.
Pozornie wydaje się, że narciarstwo biegowe to niewielki wysiłek, 
jednak nic bardziej mylnego. Podczas takiej aktywności 
zaangażowane jest aż 80% mięśni naszego ciała. Bieg angażuje 
do pracy mięśnie nóg, ramion, a także tzw. gorset mięśniowy 
odpowiadający za utrzymanie prawidłowej postawy. Dotleniamy 
nasz orgiazm, a to powoduje lepszą pracę serca, przyspieszenie 
prześmiany materii, a także spalanie tłuszczów. 
Co istotne, przy całym tak intensywnym wysiłku nie obciążamy 
stawów czy kręgosłupa. Narciarstwo biegowe jest więc idealną 
alternatywą dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił bez 
ryzyka odniesienia kontuzji. (AR)

Techniki narciarstwa biegowego
Istnieją dwa podstawowe style narciarstwa biegowego: 
klasyczny i technika łyżwiarska. Początkujący zaczynają od stylu 
klasycznego, gdzie ruch jest podobny do sposobu chodzenia.  Do 
szybszej jazdy odpowiedni jest styl łyżwiarski, w którym narciarz 
popycha narty na boki do tyłu i tym samym podnosi prędkość. 
Potrzebny sprzęt
Zarówno narty, jaki i kijki, powinny być właściwie dopasowane 
do użytkownika, jego masy, wzrostu i stylu jazdy. Istnieją 
odpowiednie narty zarówno do techniki klasycznej, jak i 
łyżwowej. Równie ważne są odpowiednie buty, które są bardziej 
miękkie i elastyczne niż buty narciarskie. Przylegają do stopy i 
stabilizują strefę kostki. Warto skorzystać z fachowej konsultacji 
ze sprzedawcą sportowym. A na początek przygody warto jest 
skorzystać z wypożyczalni, spróbować i zdecydować, jaki model 
będzie dla nas najbardziej odpowiedni.
Odpowiednia odzież
Dla narciarzy biegowych zasada ubrania „na cebulkę” sprawdza 
się idealnie. Pozwala na dostosowanie się do panujących 
warunków pogodowych. Bielizna termiczna, długi rękaw 
wykonany z funkcjonalnego włókna, cienkie spodnie sportowe i 
kurtka wiatroodporna z ochroną przed wilgocią. To podstawa. 
Ponadto warto zaopatrzyć się w: dopasowane, ułatwiające 
chwytanie rękawice, czapkę lub opaskę, okulary sportowe z 
ochroną UV oraz filtr przeciwsłoneczny.
Przygotowanie sprzętu
W przypadku nart biegowych warto pamiętać o odpowiedniej 
konserwacji i przygotowaniu nart do sezonu. Do tego celu używa 
specjalnego wosku ślizgowego. Prawidłowo dobrany zmniejsza 
tarcie ślizgowe pomiędzy nartą a śniegiem.
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ZZA KAMERY

Kończy się rok 2021. Rok naznaczony pandemicznymi 
obostrzeniami i ograniczeniami. W przypadku lubelskiego 
sportu był to jednak rok wielu sukcesów. 

Już dawno nie mieliśmy tylu powodów do zadowolenia. 
Szkoda tylko, że część tych wydarzeń nie była dostępna dla 
publiczności lub oglądana przez niewielką część kibiców. Ale, 
pomijając już wszystkie ograniczenia, trzeba powiedzieć 
jasno: takich sportowych wrażeń chcielibyśmy jak najwięcej, 
także w przyszłości.
Sportowy bilans roku wypada zacząć od żużlowców Motoru. 
Wicemistrzostwo Polski to sukces, na który pracowało wiele 
osób. Efekt finalny widzieliśmy na stadionie, ale nie byłoby 
tych medali bez świetnego zestawu menedżersko-
trenerskiego. Ten sztab ludzi zapracował na doskonały wynik i, 
co najważniejsze, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Igrzyska Olimpijskie w Tokio też dały nam ogrom satysfakcji. 
Czekaliśmy bardzo długo na medal sportowca z regionu i w 
końcu się doczekaliśmy. Małgorzata Hołub-Kowalik i Malwina 
Kopron przeszły do historii i tu też, jak w przypadku żużla, 
ostatnie słowo jeszcze nie padło.
W wielkim stylu awans do siatkarskiej Plus Ligi wywalczyli 
siatkarze LUK Lublin, a jesienią stali się prawdziwą rewelacją 
tych rozgrywek. Mistrzostwa Polski nikt od nich nie oczekuje, 
ale gra w przyszłorocznych play-offach jest jak najbardziej 
realna.
Brązowy medal piłkarek ręcznych MKS Perła Lublin został w 
poprzednim sezonie odebrany jako porażka. I trudno inaczej 
to oceniać po wszystkich dotychczasowych osiągnięciach 
„lubelskich złotek”. Z drugiej strony medal Mistrzostw Polski 
to medal. Wiele na to wskazuje, że wnioski zostały 
wyciągnięte, a w obecnym sezonie lublinianki będą się biły
o złoto.
Nie sposób pominąć naszych koszykarskich zespołów, bo 

choć ten poprzedni sezon nie był olśniewający, to już w tym 
sezonie lubelskie Pszczółki zgłaszają mocny akces do walki
o medale.
Trudno wyliczyć wszystkie osiągnięcia sportowców z regionu, 
natomiast śmiało można się pokusić, a przynajmniej 
spróbować dociec, co stoi za tymi wymienionymi, a także 
innymi sukcesami naszych sportowców.
W licznych rozmowach, które odbywam ze sportowcami, 
trenerami czy działaczami, wyłania się pewien obraz 
współpracy, która w wielu przypadkach daje dobre efekty. 
Pierwszy to wsparcie samorządów. Jeszcze kilka lat temu nie 
było to wcale tak oczywiste. Dziś raczej nie trzeba nikogo 
przekonywać, czy  przeznaczyć środki na sport. Podstawowe 
pytanie brzmi bowiem, ile możemy przekazać klubom czy 
organizacjom sportowym. 
Drugi to wsparcie sponsorów. Nie jesteśmy może krajowym 
potentatem pod tym względem, ale trzeba docenić tych, 
którzy ze sportem są na dobre i na złe.
I wreszcie element, bez którego trudno sobie wyobrazić dziś 
funkcjonowanie sol idnego, profesjonalnego klubu 
sportowego. To tzw. działacze, a może według współczesnej 
terminologii menedżerowie. Żużlowy Motor kojarzony jest
z Jakubem Kępą. Syn legendy lubelskiego klubu wraz z kilkoma 
innymi osobami „ułożył” Motor niemal w sposób perfekcyjny. 
W siatkarskim LUK-u świetnie uzupełnia się duet Krzysztof 
Skubiszewski – Maciej Krzaczek. W AZS UMCS doskonałą 
pracę wykonuje Rafał Walczyk. 
To nowa generacja, co nie oznacza, że ci starsi nie mają już nic 
do powiedzenia. Bogusław Trojan – prezes MKS Lublin 
wyciągnął wnioski z poprzedniego sezonu i efekty widać
w tym trwającym, a obecne i byłe zawodniczki lubelskiego 
klubu stanowią główną siłę reprezentacji Polski. Potencjał 
zatem jest. Wypada życzyć kibicom z regionu, by pozostali 
równali do najlepszych. 
Ktoś mi niedawno powiedział, że najlepsze czasy regionalnego 
sportu dopiero przed nami. I tego Państwu życzę na kolejny 
rok oraz zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Wszystkiego Najlepszego!

To był rok…

„ARENA” –  Kwartalnik, magazyn bezpłatny
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