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Nowa propozycja na sportowej mapie miasta

22. Razem z Ukrainą

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzą
Zarząd i Pracownicy
MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.

Tomasz Jasina o dramacie naszych sąsiadów

Sztafeta pokoju
Ponad 260 kilometrów przebiegli uczestnicy
Lubelskiej Sztafety Pokoju, której celem była
zbiórka funduszy i darów dla Ukraińców. To
dystans większy niż wynosi odległość np. z Lublina
do Lwowa.

Każda osoba, która na adres 60lat@mosir.lublin.pl przyśle ciekawe, historyczne zdjęcie związane
z obiektami zarządzanymi przez MOSiR lub odbywającymi się tam wydarzeniami, otrzyma
od nas ﬁrmowy upominek.

www.mosir.lublin.pl

W sztafecie mógł wziąć udział każdy, kto 11 lub 12 marca
przyszedł na lubelski Stadion Lekkoatletyczny. Wystarczyło
przebiec dowolny dystans na bieżni stadionu z pałeczką
sztafetową, a następnie przekazać ją kolejnej osobie z
drużyny. Obok bieżni przez cały czas płonął symboliczny
ogień nawiązujący do idei pokoju olimpijskiego.
W trakcie imprezy udało się zebrać fundusze i dary na rzecz
ogarniętej wojną Ukrainy. Mało tego. Jeden ze sponsorów
wydarzenia podwoił każdą wpłaconą przez uczestników
złotówkę.
Organizatorem sztafety był Akademicki Związek Sportowy w
Lublinie, a wśród drużyn uczestniczących w sztafecie była
m.in. reprezentacja MOSiR Lublin.
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Jestem dumny z mieszkańców Lublina

Od początku wojny w Ukrainie Lublin mocno zaangażował się
w pomoc mieszkańcom tego kraju uciekającym do Polski.
- Obserwując ludzką krzywdę i wielkie nieszczęście, jakie
Rosjanie zgotowali Ukraińcom, w Polakach wyzwoliła się
ogromna energia i chęć niesienia pomocy. Myślę, że wielu z
nas przypomniało sobie to, co znamy z historii Polski, jak
choćby tragedia II wojny światowej. Jednocześnie
uzmysłowiliśmy sobie, że Ukraina podjęła walkę w imię
wartości, które dla Polaków są również bezcenne, jak wolność
i niepodległość. W akcję pomocy dla uchodźców włączyły się
tysiące mieszkańców Lublina, setki zaangażowało się w te
działania, jako wolontariusze. To dzięki nim i organizacjom
pozarządowym możemy skutecznie pomagać wszystkim,
którzy uciekając przed wojną przyjeżdżają do Lublina.
Miasto zorganizowało miejsca, w których każdej doby nocują
setki uchodźców z Ukrainy. Kilka z nich powstało w
lubelskich miejskich obiektach sportowych i przy szkolnych
salach gimnastycznych.
- Takie obiekty sportowe nadają się najlepiej na
zorganizowanie tymczasowych miejsc pomocy, w których
uchodźcy mogą znaleźć schronienie. Oczywiście to
przedsięwzięcie, za którym stoi cała logistyka, bo nie chodzi
tylko o rozstawienie łóżek polowych. Osoby, które znajdują
schronienie w punktach noclegowych przygotowanych lub
organizowanych przez Miasto otrzymują pełne wyżywienie, w
tym jeden ciepły posiłek, opiekę oraz pomoc psychologiczną i
językową. Działają tam również zespoły pierwszego kontaktu.
Dokładamy wszelkich starań, aby osoby, które znajdują
schronienie w obiektach prowadzonych i organizowanych
przez Miasto, miały zapewnione godne warunki pobytu
i atmosferę życzliwości.
Mówimy m.in. o obiektach, w których na co dzień trenują
i grają lubelscy sportowcy. Jednak w takim momencie
rywalizacja sportowa musi zejść na dalszy plan.
- Podeszliśmy do tego systemowo. Wyłączając z użytku
obiekty sportowe zaplanowaliśmy, gdzie mogą przenieść się
niektóre rozgrywki. I tak turniej ﬁnałowy mistrzostw Polski
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fot. UM Lublin

U-19 w koszykówce odbył się w hali sportowej przy
ul. Berylowej. Wszystkie kluby i związki sportowe wyraziły
całkowite zrozumienie dla takiej sytuacji, za co serdecznie
dziękuję.
Mało tego. Lubelskie środowisko sportowe również mocno
zaangażowało się w pomoc Ukrainie: poprzez zbiórki darów,
specjalne wydarzenia czy udział w szerszych, ogólnopolskich
akcjach.
- Praktycznie każda impreza sportowa, która odbyła się po
wybuchu wojny, miała akcent solidarności z Ukraińcami i ich
krajem. Mecz Polska - Estonia w hali Globus był połączony ze
zbiórką na rzecz uchodźców. Motor Lublin i Start Lublin
zaoﬁarowały darmowy wstęp na swoje mecze dla dzieci i
młodzieży z Ukrainy. To bardzo ważne gesty, bo pamiętajmy,
że mówimy o ludziach, którzy uciekli przed wojną, zostawiając
często cały dobytek swojego życia. W Ukrainie zostały ich
rodziny. Dlatego możliwość oderwania się choćby na chwilę
od tej tragicznej sytuacji, jest bardzo ważna.
W pomoc uchodźcom angażują się tysiące lublinian:
mieszkańcy, ﬁrmy, organizacje pozarządowe, fundacje oraz
miejskie instytucje. Ukraińcy są nam za to bardzo wdzięczni,
co podkreślają na każdym kroku.
- Pomagamy ukraińskim rodzinom, najczęściej matkom z
dziećmi, których mężowie, ojcowie, bracia czy synowie zostali
w swoim kraju i walczą z rosyjskim najeźdźcą. Ukraina walczy o
swoją wolność i niepodległość, ale pośrednio walczy też za
Polskę. W związku z tym mamy zobowiązanie moralne wobec
Ukraińców, dlatego też nasza pomoc dla uchodźców
szukających schronienia w naszym kraju jest tak ważna.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oferują pomoc osobom z
Ukrainy, mieszkańcom, wolontariuszom, organizacjom
pozarządowym, pracownikom MOSiRu i innych miejskich
spółek, MOPRu, Urzędu Miasta i Straży Miejskiej. Dzięki
wspólnemu zaangażowaniu nikt nie jest pozostawiony bez
wsparcia. Jestem dumny z mieszkańców Lublina, dziękuję za
ich solidarność i okazane serce.
Rozmawiał: Miłosz Bednarczyk

Pomagamy
Od początku wojny z punktów noclegowych w
obiektach MOSiR skorzystało już kilka tysięcy
Ukraińców. Punkty powstały m.in. w halach
sportowych zarządzanych przez miejską Spółkę.
Łącznie jest w nich ponad 500 łóżek. Traﬁają tam
Ukraińcy, którzy uciekają do Polski przed
koszmarem wojny.
– To ludzie w różnym wieku, choć dominują matki z dziećmi –
mówi Izabela Czernicka-Białowąs z MOSiR, która koordynuje
działanie dwóch punktów noclegowych. – Część z nich
zostaje u nas na dłużej, ale dla wielu nasze punkty są tylko
przystankiem. Pierwszym bezpiecznym przystankiem, w
którym mogą odpocząć, wykąpać się, zjeść ciepły posiłek i
ewentualnie spakować się na dalszą drogę.
Wielu zabrało z domów tylko to, co zmieściło się w jednej
siatce czy torbie. Jak Pani Irmina z Równego, która przyjechała
do Lublina z kilkuletnim synem. – Jesteśmy bardzo wdzięczni
za przyjęcie tutaj – mówi ze łzami w oczach. – Dziękujemy
wszystkim, którzy nam pomagają. Pracownikom hali, w której
jesteśmy, wolontariuszom, mieszkańcom, po prostu Polakom.
Każda ukraińska rodzina, która traﬁa do lubelskich punktów
noclegowych, to inna historia. – Nie wiemy, co zostało z
naszego domu. Wzięliśmy tylko to, co się dało i ruszyliśmy w
drogę. Byle dalej od wojny. Byle ratować dzieci – mówi Yulia,
która przyjechała do Lublina razem z siostrą i dwiema córkami.
– Nie wiem, co będzie dalej. Oby ten koszmar skończył się jak
najszybciej. (mb)

fot. (3) UM Lublin

Pomagamy ukraińskim
rodzinom, najczęściej
matkom z dziećmi,
których mężowie,
ojcowie, bracia czy
synowie zostali
w swoim kraju
i walczą z rosyjskim
najeźdźcą
– mówi Krzysztof Żuk,
Prezydent Lublina.
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Lubelscy sportowcy #SolidarnizUkrainą
Co zawodnicy i trenerzy z Lublina sądzą o wojnie

- Powinniśmy być naprawdę dumni. Jestem w szoku, jak
bardzo Polacy się zmobilizowali, żeby faktycznie pomóc
Ukrainie i Ukraińcom, jak bardzo są przyjaźni i pomocni.
O zaangażowaniu sportowców i wykluczeniu Rosjan:
- Sama mam przed sobą Mistrzostwa Świata, które mają się
odbyć w tym roku, ale ostatecznie jeszcze nie wiadomo, czy się
odbędą. Przekazaliśmy informację, że jeśli Rosja będzie w nich
startować, to my w tej sytuacji „odpuszczamy”. Zobaczymy, jak
to się dalej potoczy.

w Ukrainie, o pomocy Polaków dla Ukraińców,
a także o zaangażowaniu środowiska sportowego
i wykluczeniu Rosjan z międzynarodowej
rywalizacji?

Weronika Gawlik, MKS Lublin / piłka ręczna

Jarosław Hampel, Motor Lublin / żużel
O wojnie w Ukrainie:
- Jak widzimy, sytuacja jest straszna, bardzo dramatyczna dla
całej Ukrainy, dla wszystkich Ukraińców, dla naszych
sąsiadów. To sytuacja, z którą trudno jakkolwiek się zmierzyć.
Trudno racjonalnie o tym rozmyślać. To jest naprawdę coś
strasznego.
O pomocy Polaków:
- To pokazuje, jakimi ludźmi są Polacy, jak chętnie pomagają,
angażują się w tę pomoc. Widać, że wszyscy się zjednoczyli,
całe środowisko – nie tylko sportu, ale też w dużej mierze
sportu. Staramy się wszyscy wspólnymi siłami robić tak, żeby
pomóc, jak tylko możemy, jak tylko się da. To jest dziś bardzo
ważne, bo dramaty tych ludzi są niewyobrażalne i trzeba sobie
zdawać z tego sprawę, jaka to jest ciężka i dramatyczna
sytuacja. Staramy się robić, co tylko w naszej mocy, żeby w
jakimkolwiek, mniejszym czy większym stopniu, pomóc tym
ludziom.
O zaangażowaniu sportowców i wykluczeniu Rosjan:
- Jako zawodnik mogę powiedzieć, że są to na pewno trudne
decyzje, na które można różnorodnie spojrzeć. Ale widzimy
zaangażowanie całego świata, w każdym sektorze, jeśli chodzi
o sankcje, o to, co można zrobić, żeby Rosję trochę
wyhamować w działaniach wojennych. Więc każda opcja,
która może w tym pomóc, jest właściwa.
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O wojnie w Ukrainie:
- Chyba nie trzeba już mówić o wojnie, tylko o ludobójstwie,
bo wiemy, że są atakowani niewinni ludzie. Z dnia na dzień
człowiek z drżeniem sprawdza o poranku najnowsze
wiadomości, Czasami zdaje się, że te informacje są
nieprawdziwe, bo dochodzi do tak drastycznych, tak
przykrych sytuacji, że my – żyjąc jeszcze, i mam nadzieję, że
tak zostanie, w bezpiecznym kraju – nie umiemy sobie
wyobrazić, jak czują się ludzie, którzy do nas przyjeżdżają z
Ukrainy, albo którzy tam zostali i walczą za swój kraj.
O pomocy Polaków:
- Powinniśmy być dumni, aczkolwiek wolałabym, żebyśmy nie
musieli się sprawdzać w takich sytuacjach. Jesteśmy fajnym
narodem, dobrym narodem. Cieszę się, że pomagamy, że
potraﬁliśmy się tak zmobilizować, że nie stanowi to dla nas
większego problemu. Trwa to już tyle tygodni i nadal ta pomoc
jest. Miejmy nadzieję, że już niedługo nie będzie potrzebna,
choć myślę, że nawet po skończonej wojnie ci ludzie nadal
będą potrzebowali naszego wsparcia.
O zaangażowaniu sportowców i wykluczeniu Rosjan:
- Na pewno jest to jakaś forma kary dla narodu rosyjskiego.
Mam nadzieję, że przynajmniej te działania w jakiś sposób
dadzą do myślenia społeczeństwu rosyjskiemu, które może
przemyśli, że jednak nie warto. Tylko tak naprawdę my nie
wiemy, jakie mechanizmy tam działają. Na pewno nie jest to
tak łatwy proces, że nie pozwolimy im grać i to od razu
pomoże. Trzeba naprawdę wielkich sankcji, represji w różnych
obszarach, bo sytuacja jest dramatyczna i pogarsza się z dnia
na dzień. Wydaje się, że sprawa stoi cały czas w miejscu.

Jan Nowakowski, LUK Lublin / siatkówka
O wojnie w Ukrainie:
- To, co mi przychodzi do głowy, to smutek. To okropny akt,
którego nikt nie ma prawa w żaden sposób wspierać tak, jak
robią to niektórzy Rosjanie. Ciężko w ogóle znaleźć słowa, bo
nie chcę sobie w ogóle wyobrażać, co by się stało, gdyby taka
sytuacja spotkała nasz kraj i trzeba by było szukać gdzieś

pomocy tak, jak Ukraińcy znajdują pomoc u nas.
O pomocy Polaków:
- Myślę, że zrobiliśmy dla Ukrainy to, czego żaden kraj nie
zrobił dla nas podczas II wojny światowej, podczas okupacji.
Zdaliśmy teraz egzamin na „szóstkę z plusem”, jeżeli można się
posłużyć jakimikolwiek ocenami.
O zaangażowaniu sportowców i wykluczeniu Rosjan:
- Całe środowisko się zuniﬁkowało i można powiedzieć, że
przemówiliśmy jednym głosem. Nie może tak być, żeby
konkurować nawet na boiskach sportowych z reprezentacją
kraju, który robi takie rzeczy. Godna podkreślenia jest
postawa przede wszystkim tych największych sportowców,
jak chociażby Robert Lewandowski, który stanowczo
powiedział „nie”, tak nie może być.

Laura Bernat, AZS UMCS Lublin / pływanie
O wojnie w Ukrainie:
- Nie ukrywam, że staram się tego mocno nie śledzić i skupić
się, póki co, na sporcie. To, co mogę, to robię. Udostępniam
różne zbiórki, gdzie to tylko możliwe, rozmawiam ze
znajomymi, ale staram się nie myśleć o tym zbyt dużo, żeby się
tym mocno nie stresować.
O pomocy Polaków:

Marek Saganowski, Motor Lublin / piłka nożna
O wojnie w Ukrainie:
- Jak większość ludzi potępiam tę agresję na Ukrainę ze strony
Rosji i Pu na. Tym bardziej, że to jest walka takiego wielkiego
niedźwiedzia z małym króliczkiem i za każdym razem jak są
niewyrównane szanse zawsze byłem przeciwko takim
sytuacjom.
O pomocy Polaków:
- To jest coś pięknego, że potraﬁmy się w takich sytuacjach
zebrać i pomagać innym ludziom, którzy są pokrzywdzeni. Ale
też trzeba powiedzieć o Ukraińcach, którzy dzielnie bronią
swojego narodu, swojego państwa, swoich miast. To też
trzeba podkreślać.
O zaangażowaniu sportowców i wykluczeniu Rosjan:
- Na pewno musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie
wszyscy w Rosji popierają tę wojnę. Ale jeżeli dostaje się taki
sygnał od międzynarodowych związków, jak choćby od UEFA
czy FIFA, która ostatecznie zablokowała mecz barażowy do
Mistrzostw Świata pomiędzy Polską a Rosją, to powinno to
dać do myślenia wszystkim Rosjanom. Jeżeli możemy, to
pomagajmy, bo każdy sygnał, każde zaangażowanie, jest
naprawdę ważne.
Rozmawiał: Miłosz Bednarczyk
Fot. Jacek Sadowski
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Damy kibicom sporo radości
Lublin jest bardzo
ważnym punktem
na sportowej mapie
Polski i zawsze bardzo
chętnie przyjeżdżamy
tu, by organizować
duże pływackie
wydarzenia – mówi
Otylia Jędrzejczak,
jedna z najlepszych
pływaczek w historii
naszego kraju,
a obecnie prezes
Polskiego Związku
Pływackiego.
Umówiliśmy się na rozmowę o pływaniu, ale nie sposób nie
zacząć od najważniejszego tematu ostatnich tygodni, czyli
wojny na Ukrainie. Jak Pani odbiera to wszystko, co dzieje się
za naszą wschodnią granicą?
- Jestem, podobnie jak pewnie większość wolnego świata,
wstrząśnięta tym, co dzieje się na Ukrainie. Okrutna napaść na
wolny i suwerenny kraj przez inny kraj musi wiązać się ze
stanowczym głosem sprzeciwu z całego świata. Dla mnie to,
co robi dzisiaj Rosja na Ukrainie, jest oburzające i tragiczne.
Tuż po rozpoczęciu wojny jako Prezes Polskiego Związku
Pływackiego wydała Pani oświadczenie wzywające do
natychmiastowego zawieszenia Rosji i Białorusi w
strukturach światowych i europejskich federacji pływackich.
Podobnie postąpiły inne europejskie związki pływackie. Z
jakim skutkiem?
- Niestety, światowa federacja w pierwszej chwili nie
zdecydowała się na całkowitą izolację rosyjskich zawodników,
a jedynie zdecydowała o odebraniu Rosji zaplanowanych
wcześniej imprez. Decyzja o dopuszczeniu rosyjskich i
białoruskich sportowców do udziału w mistrzostwach świata
pod neutralną ﬂagą i bez hymnów narodowych była zła. W
porozumieniu w reprezentantami Polski podjęliśmy decyzję,
że, jeśli ta decyzja nie ulegnie zmianie, Polska nie weźmie
udziału w mistrzostwach świata w Budapeszcie. Podobnie jak
my postąpiła także część innych europejskich federacji i FINA
zmieniła swoją decyzję.
Niektóre europejskie i światowe federacje sportowe, np.
piłkarskie UEFA i FIFA, długo zwlekały nad zawieszeniem
bądź wykluczeniem ze światowej rywalizacji rosyjskich i
białoruskich sportowców. Jak Pani to ocenia?
8

- Najważniejsze jest to, że ludzie rządzący światowym
sportem w końcu zrozumieli, jak powinien zachowywać się
wolny świat. Oczywiście, rozumiem rozgoryczenie wielu
zawodników, być może wśród nich są przeciwnicy działań
Rosji na terenie Ukrainy, ale właśnie na tym polegają sankcje w
wielu dziedzinach życia.
Na początku wojny na Ukrainie podkreśliła Pani również, że
jako PZP jesteście w stałym kontakcie z ukraińską federacją
pływacką i deklarujecie gotowość do udzielenia wszelkiej
pomocy. Czy przełożyło się do na konkretne działania?
- Tak, jak najbardziej. Do Polski traﬁło do tej pory ponad
dwustu ukraińskich pływaków, którzy, dzięki naszej dobrej
współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, mogą
trenować w Centralnym Ośrodku Sportu. Zarząd Polskiego
Związku Pływackiego przegłosował uchwałę o zwolnieniu
ukraińskich sportowców z opłat startowych. Zawodnicy,
którzy dołączą do polskich klubów nie będą też musieli
regulować opłaty licencyjnej do końca 2022 roku. Działamy
zgodnie z apelem ministerstwa, a więc robimy wszystko, by
młodzi Ukraińcy mieli odpowiednie warunki do pracy nad
formą. Działamy na tyle, na ile pozwalają nasze możliwości, bo
przecież Polski Związek Pływacki nie dysponuje własnymi
obiektami. Cieszę się, że w pomoc zaangażowało się tak wiele
osób, trenerzy, zawodnicy, poszczególne kluby. To pokazuje,
że w obliczu ogromnej tragedii Ukraińców nasze środowisko
potraﬁło stanąć na wysokości zadania
W cieniu wojny sportowa rywalizacja w naszym kraju toczy
się dalej. Polski Związek Pływacki zdecydował, że Główne
Mistrzostwa Polski w pływaniu odbędą się w czerwcu w Aqua
Lu b l i n . Co zd e c yd owa ł o o p r z y z n a n i u Lu b l i n ow i
najważniejszych pływackich zawodów?

- W Lublinie zawsze wszystko jest świetnie zorganizowane, a
poza tym dysponujecie piękną i funkcjonalną pływalnią oraz
odpowiednią bazą noclegową. Bardzo cieszę się z tego, jak do
sportu, jak do pływania, podchodzą władze miasta. Lublin jest
bardzo ważnym punktem na sportowej mapie Polski i zawsze
bardzo chętnie przyjeżdżamy tu, by organizować duże
pływackie wydarzenia.
To kolejna duża impreza, która w ostatnich latach traﬁa do
Lublina. Dzięki powstaniu kompleksu Aqua Lublin nasze
miasto stało się ważnym ośrodkiem na pływackiej mapie
Polski?
- Tak, dokładnie, wystarczy przecież popatrzeć na to, jakie
imprezy odbywają się w Aqua Lublin. Jestem przekonana, że w
kolejnych latach tych imprez też będzie dużo, tym bardziej, że
nie tylko my, jako organizatorzy, ale również zawodnicy
bardzo chętnie przyjeżdżają startować do Lublina. Trzeba też
podkreślić fakt, że Lublin jest miastem akademickim, gdzie
mieści się bardzo dużo wyższych uczelni. A pływacy to w
znakomitej większości przecież studenci.
Sami zawodnicy dobrze oceniają lubelski basen olimpijski.
Mówią, że jest „szybki”, pozwala na osiąganie dobrych
wyników.
- To jest najlepsza rekomendacja, jeśli zawodnicy są
zadowoleni z miejsca, w którym odbywają się zawody. To
przecież dla nich oraz dla kibiców organizujemy zawody.
Wielu z pływaków podchodzi do swojej kariery z wielką
ambicją, zależy im na pobijaniu swoich rekordów życiowych.
Aqua Lublin jest bardzo dobrym miejscem to realizacji tych
planów, a w tym roku odbędą się tu nie tylko mistrzostwa
Polski, ale także ﬁnał Grand Prix.
W przypadku dużych imprez ważny jest nie tylko sam basen,
ale też ludzie, którzy pracują przy każdej imprezie. W
przypadku Lublina mówimy m.in. o ekipie MOSiR
"Bystrzyca", który jest operatorem Aqua Lublin, czy zespole
AZS Lublin, który jest zaangażowany w organizację tych
wydarzeń.
- W Lublinie zawsze wszystko jest zorganizowane na
najwyższym poziomie, a to przecież zawsze jest zasługa ludzi
pracujących przy imprezie. Słowa uznania należą się zarówno
świetnej jak zawsze ekipie AZS Lublin, której marka jest już
synonimem jakości organizacji, jak i MOSiR-u, który
niezmiennie świetnie przygotowuje obiekt do wszelkich
sportowych wyzwań. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć
wpadek organizacyjnych w Lublinie, a to chyba świadczy o
tym, jak wysoki jest poziom organizacyjny lubelskich imprez.
Cieszę się, że w tym roku znowu będziemy mogli
współpracować.
Czego lubelscy kibice mogą się spodziewać po czerwcowych
Mistrzostwach? Wszyscy liczą na zaciętą rywalizację i
rekordy Polski.
- Mam nadzieję, że damy kibicom sporo radości, tym bardziej,
że mistrzostwa będą imprezą, podczas której zawodnicy będą

walczyć o kwaliﬁkacje na imprezy międzynarodowe. Ważne
jest też to, że choć pandemia COVID-19 jeszcze się nie
skończyła, to jednak widzimy wyraźnie spadającą liczbę
zachorowań, dzięki czemu zdejmowane są kolejne
ograniczenia. Dla sportu to bardzo ważne, bo przecież
wszyscy pamiętamy, jak jeszcze niedawno musieliśmy
organizować wydarzenia sportowe bez udziału publiczności.
Teraz już tego nie ma i mam wielką nadzieję, że nigdy to już nie
wróci. A wracając do pytania – liczę na to, że zawodnicy
pokażą wysoką dyspozycję, a kibice na trybunach będą mogli
gratulować im świetnych rezultatów.
Rozmawiał: Miłosz Bednarczyk
Współpraca: Paweł Markiewicz

Otylia Jędrzejczak
- polska pływaczka specjalizująca się w stylu motylkowym
i dowolnym;
- mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata,
pięciokrotna mistrzyni Europy na długim basenie,
trzykrotna rekordzistka świata;
- w latach 2004-2006 wybierana najlepszym polskim
sportowcem w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”,
w 2005 okrzyknięta najlepszą pływaczką w Europie
przez magazyn „Swimming World”;
- od 2021 r. prezes Polskiego Związku Pływackiego.
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KOSZYKÓWKA

AKTUALNOŚCI

Puchar w Globusie Hey Joe na stadionie
Niedziela 1 maja będzie
wyjątkowym dniem dla
wszystkich fanów
gitarowych dźwięków.
Stadion żużlowy przy
Al. Zygmuntowskich
stanie się na kilka
godzin najgłośniejszym
miejscem w Lublinie.

Koszykarze zespołu Polski Cukier Pszczółka Start
Lublin wystąpili w ﬁnale Suzuki Pucharu Polski w
lubelskiej hali Globus. W ﬁnałowym meczu lepsi
okazali się jednak zawodnicy Arged BM Stali
Ostrów Wlkp.
Finałowy turniej Suzuki Pucharu Polski odbył się w Lublinie w
lutym. W ćwierćﬁnale lubelscy koszykarze po dogrywce
pokonali jednego z faworytów rozgrywek - obrońcę trofeum
Enea Zastal BC Zielona Góra. W półﬁnale lublinianie również
okazali się lepsi – tym razem od zespołu Kinga Szczecin.
Awans Startu do ﬁnału Pucharu to spora niespodzianka, bo
lubelska drużyna w tym sezonie nieco gorzej radzi sobie w
rozgrywkach ligowych. W ﬁnałowym meczu lepsi okazali się
jednak zawodnicy Arged BM Stal Ostrów Wlkp. I to oni
sięgnęli po Suzuki Puchar Polski.
Finałom rozgrywanym w lubelskiej hali Globus tradycyjnie
towarzyszyły konkursy wsadów i rzutów za trzy punkty. W
pierwszym zwyciężył Amerykanin James Eads III (Twarde
Pierniki Toruń), zaś wśród rzucających zza linii 6,75 m
najlepszy był jego rodak Luke Petrasek (Anwil Włocławek).
(mb)

Sukces juniorów

Wygrana z Estonią

Koszykarze ALMS Start Lublin zostali wicemistrzami Reprezentacja Polski pokonała Estonię 70:68 w meczu
kwaliﬁkacji do mistrzostw świata rozegranym w lutym w
Polski juniorów U-19.
Lublinie.
Podopieczni trenerów Wojciecha Paszka i Marcina Ciećko
w ﬁnałowym meczu ulegli zespołowi Enea Basket Junior Najwięcej punktów dla Polaków zdobyli: Sokołowski (15),
Poznań 70:78. Turniej ﬁnałowy odbył się w hali sportowej Zyskowski (14) i Olejniczak (11). Przed meczem obie
ZS Nr 13 przy ul. Berylowej 7 w Lublinie w dniach 16-20 reprezentacje wspólnie symbolicznie zaprotestowały
przeciwko rosyjskiej agresji w Ukrainie. A podczas
marca.
spotkania wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża
W tym nowoczesnym obiekcie wystąpiło 8 najlepszych zbierali pieniądze do puszki, a także rzeczy pierwszej
ekip w kraju, a każda z nich była napakowana potrzeby dla Ukraińców.
najzdolniejszymi koszykarzami w Polsce.

Pszczółki w pucharach

Zainteresowanie turniejem było tak duże, że niewielkie
trybuny szkoły przy ul. Berylowej okazały się zbyt małe, Koszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS na
początku marca przegrały w Lyonie z zespołem LDLC
aby pomieścić wszystkich zainteresowanych.
ASVEL Feminin 54:78 w rewanżu ćwierćﬁnału Pucharu
Kibice bardzo mocno dopingowali zwłaszcza młodych Europy i odpadły z rywalizacji.
koszykarzy z Lublina, a Ci odpłacili się publiczności
Pierwszy mecz w Lublinie zakończył się remisem 66:66.
fantastyczną grą w czasie całego turnieju ﬁnałowego.
Warto podkreślić, że dla debiutującego w europejskich
pucharach zespołu lubelskich akademiczek dotarcie do
ćwierćﬁnału EuroCup jest największym sukcesem w
historii klubu.
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Kilkuset gitarzystów wraz z zespołem złożonym z
profesjonalnych muzyków oraz gościem specjalnym całego
wydarzenia wspólnie wykona utwór Jimiego Hendrixa: „Hey
Joe”. Wcześniej gitarzyści wspólnie zagrają także kilka innych,
równie znanych utworów rockowych.
Wydarzenie odbędzie się pod szyldem dwudziestej edycji
Gitarowego Rekordu Guinnessa, który od lat odbywa się we
Wrocławiu. Na telebimie na lubelskim stadionie będzie można
oglądać transmisję na żywo z wrocławskiego rynku, gdzie
odbędzie się oﬁcjalna próba bicia rekordu. Z kolei na
wrocławskiej scenie będzie można zobaczyć wykonanie „Hey
Joe” z Lublina.
Aby wziąć udział w imprezie wystarczy mieć gitarę i znać pięć
podstawowych akordów C/G/D/A/E, potrzebnych do
zagrania kultowego utworu Jimiego Hendrixa. Dopuszczamy
wszystkie rodzaje gitar: akustyczne, klasyczne, elektryczne,
basowe a także mandoliny, banjo i ukulele. Dla gitarzystów
elektrycznych przygotowany będzie specjalny sektor z
możliwością podłączenia do prądu.
Nie jest to pierwsza wspólna inicjatywa Lublina i Wrocławia.

Koniec sezonu

Oba miasta należą do Koalicji Miast dla Kultury - pla ormy
wymiany doświadczeń, która łączy polskie samorządy i
instytucje. W 2016 roku, kiedy Wrocław uzyskał tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury, Lublin gościł na wrocławskich
ulicach prezentując najciekawsze kulturalne inicjatywy z
naszego regionu. Lublin i Wrocław łączą także silne więzy
pomiędzy kibicami klubów sportowych Motoru i Śląska.
Przyjaźń kibiców widoczna jest nie tylko na stadionach, ale
także we wspólnych inicjatywach charytatywnych i
społecznych.
Gitarowe granie na stadionie żużlowym Z5 to kolejna
inicjatywa zbliżająca oba miasta, a także okazja dla lubelskich
gitarzystów do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu
muzycznym. Aktualności dotyczące imprezy będzie można
śledzić na naszej stornie internetowej i w naszych mediach
społecznościowych.
Marcin Greszata

13 marca lubelskie lodowisko zakończyło
tegoroczny sezon. Przez całą zimę Icemanię
odwiedziło ponad 87 tysięcy osób.

Lodowisko najbardziej oblegane było w czasie przerwy
świąteczno-noworocznej, a także w trakcie ferii zimowych.
W pozostałych miesiącach tradycyjnie najpopularniejsze były
weekendy.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się też działająca przy
lodowisku wypożyczalnia. W czasie tegorocznej zimy
wypożyczaliśmy: łyżwy - ponad 54 tys. razy, kaski - ponad 2
tys. razy, a także maskotki pomagające najmłodszym w nauce
jazdy: misie – ponad 1,4 tys. razy, pingwiny – ponad 1,1 tys.
razy oraz foki – blisko 500 wypożyczeń.
Jednym z ostatnich wydarzeń tego sezonu na Icemanii był
Zimowy PGE Narodowy, czyli zimowe miasteczko doskonale

znane z poprzednich lat ze stadionu PGE Narodowego, które
w tym sezonie odwiedziło największe lodowiska w Polsce (na
zdjęciu obok). Były zajęcia dla najmłodszych z animatorami,
warsztaty dla młodzieży i dorosłych z trenerami, a na koniec
Disko Lodowisko z 4FUN.TV. (mb)
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METAMORFOZY

Moje życie
RUSZAMY
Z NOWĄ
wygląda
AKCJĄ!
teraz inaczej
- Poprawiła mi się kondycja, schudłam dwa
rozmiary, nie mam bólów pleców jak kiedyś, mniej
się złoszczę. Poprawiło mi się samopoczucie, a
także samoocena – mówi Anna Kołodziejczyk,
uczestniczka I edycji „Metamorfoz z FitGym”.
Czy „Metamorfozy” mogą odmienić życie?
- Oczywiście! Uczestnictwo w „Metamorfozach z FitGym”
sprawiło, że moje codzienne życie wygląda teraz zupełnie
inaczej. Pomiędzy obowiązkami zawsze jestem w stanie

fot. Grzegorz Winnicki
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znaleźć czas na „wypad” na siłownię, co bardzo dobrze
wpływa na moje zdrowie, zarówno ﬁzyczne, jak i psychiczne.
Dotarło do mnie, że przecież trzeba się ruszać i robię to dla
siebie, z chęcią, a nie z przymusem.
Brałaś udział w pierwszej edycji naszej akcji. Dlaczego się na
to zdecydowałaś?
- Chciałam zmienić coś w swoim życiu, a po tylu
samodzielnych, nieudanych próbach, widząc ogłoszenie,
stwierdziłam, że to jest to. Wysłałam zgłoszenie i czekałam z
nadzieją, że zostanę wybrana do udziału w tym projekcie.
Jak wspominasz treningi i zajęcia z trenerami w czasie
„Metamorfoz”?
- Droga była trudna i wyboista. Nie raz pojawiały się chwile
zwątpienia i brak siły, ale Oni zawsze byli przy mnie i mój
sukces nie jest tylko mój. To Oni: Aga, Ma i Wercia, wspierali
mnie na każdym kroku, motywowali i dodawali otuchy.
Trenerzy robią świetną robotę, każdy może liczyć na ich
pomoc i wsparcie. To dzięki ich profesjonalizmowi, ogromnej
wiedzy i zaangażowaniu, a także indywidualnemu podejściu
do mojej osoby sprawiali, że z chęcią gnałam na każdy trening.
Muszę także nadmienić, że FitGym to nie jest siłownia jak
każda inna. Jest tam świetna atmosfera,. Uczęszczają tam
niesamowici ludzie, którzy zawsze mają w zanadrzu miłe
słowo. Dzięki temu nadal jestem tam tak często i nie mam
zamiaru przestać.
Jaki był, a może nadal jest, efekt Twojego udziału w akcji?
- Bardzo poprawiła mi się kondycja, schudłam dwa rozmiary,
nie mam bólów pleców jak kiedyś, mniej się złoszczę, bo
wyładowuję złą energię na siłowni. Poprawiło mi się
samopoczucie, a także samoocena. Nadal systematycznie
uczęszczam z chęcią na siłownie i nie mam zamiaru tego
zmieniać. Z końcem „Metamorfoz z FitGym” nie skończyła się
moja „przyjaźń” z siłownią.
Co radzisz tym, którzy zastanawiają się, czy zgłosić się do
„Metamorfoz”?
- Naprawdę warto się nad tym zastanowić. Trzeba mieć jednak
świadomość, że czeka Was, co prawda w miłej atmosferze, ale
jednak ciężka praca. Samo ubranie się w ładny strój sportowy i
stanie w blasku trenera nie zrobi za Was roboty. Trzymam
kciuki i życzę powodzenia. Oczywiście do zobaczenia w
FITGymie.
Rozmawiał: Artur Koperwas

METAMORFOZY

Czas na zmiany
My zapewniamy przez 3 miesiące indywidualne
ćwiczenia z trenerem personalnym, dietetyka
i nieograniczony dostęp do centrum treningowego.
A uczestnicy wygrywają świetną sylwetkę,
zdrowsze ciało, a w gra sie - roczny karnet
na siłownię.
Rozpoczynamy akcję „Metamorfozy z FitGym”. Może w niej
wziąć udział każdy, kto chce na wiosnę zadbać o swoje zdrowie i
c i a ł o . Wy s t a rc z y w y p e ł n i ć fo r m u l a r z n a s t ro n i e
www.mosir.lublin.pl. Zapisy potrwają do 15 kwietnia.
Kwaliﬁkacja do udziału w „Metamorfozach z FitGym” będzie
miała dwa etapy. Najpierw komisja złożona m.in. z
profesjonalnych trenerów personalnych wybierze ze wszystkich
chętnych osiem osób: cztery kobiety i czterech mężczyzn.
Następnie na proﬁlu FitGym na Facebook`u odbędzie się
publiczne głosowanie i wybór czterech ﬁnalistów.
Wybrane osoby (dwie panie i dwóch panów) przez trzy
miesiące, trzy razy w tygodniu, będą ćwiczyć pod okiem naszych
trenerów personalnych. Będą miały również nieograniczony
dostęp do centrum treningowego. Dodatkowo każda osoba

będzie mogła skorzystać z pełnej trzymiesięcznej kuracji pod
nadzorem dietetyka w Gabinecie Projekt Zdrowie Lublin
Czechów.
Na zakończenie akcji trenerzy i organizatorzy, biorąc pod uwagę
efekty ćwiczeń, wskażą dwoje zwycięzców. Nagrodą będą
roczne karnety wstępu do FitGym.
Akcję organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”
w Lublinie. – Naszym celem jest promocja zdrowego stylu życia
poprzez aktywność ﬁzyczną. Jako MOSiR dbamy o
mieszkańców już od 60 lat. Nasze obiekty są stworzone do
uprawiania różnych aktywności – mówi Agnieszka Podsiadła,
trenerka personalna i koordynatora FitGym w Lublinie.
FitGym to należące do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Lublinie nowoczesne centrum ﬁtnessu. Zlokalizowane jest w
kompleksie Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich. Znajduje się
tam między innymi strefa funkcjonalna, brama do cross
treningu, są urządzenia do treningu z wolnym ciężarem i cardio.
To doskonałe miejsce do aktywnego spędzania czasu. Radą
służą też zatrudnieni tam wysokiej klasy trenerzy personalni.
Akcja „Metamorfozy z FitGym” jest jednym z elementów
obchodów 60-lecia lubelskiego MOSiR.

ANNA KOŁODZIEJCZYK
uczestniczka I edycji Metamorfoz
w obwodzie bioder straciła 15 cm

CZEKAMY
NA CIEBIE!
Zgłoszenia do 15.04.2022

SPONSOR STRATEGICZNY

LUBLIN CZECHÓW

Więcej informacji na mosir.lublin.eu
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Ja po prostu grałem w piłkę
PIŁKA NOŻNA

Tak się życie szczęśliwie ułożyło, że robiłem to,
co kochałem – mówi Jacek Bąk, lublinianin, jeden
z najlepszych obrońców w historii polskiej piłki,
wspominając swoją karierę.
Pana tata był bramkarzem, a Pan został jednym z najlepszych
stoperów w historii polskiej piłki nożnej. Nie poszedł Pan
w ślady ojca...
- Na podwórku chciałem być napastnikiem, strzelać bramki.
Zresztą jak każdy młody człowiek. Nie wiem jak teraz, ale
kiedyś na bramce stawali chłopcy, którzy nie bardzo nadawali
się do gry w polu, tacy przy masie, mniej zgrabni i sprytni.
Bramkarsko nie poszedłem w ślady ojca, ale grałem w piłkę.
Lepiej się czułem na boisku, jak nie musiałem używać rąk.
Napastnikiem Pan jednak nie został.
- Kilka bramek strzeliłem. W reprezentacji również. To taki
bonus dla obrońcy, bo normalnie strzela napastnik.
W juniorach grałem z przodu, byłem też „dziesiątką”,
wysuniętym pomocnikiem. Za trenera Zbigniewa Bartnika
strzelałem nawet dużo bramek. Ale szybko rosłem, powoli
uciekała mi szybkość i cofałem się pozycją w kierunku własnej
bramki. Trenerzy zauważyli też, że dobrze czytam grę. Będąc
dzieckiem trenowałem koszykówkę. Czasy były inne. Po
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szkole rzucało się tornister i szło na dwór. Grałem w piłkę
nożną, koszykówkę, hokej, siatkówkę, lekkoatletykę, w tenis
stołowy, ganiałem się z dozorcą (śmiech).
Ostatecznie został Pan zawodowym piłkarzem.
- Ja po prostu grałem. Grałem, bo kochałem. Lubiłem kiwać
kolegów. Miałem trochę talentu i jakoś się potoczyło. Tak się
życie szczęśliwie ułożyło, że robiłem to, co kochałem i jeszcze
mi dawali pieniądze siatkami (śmiech). Co może być lepszego?
Mama krzyczała na tatę, żeby mnie gonił do nauki, bo ze
sportu nie wyżyję.
Tata nie gonił do nauki?
- Tata mi kazał zdecydować się co w końcu trenuję, postawić
na piłkę. Jeden trener mnie wypatrzył. Mieszkał w „Pekinie”,
na Kalinowszczyźnie, a myśmy tam grali na podwórku.
I powiedział do ojca: Stachu, dawaj tego chłopaka, bo z niego
będzie dobry piłkarz. Więc zapisałem się do klubu.
Od razu był Motor?
- Nie, zaczynałem w Metalowcu. Byłem tam ze dwa lata.
A później poszedłem się zapisać do Motoru. Dali korkotrampki
i kazali grać.
Kiedy pan na poważnie zajął się piłką nożną?
- Jak miałem 15 lat, pojechałem na kadrę Polski Dariusza

PIŁKA NOŻNA

Wójcika. Dwa lata później zadebiutowałem w seniorskiej
drużynie Motoru w meczu z Zagłębiem Lubin, które grało
wtedy o mistrzostwo. Byłem stoperem kryjącym.
Ale w pierwszej drużynie Motoru grał Pan krótko.
- Dwa lata. Traﬁłem szybko do Lecha Poznań. Szukali stopera.
Trener Janas mnie polecił. Finansowo też się opłaciło.
W Lechu również nie grał Pan długo.
- Trzy lata i w 1995 roku wyjechałem do Francji. Mało w sumie
grałem w Polsce.
A gdzie Francuzi Pana wypatrzyli?
- Szukali stopera w Polsce. W meczu Polska-Francja za trenera
Apostela zmieniłem Koźmińskiego. Spodobałem się. Grałem
w dwóch francuskich klubach: Olympique Lyon oraz Lens.
W sumie 10 lat. Dobrze wspominam tamten okres.
A jak to się stało, że wyjechał Pan później grać w Katarze?
- Zaproponował mnie trener Luis Fernandez. Znaliśmy się
z boiska. Zadzwonił do kolegi i zapytał, czy nie chce się
przenieść. Obiecał, że przygotuje mnie na Mistrzostwa Świata
w 2006 roku i to zrobił. Nie żałowałem. Miałem 31 lat,
zarobiłem dwa razy tyle, co w lidze francuskiej. Grałem dwa
lata. Mimo wszystko to jednak była przepaść. Inna kultura,
inne nawyki. W ciągu 20 miesięcy miałem 10 trenerów. Tam
nie ma problemu z pieniędzmi. Doha, w której grałem, jest
niewiele większa od Lublina, a w każdej dzielnicy ma
nowoczesny stadion. Każdy chce być mistrzem.
W reprezentacji Polski grał Pan 15 lat i był na trzech wielkich
imprezach.
- Kariery klubowej nie ma bez reprezentacyjnej.
Zadebiutowałem w meczu Polska-Cypr. Powołał mnie
Andrzej Strejlau. Świetny trener, niestety nie miał szczęścia.
W reprezentacji grały tuzy. Wandzik, Kosecki, Warzycha.
Dla mnie wzorce do naśladowania. Byłem wtedy najmłodszy.
Miałem 19 lat.
Długo utrzymał się Pan w reprezentacji. Nie było
konkurencji?
- Konkurencja jest zawsze (śmiech). Dobrze się prowadziłem.
W życiu piłkarza jest dużo pokus. Ale mnie najbardziej zawsze
kręciło, otworzyć na drugi dzień gazetę i mieć w recenzji

meczu najwyższą notę. Utrzymywałem formę. Trzeba dać
z siebie wszystko, a wtedy stać nas na osiąganie najwyższych
celów.
Z którym bramkarzem grało się Panu najlepiej?
- Chyba z Jurkiem Dudkiem rozumieliśmy się najbardziej.
Jednak nie udało się odnieść sukcesów z reprezentacją Polski
w Europie i na świecie.
- No nie. Najbliżej byliśmy w 2002 roku w Korei i Japonii. Do tej
pory nie wierzę w ten przegrany mecz z Koreą. Bardzo tego
żałuję. Z perspektywy wydaje mi się, że na wszystkich
imprezach, z trzema różnymi trenerami, popełnialiśmy ten sam
błąd. Zabrakło nam luzu. Lepiej być mniej wytrenowanym, niż
przetrenowanym. Myślę, że to zaważyło. Jak jest człowiek
przemęczony, to daje z siebie wszystko, a noga nie chce
podawać piłki. Szkoda.
Grał Pan przeciwko największym.
- Uwielbiałem walkę jeden na jeden. Za to zresztą cenili mnie
też trenerzy. Nie miałem problemów z Ronaldinho czy
Szewczenką.
A właśnie. Dobrym byłby trenerem reprezentacji Polski?
- Na dzień dzisiejszy najlepszy jest Polak. Człowiek, któremu
będzie zależało na zwycięstwie, bo reprezentuje Ojczyznę.
Szewczenko był bardzo dobrym piłkarzem, ale trenerem jest
młodym. Nie wiem, czy byłby dobry.
Mimo międzynarodowej kariery jest Pan bardzo związany
z Lublinem, wrócił Pan na stałe.
- Lubię bardzo nasze miasto. Zawsze chętnie wracałem. Długo
byłem za granicą, na stałe wróciłem w wieku 38 lat i mieszkam
trochę jakby na nowo. Lublin bardzo się zmienił na duży plus,
co mnie cieszy. Mam fajne obiekty sportowe, na europejskim
poziomie. Nawet żałuję, że Arena powstała tak późno, bo
wtedy może zakończyłbym karierę po grze w Austrii Wiedeń
w Motorze. Na starym boisku przy Al. Zygmuntowskich nie
chciało mi się już grać.
Rozmawiał: Czesław Pogonowski

Jacek Bąk
- ur. 24 marca 1973 r. w Lublinie;
- kariera klubowa: Motor Lublin (1990–1992), Lech
Poznań (1992–1995), Olympique Lyon (1995–2001),
RC Lens (2001–2005), Ar-Rajjan SC (2005–2007),
Austria Wiedeń (2007–2010);
- w Reprezentacji Polski wystąpił 96 razy, wielokrotnie
jako jej kapitan, jest członkiem Klubu Wybitnego
Reprezentanta;
- uczestnik turniejów ﬁnałowych Mistrzostw Świata
w 2002 r. i w 2006 r. oraz Mistrzostw Europy w 2008 r.
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Zaczęło się od gimnastyki
Kiedy w Lublinie powstała pierwsza sala sportowa?
Gdzie działał cyklodrom, a gdzie pierwsze
lodowisko? I komu w czasie rywalizacji
towarzyszyła orkiestra?

a w przyszłości planowano rozbudowę o korty tenisowe i tzw.
ślizgawkę. „Gazeta Lubelska” tak opisywała ów cyklodrom:
„tor cyklowy ubity gliną i żużlem z węgla kamiennego, jego
obwód wynosi 200 metrów, głębokość dna od powierzchni
ok. 3 łokcie, pochyłość toru na oko wydaje się dość strome”.

W tym roku lubelski MOSiR obchodzi 60. rocznicę powstania.
Dziś ośrodek jest operatorem największych i
najnowocześniejszych obiektów sportowych w tej części
Polski, m.in. stadionu Arena Lublin, kompleksu wodnego Aqua
Lublin, hali Globus czy lodowiska Icemania.
Mało kto jednak wie, że pierwsze obiekty sportowe na terenie
Lublina zostały zbudowane dziesiątki lat przed postaniem
MOSiR (czy wcześniej MOSTiW, WOSTiW etc.). W tym
numerze „Areny” bierzemy pod lupę najstarszą infrastrukturę
sportową miasta, która działała jeszcze przed I wojną
światową.
Sala „Sokoła”
Zjawisko stopniowego umasowienia sportu na ziemiach
polskich można wiązać bezpośrednio z ruchem Sokolstwa
powstałym we Lwowie w 1867 r. i jego „promieniowania” na
inne rejony znajdującej się wówczas pod zaborami
Rzeczpospolitej. W Lublinie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” powstało w 1906 r. i funkcjonowało pod
przewodnictwem dra Adama Majewskiego, spełniając swoje
patriotyczne i narodowe cele.
Niedługo później miasto doczekało się pierwszej sali, którą
dziś nazwalibyśmy gimnastyczną. Było nią pomieszczenie
znajdujące się na parterze gmachu podominikańskiego przy ul.
Jezuickiej. Obiekt został przekazany Sokołowi przez
Towarzystwo Dobroczynności.
W późniejszym okresie, bo od 1912 r., ćwiczenia odbywały się
w budynku znajdującym się u zbiegu ulic Złotej i
Dominikańskiej. Warto dodać, że po zdelegalizowaniu TG
„Sokół” przez władze carskie powstało Towarzystwo
Muzyczne „Harmonia”, które wydzierżawiło lubelski park
„Rusałka”. Po reaktywacji organizacja powróciła do dawnej
nazwy i prężnie kontynuowała swoją działalność.
Ponieważ „Sokół” preferował rozwój gimnastyki, dbał o
zakryte, całoroczne obiekty służące właśnie gimnastyce. Stąd
nie był zainteresowany wznoszeniem stadionów czy dużych
boisk.
Ogródek Freblowski
Ciekawą i istotną przestrzenią rodzenia się lubelskiego sportu
był również „Ogródek Freblowski”. Został otwarty 16 lipca
1889 r. przy ul. Bernardyńskiej (z czasem przeniesiony na ul.
Namiestnikowską 4,tj. dzisiejszą ul. Narutowicza) staraniem
Wacławy Marii Steckiej. Był miejscem, w którym prowadzono
gry i zabawy ruchowe z elementami tzw. gimnastyki
szwedzkiej.
Gośćmi „Ogródka”, wbrew pozorom, nie były wyłącznie dzieci
z okolicznych dzielnic, choć istotnie te dominowały. Ogródek
w wyniku intensywnego rozwoju przekształcono później w
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szkołę istniejącą aż do 1914 r.
Na fali popularności wspomnianych zajęć Towarzystwo
Higieniczne prowadziło podobne działania w różnych
częściach miasta np.: w parku na Bronowicach w 1910 r., gdzie
w zajęciach udział brało nawet ok. 300 dzieci.
Cyklodromy
Kluczową rolę w rozwoju urbanistyki sportowej Lublina
odegrali miejscowi prekursorzy jazdy na rowerach.
Jednym z pierwszych obiektów o charakterystyce wybitnie
sportowym był cyklodrom znajdujący się nieopodal
dzisiejszego Ogrodu Saskiego i Technikum Budowlanego.
Powstał na posesji nieznanego z imienia pana Balzewicza i
został oddany do użytku 5 maja 1888 r. dzięki inicjatywie
przybyłego z Warszawy Jana Służewskiego.
Cyklodrom służył do nauki jazdy na bicyklach i welocypedach,
za co pobierano opłatę w wysokości 5 rubli. Dziennikarz
„Gazety Lubelskiej” odnotował, że właściciel podszedł do
inwestycji w sposób biznesowy, bo: „na zimę chce cyklodrom
zmienić na ślizgawkę, a oprócz tego ma zamiar wynająć teatr p.
Makowskiego i tam urządzić tak zwany „ska ng-ring” i co
niedziela organizować zabawy dziecinne głównie z
ćwiczeniami gimnastycznymi podług szwedzkiej metody”.
Inwestycja jednak nie przynosiła oczekiwanych zysków i dość
szybko została zarzucona. Niemniej jednak na rosnącej fali
popularności bicyklów 11 czerwca 1893 r. powstało Lubelskie
Towarzystwo Cyklistów, które dysponowało znacznymi
środkami ﬁnansowymi. Towarzystwo poczyniło starania, aby
powstał nowy cyklodrom, który dzięki funduszom
składkowym otwarty został na posesji p. Grądkowskiego przy
ul. Powiatowej 328.
Kolejnym cyklodromem, wspominanym do dziś przez
niektórych mieszkańców, był oddany w 1910 r. słynny
„rondel” przy ul. Ogrodowej. Urządzono go w urokliwym
otoczeniu drzew i krzewów, wokół których wyznaczono alejki,

Skaterink
Ciekawym epizodem świadczącym o skali zapotrzebowania
na aktywne spędzanie czasu w ówczesnym Lublinie była
budowa hali skaterink zwanej „wrotniskiem”. Obiekt powstał u
zbiegu ulic Początkowej i Radziłłowskiej28 października 1911
r., a stało się to dzięki staraniom W. Nichelisa i C.
Jankowskiego (byłego dyrektora teatru łódzkiego).
Warto podkreślić, że był to dopiero trzeci profesjonalna obiekt
do jazdy na wrotkach na ziemiach polskich! Na łamach „Ziemi
Lubelskiej” pisano z podziwem: „przepiękna sala, wielka,
elektrycznie wentylowana i oświetlona, posiada ogrzewanie
centralne (…), posiadająca tor 1 400 łokci kwadratowych z
kanadyjskiej akacji przez specjalistów angielskich ułożony. (…)
Naokoło toru biegnie amﬁteatr kilkuset krzeseł”.
Instruktorami jazdy na wrotkach byli znani w całej Europie
Anglicy: Grahme i Lampe, prowadzący lekcje przy
akompaniamencie orkiestry Pułku Riazańskiego. Co istotne,
przy obiekcie istniała pierwsza w Lublinie wypożyczalnia
sprzętu, dzięki której można było jeździć na wrotkach
renomowanych ﬁrm amerykańskich. Niestety, ten unikalny na
skalę ogólnopolską budynek został zaledwie rok później
przekształcony w kino „Oaza”, później znane też jako kino
„Corso”.
Lodowiska
Mieszkańcy Lublina umiłowanie do sportu manifestowali
również zimą. Szeroką popularnością cieszyły się taﬂe
zmrożonych stawów czy istniejące już wówczas lodowiska
przygotowane z o wiele większym pietyzmem.
Najstarsze zapiski dotyczące łyżwiarstwa w Lublinie pochodzą
z 1876 r. i dotyczą łyżwiarzy korzystających z zamarzniętego
stawu Czechowskiego. Kluczową datą dla lubelskiej rekreacji
na lodzie jest jednak 1886 r., kiedy to niejaki Węgrowski
urządził pierwszą profesjonalnie przygotowaną ślizgawkę na
należących do siebie sadzawkach przy Moście Piaseckim. W
tym samym roku, jak donosiła prasa, „przy ulicy Czechowskiej,
idąc w dół za Gubernię do rzeki Czechówki” powstało kolejne
lodowisko działające komercyjnie, a w dwa lata później
następne w niewielkim majątku „Zacisze”.
Prawdziwy rozkwit miejscowego łyżwiarstwa łączyć jednak
można z otwarciem 11 grudnia 1892 r. przez p. Żyżniewskiego
lodowiska przy Krakowskim Przedmieściu. Powstało ono w
miejscu dawnego cyklodromu o obwodzie 300 m., na którym
już rok później urządzono pierwsze w dziejach miasta wyścigi
na łyżwach.
Następnym lodowiskiem był udostępniany zimą 1894 r. przez
Lubelskie Towarzystwo Cyklistów cyklodrom przy ul.
Powiatowej, na którym łyżwiarzom przygrywała orkiestra i
„odbywały się wielkie zabawy i maskarady lodowe

urozmaicane iluminacjami, pokazami sztucznych ogni i
puszczaniem rac”.
Rozwój sportu
Mniej lub bardziej profesjonalne obiekty sportowe to rzecz
jasna jedynie część lubelskiej „architektury sportowej”
dedykowanej raczej społeczności nieco zamożniejszej.
Najbardziej oczywistym i naturalnym miejscem do rozwijania
sportowych pasji były ulice, podwórka, łąki, rzeki i stawy.
Wielokrotnie w swych relacjach byli sportowcy wracają do
tego rodzaju okoliczności i to z nimi wiążą najpiękniejsze
wspomnienia.
Jednocześnie dedykowana infrastruktura zarówno wtedy, jak
i dziś stanowi o jakości rekreacji oraz przygotowań i co za tym
idzie - poziomu wyników osiąganych przez zawodników
podczas przyszłych startów.
Przełomem dla rozwoju sportu w mieście było odzyskanie
przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. Nie stało się
to zaraz i natychmiast. Najpierw Rzeczpospolita musiała
zadbać o swoje istnienie i zwłaszcza wschodnie granice.
Dopiero po odparciu nawały bolszewickiej pojawiały się
warunki do uprawiania sportu.
Katalizatorem jego rozwoju stało się stacjonujące w mieście
Wojsko Polskie oraz brać studencka nowego Uniwersytetu
Lubelskiego (dzisiejszy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II). Niedługo potem przyszedł czas na kluby robotnicze,
związkowe, spółdzielcze etc. One też znacząco zmieniały
krajobraz miasta i stworzyły potrzebę rozbudowy
infrastruktury sportowej.
Paweł Markiewicz
Redakcja merytoryczna tekstu: Prof. Dariusz Słapek

www.mosir.lublin.pl
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motywacja do większej aktywności i zdrowszego
odżywiania, które chcemy przekuć w idealną
sylwetkę na lato. O tym, jak zrobić to mądrze,
rozmawiamy z naszym ekspertem:
Michałem Płechą.
Wiosenne przebudzenie - czy faktycznie to jest moment,
kiedy możemy zaobserwować wzmożone zainteresowanie
aktywnością i zdrowym odżywianiem? Czy w tym czasie
wzrasta liczba osób, które odwiedzają Twój gabinet
w poszukiwaniu odpowiedniej diety?
- Rzeczywiście są takie okresy w naszym kalendarzu uważane
za dobry moment do wprowadzenia zmian w diecie. Nowy rok
- wiadomo. Ale także początek wiosny, sezon plażowy
i jesienny powrót po urlopie. Niestety u pacjentów
wymagających pomocy żywieniowej w insulinooporności,
cukrzycy, nadciśnieniu czy chorobach serca data w kalendarzu
nie ma znaczenia - trzeba działać tu i teraz. Dieta w tych
chorobach jest bardzo skuteczna, ale czasami wymagająca.
Jeszcze lepiej sprawdza się dieta prewencyjna, która może być
miła i przyjemna, a przy tym realnie przed tymi chorobami
chronić.
Zawsze cieszy mnie zmotywowany pacjent w gabinecie, bez
względu na datę w kalendarzu. Zdecydowanie lepiej jest
zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie wcześniej, niż później
walczyć z większym problemem.
Ważniejsza jest nasza aktywność czy odpowiednia dieta?
Czy wszystko musi iść w parze, aby efekt był realny?
- Jako biegacz i instruktor prowadzący treningi biegowe
zawsze będę zachęcał do aktywności, i to wcale nie musi być
bieganie. Wystarczy najzwyklejszy spacer kilka razy w
tygodniu, basen, rower, siłownia, wspinaczka - cokolwiek, co
trochę nas zmęczy i co z chęcią będziemy regularnie
powtarzać.
Aktywność sprawia, że bardziej dbamy o dietę - potwierdzają
to badania naukowe, ale i moje obserwacje. W drugą stronę zdrowa, dobrze zbilansowana dieta dodaje mnóstwo energii,
którą chętnie wykorzystujemy na sport. W przypadku osób,
które regularnie trenują, szczególnie wyczynowo, żywienie
stanowi część procesu treningowego i zwiększa szansę na
końcowy sukces.
Osoby, które chcą być zdrowe, dobrze się czuć czy
zredukować nadprogramowe kilogramy, najwięcej osiągną
łącząc racjonalną dietę z umiarkowaną aktywności ﬁzyczną
kilka razy w tygodniu. Nic w tym odkrywczego, brzmi zupełnie
banalnie, ale gwarantuję, że działa cuda.
Czym jest równowaga energetyczna?
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- To sytuacja, w której dostarczamy taką ilość energii (kalorii)
z pożywienia, która odpowiada naszemu zapotrzebowaniu,
a wtedy nasza masa ciała utrzymuje się na tym samym
poziomie. Dlaczego wielu osobom tak trudno utrzymać tę
równowagę? Powodów jest kilka. Jako społeczeństwo
ruszamy się coraz mniej. Część dzieci rezygnuje z lekcji wf-u,
chętniej spędza czas przed komputerem niż na boisku, a z
wiekiem jest często tylko gorzej. Chociaż mamy przykłady
biegów masowych, w których startują tysiące osób, to nadal
jest tylko niewielki promil społeczeństwa. Zresztą start w
zawodach nie zawsze świadczy o regularnej aktywności.
Dodatkowo globalnie zmienia się charakter pracy, w której
częściej siedzimy – ostatnio w dobie pandemii nawet nie
ruszając się z domu. To jedna strona równania, czyli mniej
spalonych kalorii.
Natomiast druga: kalorii spożywamy więcej, bo jemy bardziej
przetworzoną żywność zawierającą dużo cukru, tłuszczu i soli,
a to bardzo nam smakuje - w końcu nasz instynkt jest taki sam
jak człowieka pierwotnego. Skoro dobre, kaloryczne jedzenie
jest na wyciągnięcie ręki, to głupotą byłoby nie zjeść. Gotowe
dania, słodycze, słone przekąski, słodzone napoje - mała
porcja a dużo kalorii, których nie zużywamy na polowanie - jak
człowiek pierwotny. Nie zużywamy nawet na gotowanie
i zakupy, bo korzystamy z gotowców i jedzenia na dowóz.

To wszystko sprawia, że znaczna część społeczeństwa
chronicznie się przejada - nawet nie ﬁzycznie, ale
energetycznie. To prowadzi do nadwagi, otyłości i zwiększa
ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i nowotworów, które
odpowiadają za 70% zgonów w Polsce.
Czy istnieje posiłek idealny? Jakie produkty powinny
dominować w diecie osób aktywnych?
- Raczej ciężko wskazać posiłek idealny i w zasadzie nie
musimy tego robić. Dieta nie musi być idealna, ważne, aby była
zdrowa w minimum 80%. Niskoprzetworzone warzywa i
owoce, pełnoziarniste pieczywo i makaron, kasze, strączki,
orzechy, oliwa, a mniej słodyczy, tłustego nabiału i mięs szczególnie czerwonego, przetworzonego. To taki fundament,
podstawa do budowania codziennej diety. Jeśli do tego
dołożymy niewielką, ale regularną aktywność, to zobaczymy
pierwsze efekty, bez zastanawiania się nad idealnymi
posiłkami.
Przy wysiłku obowiązkowe nawodnienie, co powinno
dominować: woda, soki, napoje, a może herbata lub kawa?
- To prawda, wysiłek znacząco zwiększa nasze zapotrzebowanie
na płyny, a jednocześnie odwodnienie znacząco zmniejsza nasze
możliwości wysiłkowe. Woda powinna być podstawą - ja jestem
zwolennikiem wody z kranu, która jest przebadana, bezpieczna i
zawiera pewne ilości składników mineralnych (dlatego nie warto
jej ﬁltrować). Oczywiście od czasu do czasu woda mineralna ze
sklepu będzie ok, ale patrząc na te ilości plas kowych śmieci,
które produkujemy, warto się ograniczać.
Soki nie są zamiennikiem całych owoców i nawet jeśli nie
zawierają cukru dodanego, to zawierają cukry proste.
Niewielka ilość od czasu do czasu będzie w porządku, ale

raczej z umiarem. Kawa i herbata to cenne składniki naszej
diety, zawierają spore ilości prozdrowotnych związków - 2-3
ﬁliżanki dziennie u większości osób będą korzystne. Wliczają
się też w bilans płynów, ale całość należy uzupełnić wodą.
Dobrym markerem nawodnienia jest… kolor moczu. Powinien
być nieco jaśniejszy niż sok jabłkowy. Pamiętajmy, że niektóre
produkty, leki i suplementy mogą wpływać na barwę moczu.
Gdy brakuje motywacji lub samodyscypliny, co poradzisz
naszym czytelnikom, którzy np. nie wyobrażają sobie seansu
ﬁlmowego bez popcornu albo dnia bez napoju gazowanego?
Czy drobne przyjemności od czasu do czasu są dozwolone?
- To bardzo dobre pytanie. Pytałaś też wcześniej o równowagę
- tutaj możemy mówić o swego rodzaju psychicznym balansie.
Jeśli podejdziemy do diety z założeniem 100% albo nic, to
szybko będziemy takimi surowymi zasadami zmęczeni. To
zwiększa ryzyko rezygnacji, a w przypadku jedzenia, często
rezygnacja ze zdrowej diety oznacza ucieczkę w przyjemności
złej diety. Wspominałem o 80% - pozostałe 20% możemy
zachować na drobne przyjemności. Jeśli jesteśmy zdrowi,
aktywni ﬁzycznie, nie przejadamy się i nie robimy tego za
często, to wszystko powinno być ok. Oczywiście mówię o
pewnych zasadach ogólnych - nie do wszystkich i nie zawsze
mają zastosowanie.
Warto przeanalizować swoją dietę, aktywność, zrobić
okresowe badania krwi oraz moczu pod okiem lekarza, a
opcjonalnie odwiedzić też dietetyka, który będzie mógł to
wszystko zebrać i ocenić. Często pomocny jest indywidualnie
dopasowany do preferencji i
możliwości jadłospis, który
może stanowić element
Michał Płecha – biegacz,
edukacji żywieniowej i swego
trener, dietetyk, pasję
i wykształcenie przekuł w
rodzaju wzorzec do dalszych
Centrum Dietetycznosamodzielnych modyﬁkacji.
Sportowe, gdzie warto go
Wracając jeszcze do pytania,
odwiedzić i indywidualnie
motywacja
i samodyscyplina
skonsultować swoją dietę.
są przereklamowane
i wystarczają do
krótkookresowych zrywów.
Aby wprowadzić zmiany na
stałe, trzeba wprowadzać je
stopniowo, małymi krokami,
ale konsekwentnie, aż staną
się nawykiem, a z czasem
integralną częścią naszego
życia. Zdrowego życia.
fot. archiwum M. Płechy

Więcej słońca, pierwsze ciepłe dni, a w nas budzi się

fot. archiwum M. Płechy

Jak zadbać o siebie na wiosnę?

Rozmawiała: Paulina Mróz
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Czas na badmintona
Któż z nas nie odbijał lotki w ogrodzie obok domu
albo na plaży. A może warto wrócić do popularnej
zabawy z dzieciństwa i potraktować ją jako
profesjonalny sport? Tym bardziej, że w hali
sportowej przy ul. Łabędziej powstały do tego
profesjonalne warunki.

- Jak mawiał Konfucjusz: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie
przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”. Ten
cytat idealnie mnie opisuje. Moimi największymi życiowymi
pasjami (poza Rodziną oczywiście) są badminton i ﬁzjoterapia,
które zamiennie się ze sobą łączą. Zostałam ﬁzjoterapeutką,
bo chciałam pomagać sportowcom odzyskiwać sprawność po
kontuzji, a zostałam badmintonistką, bo… mój nauczyciel
wychowania ﬁzycznego i jednocześnie trener mnie do tego
namówił. Pan Sławomir Moździoch, którego śmiało mogę
n a z w a ć s w o i m d r u g i m Ta t ą , u k i e r u n ko w a ł m o j e
zainteresowania stricte na badmintona i do końca życia będę
mu za to wdzięczna.

MAGAZYN O LUBELSKIM SPORCIE

BĄDŹ
W CZOŁÓWCE!

W Lublinie w badmintona można grać w hali sportowej w
kompleksie przy ul. Łabędziej. Jak Pani ją ocenia?
- Hala przy ul. Łabędziej wyróżnia się kameralnością, co w
mojej opinii – jako byłej zawodniczki kadry narodowej – jest
ogromnym atutem. Techniczne aspekty Sali, takie jak
nawierzchnia czy wysokość, są odpowiednio dobrane do
uprawiania badmintona. Jestem przekonana, że niejeden fan
tego pięknego sportu będzie chciał rozwijać swoją pasję
właśnie na kortach hali przy ul. Łabędziej.
Rozmawiała: Paulina Mróz
O badmintonie rozmawiamy z Agatą Reszelewską – byłą
zawodniczką kadry narodowej, aktualnie trenerką w Akademii
Badmintona w Lublinie.
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Zareklamuj się
w pierwszym bezpłatnym
magazynie sportowym
w Lublinie
fot. archiwum A. Reszelewskiej

Badminton to…
- …najszybszy sport na świecie. A poza tym ogólnorozwojowa
aktywność ﬁzyczna dla każdego, pozwalająca utrzymać
smukłą sylwetkę i integrująca wyjątkowych ludzi.
Lotkę w ogrodzie obok domu odbijał niemal każdy. Ale jak
wejść na bardziej zaawansowany, sportowy poziom?
- Po pierwsze trzeba „zabrać” ze sobą wspaniały humor
i przyjść na trening, a trener zrobi resztę. Prawie każdy choć
raz w życiu trzymał rakietę do badmintona, zatem tak
naprawdę każdy ma do tego sportu talent. Wystarczy
spróbować gry na profesjonalnym korcie, wtedy odkryją się
jego wszystkie tajemnice.
Jaki sprzęt jest niezbędny do gry w badmintona?
- Odpowiedź wyda się banalna, ale potrzebna jest rakieta
i lotka. Jakiego rodzaju sprzęt wybrać, to już podpowie nam
wykwaliﬁkowany trener. Prawdę mówiąc ciężko jest
komukolwiek doradzić, jakim sprzętem powinno się grać, bo
nawet zawodnicy na światowym poziomie testują rakiety
zanim zdecydują się na konkretny model. Kolokwialnie
mówiąc: trzeba ją poczuć w ręku. Nasz klub UKS Akademia
Badmintona Lublin zapewnia zawodnikom sprzęt do gry w
badmintona, co pozwala na przetestowanie go przed
dokonaniem ewentualnego zakupu.
Skąd Pani zainteresowanie tą dyscypliną? Dla Pani to tylko
sport czy już pasja?

Dział reklamy:
Katarzyna Bryda-Mazur, tel. 81 466 51 84
e-mail: reklama@mosir.lublin.pl
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ZZA KAMERY

Razem z Ukrainą

REKLANA

Jeszcze na dobre nie otrząsnęliśmy się z Już wiadomo, że Charków i inne ukraińskie miasta czeka
pandemicznej rzeczywistości, gdy do naszych wielka odbudowa, bo skala zniszczeń jest ogromna. Patrząc
jednak na niezłomność Ukraińców, na ich wolę obrony swojej
granic dotarła wojenna pożoga.

Napaść Rosji na suwerenny, niepodległy kraj, naszego sąsiada
- Ukrainę spowodowała, że do Polski napłynęła gigantyczna
liczba uchodźców, uciekających przed skutkami działań
wojennych rosyjskiego agresora. Od samego początku wojny
Polacy dali przykład wielkiej serdeczności, otwartości i
gościnności. Tu nie trzeba było odgórnych, administracyjnych
działań, tu wiele spraw działo się bezinteresownie,
błyskawicznie i z głębi serca. Jest rzeczą oczywistą, że
przyjdzie taki moment w którym trzeba będzie skoordynować
działania z krajami Unii Europejskiej, a także wieloma innymi
państwami świata, które już zadeklarowały swoją pomoc dla
obywateli Ukrainy. Bo przy takiej liczbie ludzi przybywających
do nas z tego kraju jest to po prostu konieczne.
W takich momentach naszej historii sport, choć ważny
społecznie, często schodzi na plan dalszy. I nie ma się co
specjalnie dziwić, bo jak tu emocjonować się rozgrywkami gdy
codziennie oglądamy mrożące krew w żyłach obrazy z
atakowanej przez Rosję Ukrainy. Środowisko sportowe jest
jednak solidarne i potraﬁ w różny sposób pomagać i wspierać
dzielny naród ukraiński w jego walce z najeźdźcą. Mnożą się
przykłady inicjatyw wychodzących od sportowców, klubów,
organizacji sportowych. W tych dniach sport łączy także w
celu wsparcia słusznych inicjatyw.
W 2012 roku, gdy komentowałem mecze Mistrzostw Europy
w piłce nożnej, moim miejscem pobytowym był Charków.
Wtedy miasto rozwijające się, którego dumą był piękny
stadion (na zdjęciu powyżej – red.). Niestety - był.
Jak wiele innych obiektów i miejsc uległ zniszczeniu, wskutek
działań wojennych rosyjskiej hordy. Ze zgrozą patrzę na
przekazy telewizyjne z miejsc, w których wówczas mogliśmy
wraz z kolegami z TVP Sport normalnie się poruszać i cieszyć
sportowym świętem.

Ojczyzny, sądzę , że i z zadaniem odbudowy zniszczonego
kraju sobie poradzą. Chociaż oczywiście potrzebna będzie
również pomoc międzynarodowa.
To co powinien wyegzekwować demokratyczny świat po
zakończeniu wojny to reparacje, które Rosja powinna zapłacić
za zniszczenia, których dokonała. To także izolacja rosyjskiego
sportu (białoruskiego także) jako forma kary za akt agresji,
atakowanie celów cywilnych, bombardowania i niszczenie
infrastruktury suwerennego państwa.
W obronie Ukrainy stanęło wielu sportowców, tych byłych,
jak bracia Kliczko, ale i tych, którym właśnie wojna zabrała
możliwość rywalizacji na stadionach, halach, bieżniach czy
trasach narciarskich. Są już niestety także przykłady śmierci
młodych sportowców ukraińskich. Właśnie za to cały rosyjski
sport powinien odpokutować, tak jak do niedawna płacił cenę
za dopingowe oszustwa, tak teraz na długie lata powinien
zostać wykluczony z rywalizacji sportowej. To może nie jest
najbardziej dotkliwa sankcja , która dotknie Rosję, ale
przeciętny obywatel tego kraju, być może zrozumie do czego
doprowadziły autorytarne rządy Pu na i jego licznych
popleczników.
Ciężko w tym czasie mówić w ogóle o sporcie, ale trzeba też
pamiętać, że sport daje nadzieję, radość, emocje. Może dla
wielu Ukraińców, którzy przyjechali do naszego kraju, udział w
zawodach sportowych, będzie choć na chwilę odskocznią od
koszmaru, który im się przytraﬁł. Już teraz chociażby, wiele
klubów sportowych zaprasza gości z Ukrainy na swoje
imprezy, bez konieczności kupna biletów. To namiastka
normalności, która została im odebrana.
W trudnych chwilach Polacy potraﬁą się jednoczyć i
współpracować. Ta współpraca i wzajemna pomoc jest nam
wszystkim teraz bardzo potrzebna.
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