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Stolica
młodych
Przez najbliższy rok Lublin będzie Europejską 
Stolicą Młodzieży 2023. Czeka nas wiele 
w y j ąt kow yc h  w yd a r ze ń ,  m i ę d z y i n ny m i 
sportowych.
Kluczowe projekty programu ESM Lublin 2023 podzielono na cztery 
sezony. Sezon ostatni – czwarty: #PrzyszłośćToMY / #WeAreTheFuture 
– to realizacja zobowiązania, kiedy to Lublin będzie Stolicą Europy, 
miejscem ważnych wydarzeń międzynarodowych: społecznych, 
kulturalnych i sportowych.

W tym czasie zaplanowano m.in. Mistrzostwa Świata w koszykówce U23 
3x3 kobiet i mężczyzn. Turniej odbędzie się na specjalnym boisku na 
Placu Zamkowym, a na Błoniach pod Zamkiem powstanie specjalna 
strefa kibica z programem sportowym i kulturalnym. 

Punktem kulminacyjnym pierwszego sezonu była oficjalna Ceremonia 
Otwarcia w Centrum Kultury, czyli widowisko teatralno-taneczno-
cyrkowe, uzupełnione o program aktywności przygotowany przez 
lubelską młodzież.

Sezon drugi: #LublinToTY / #LublinIsYOU ma dać młodym ludziom 
możliwość zdobycia wiedzy obywatelskiej i zaangażowania się w 
wolontariat oraz realizację własnych inicjatyw.

Sezon trzeci: #CzilujwLublinie / #ChillInLublin to wakacyjny 
chill&charge. Ma to być czas ładowania akumulatorów i beztroskich 
przygód, wzbogacony o Młodzieżowe Urodziny Miasta (12-20 sierpnia), 
czyli cykl wydarzeń, który rozpocznie się w Międzynarodowy Dzień 
Młodzieży. 

Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, któremu Europejskie Forum 
Młodzieży przyznało zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. 
Program ESM tworzą sami zainteresowani, czyli młodzi mieszkańcy w 
wieku od 10 do 30 lat. (CP)

siłownia
fitness
treningi
personalne

więcej informacji: www.mosir.lublin.pl, zapisy: 81 466 51 69

Karnety bez umów
długoterminowych

REKLAMA

fot. UM Lublin
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SIATKÓWKA

O czym wolisz rozmawiać: o siatkówce czy o muzyce?
- Szczerze… o muzyce. Nawet z żoną, z rodziną, rzadko rozmawiamy
o siatkówce. To temat, który wolę zostawiać w hali.

Może jednak zaczniemy od siatkówki. Choć przecież przygodę
ze sportem zacząłeś od… pływania.
- Bardzo wcześnie. Miałem 6 albo 7 lat. To był sposób, żeby poprawić 
moją posturę. Byłem chudy i pokrzywiony, więc rodzice zapisali mnie na 
pływanie. Pływałem kilka lat. Niestety przytrafiła mi się kontuzja. 
Złamałem kostkę i przestałem trenować. Jeszcze kiedy pływałem, 
chodziłem na SKS-y siatkarskie, bo już wtedy byłem bardzo wysoki. 

Zaraziłeś się siatkówką?
- Znajoma taty powiedziała, że jest nabór do klasy siatkarskiej. Poszedłem 
na pierwszy trening. Okazało się, że niczego nie umiem, że SKS-y to było 
za mało, aby konkurować z chłopakami, którzy grali już od kilku lat.
Ale dobrze skakałem i byłem wysoki, więc mogłem próbować grać
w siatkówkę. 

Pewnie doskonale pamiętasz swoje początki w zawodowej piłce 
siatkowej. Kiedy zaczynałeś w Plus Lidze, jakie miałeś cele? Gdzie 
chciałeś dojść? Mistrzostwo Polski? Reprezentacja?
- Szczerze mówiąc, kiedy zaczynałem grać w siatkówkę, to wszystko szło 
- nie chcę powiedzieć - łatwo, ale takimi fajnymi krokami. Najpierw 
drużyna młodzieżowa, po której dostałem się do Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego, później reprezentacje kraju. Po tym zacząłem występować 
w zawodowej siatkówce. Cele zawsze pozostały takie same: grać
na wysokim poziomie, reprezentować kraj, zdobywać mistrzostwa Polski, 
mistrzostwa świata. Niestety, nie wszystko udało się osiągnąć.

W zawodowej klubowej siatkówce mam wicemistrzostwo Polski, ale 
nadal chciałbym stanąć na najwyższym stopniu podium. Reprezentacja
to jest coś… Telefon mam zawsze włączony. Jestem gotowy. Wystarczy,
że trener kadry narodowej będzie chciał mnie  w drużynie.

Teraz masz 29 lat. Te cele są już inne?
- Cele się nie zmieniają. Dopóki zdrowie pozwala, trzeba w zawodowym 
sporcie wygrywać! Co się da. 

Półtora roku temu trafiłeś do LUK Politechniki Lublin – wtedy 
beniaminka ligi. Dlaczego wybrałeś Lublin?
- Trener Dariusz Daszkiewicz, z którym pracowałem w Katowicach, 
zadzwonił do mnie i powiedział, że bardzo chce, abym dołączył do jego 
zespołu. Dogadaliśmy się z klubem. Moja obecność w Lublinie to głównie 
jego zasługa.

Szybko przedłużyłeś pierwszy kontrakt. Jesteś jednym z liderów LUK-u, 
masz świetne statystyki w lidze. Chyba Ci tu dobrze… 
- Tak. Bardzo podoba mi się Lublin, hala Globus, gdzie świetnie się gra. 
Kibice są fenomenalni. Wypełniamy halę nawet na mniej ważnych 
meczach. To są rzeczy które dają ogromną radość. Niektóre kluby z Plus 
Ligi znajdują się w małych miejscowościach, gdzie na pewno bym się
nie odnalazł.  

Ulubione miejsce w Lublinie poza Halą Globus?
- Kawiarnia NieWylej.

Siatkarze dobrze mówią o lubelskich kibicach. Ale kibice chyba się 
odpłacają. LUK Politechnika ma najlepszą frekwencję spośród 
wszystkich drużyn grających na co dzień w hali Globus.
- Fenomenalnie! Naprawdę to jest coś wyjątkowego. Kiedy wstaję rano w 
dzień meczowy, od razu pojawiają się motyle w brzuchu. Źle wspominam 
covidowy sezon, kiedy nie było kibiców na trybunach. Był najgorszy w 
mojej karierze. W Lublinie kibice  są siódmym zawodnikiem. Naszym 
przeciwnikom ciężko się gra na Globusie, bo meczem żyje cała hala. Życzę 
każdemu zawodnikowi, żeby mógł kiedykolwiek zagrać przy takiej 
publiczności. Fenomenalne doświadczenie.

Polacy od lat kochają siatkówkę, a dzięki Wam mogą oglądać w Lublinie 
mecze Plus Ligi z najlepszymi siatkarzami świata.
- Hala w Lublinie jest wypełniona niemal po brzegi  nawet jeśli przyjeżdża 
ostatni zespół z tabeli. To jest niesamowite. Pamiętam, że kiedy grałem
w Bydgoszczy, to na mecze z topowymi drużynami przychodziło bardzo 
dużo osób, ale na pozostałe dosłownie kilkuset kibiców. Tutaj za każdym 
razem czuć olbrzymie wsparcie, że gramy u siebie, że siódmy zawodnik 
jest na hali.

Początek tego sezonu był dla LUK-u trudny. Co szwankowało?

- Mieliśmy sporo problemów zdrowotnych. Niestety były to kontuzje nie 
spowodowane ani treningiem, ani przeciążeniem, tylko przypadkowe 
skręcenia kostki, naciągnięcia. Musieliśmy je najpierw przeskoczyć, 
znaleźć rozwiązania, przede wszystkim wyzdrowieć. Gra zaczęła lepiej 
wyglądać, kiedy mieliśmy już możliwość potrenować na boisku dwoma 
pełnymi szóstkami. 

Teraz rozgrywki są już w pełni, a Wy – rozpędzeni – zmierzacie prosto do 
fazy play-off…
- Wszystko jest w naszych rękach. Przed nami ważne mecze, które 
musimy wygrać, aby nadal być z przodu pociągu.

Taki był cel? Co powiedzieliście sobie przed sezonem? Gdzie chcecie 
dojść? 
- Faza play off jest tak nieprzewidywalna, że czasami może zrobić psikusa. 
Jednak, żeby się tam dostać, trzeba najpierw zagrać naprawdę dobry 
sezon. Zwłaszcza teraz, kiedy Plus Liga jest tak wyrównana. 

Jesteś bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Wrzucasz tam 
sporo zdjęć, nie tylko z parkietu, ale także z siłowni czy z treningów na 
dworze. I często po wygranych meczach piszesz tam: „właśnie po to tak 
ciężko trenujemy…”.
- Kiedy ciężko trenujemy, mecz staje się przyjemnością. Jest świętem. 
Mam mis je  pub l ikowania  i  szerzen ie  te j  ide i  w mediach 
społecznościowych. Chcę pokazać ludziom, że dając z siebie maksa, 
można osiągnąć sukces.

Na co dzień grasz w siatkówkę, a kibicujesz…?
- Nie kibicuję. Kibicuję tylko dwóm osobom: mojej żonie i mojej siostrze. 
Lubię oglądać zawody w których grają moi bliscy znajomi. Większość 
wolnego czasu poświęcam na regenerację lub na hobby.

…i zapewne wtedy grasz na gitarze. Czyli wreszcie możemy 
porozmawiać o muzyce. Ile masz w domu gitar?
- Dużo, na pewno z 6 czy 7. Ale w Lublinie mam tylko jedną i w zupełności 
mi wystarcza. Sąsiadom też wystarcza. Do tej pory przyszedł tylko raz 
jeden miły pan i mówi: „Chłopie, no świetna muzyka, ale zrób trochę 
ciszej”. Gram na gitarze praktycznie tak długo, jak uprawiam sport.
Daje mi to dużo radości i pozwala oczyścić głowę.

Skąd twoje zamiłowanie do muzyki?
- Muzyka była w domu od zawsze. Nigdy nie było w rodzinie rytuału 
oglądania telewizji. Mama włączała sobie w kuchni radio, a tata większe 
głośniki w salonie. Niestety często mnie budzili muzyką, a lubię sobie 
dużej pospać.

Co najczęściej grasz?
- Bardzo ciężką muzykę. Moim ulubionym zespołem jest Metallica.
Jeśli gram w domu, to najczęściej w garażu ze względu na mamę.
Po za tym lubię polskiego bluesa i Dżem.

A jak jest na meczach? Im głośniej, im większy doping, tym Jan 
Nowakowski gra lepiej?
- Zdecydowanie tak. Nie potrafię się zmotywować kiedy jest cicho. Tak 
jak dla kibiców mecz to są emocje, tak dla nas emocje to obecność 
kibiców na meczu. Gram lepiej, kiedy jest głośno, kiedy nie słyszę swoich 
myśli, kiedy kibice skandują nasze nazwiska na zagrywce. To są momenty, 
które dodają skrzydeł.

Rozmawiała: Paulina Mróz
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Naszym przeciwnikom ciężko się gra na Globusie, 
bo meczem żyje cała hala. Życzę każdemu 

zawodnikowi, żeby mógł kiedykolwiek zagrać 
przy takiej publiczności – mówi Jan Nowakowski, 
jeden z liderów LUK Politechniki Lublin, rewelacji 

tego sezonu w siatkarskiej Plus Lidzie.
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Jan Nowakowski
- ur. 17 maja 1994 r. w Bydgoszczy;
- pozycja na boisku: środkowy;
- kariera klubowa: 2007-2010 - Chemik Bydgoszcz, 2010-2013 - 
 SMS PZPS Spała, 2013-2017 - Transfer Bydgoszcz, 2017-2019 
- Onico Warszawa, 2019-2021- GKS Katowice, od 2021 r. - LUK 
 Politechnika Lublin;
- z reprezentacją Polski: 2015 r. - brązowy medal Ligi Europejskiej 
 i tytuł najlepszego środkowego rozgrywek, 2019 r. – srebrny 
 medal Letniej Uniwersjady;
- ma młodszą siostrę Polę, która również jest siatkarką;
- jego żoną jest siatkarka Martyna Grajber.
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REKLAMA PIŁKA NOŻNA

Lekcja futbolu

Niespodzianki nie było. Mimo ambitnej postawy 
Motor Lublin przegrał w ćwierćfinale Fortuna 
Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa 0:3.
Mecz, który 1 marca przyciągnął na Arenę Lublin prawie 8 tysięcy 
widzów, rozpalał serca lubelskich kibiców od dawna. Po wyeliminowaniu 
Zagłębia Lubin i Wisły Kraków piłkarze Motoru po raz trzeci w historii 
awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski. Tymczasem Raków w dwóch 
ostatnich sezonach wygrał te rozgrywki, a w tym przewodzi tabeli PKO 
BP Ekstraklasy i jest głównym kandydatem do tytułu mistrzowskiego.

Motor, mimo klasy rywala, zgodnie z przedmeczowymi zapowiedziami 
starał się grać swoje: podaniami, od bramki, bez wybijania piłki na aferę. 
Kilka razy lubelskim piłkarzom udało się zbudować ciekawe akcje w 
okolicach pola karnego gości. Brakowało jednak skutecznego 
wykończenia. Raków pokazał za to piłkarską jakość i 3-krotnie umieścił 
piłkę w bramce Motoru.

– Przed meczem byłem dumny ze swoich piłkarzy i po meczu nadal 
jestem dumny. Chciałbym, żeby to uczucie towarzyszyło każdemu 
kibicowi Motoru – powiedział po spotkaniu trener Motoru Goncalo Feio. 
– My się nigdy nie poddamy przed meczem i zawsze wierzymy, że 
możemy powalczyć, ale przeciwnik był dużo lepszy niż my: w dynamice 
gry, w fazach przejściowych, mieli też wiele sytuacji. Bezdyskusyjne 
zwycięstwo i gratuluję Rakowowi (…). To była piękna przygoda z 
Pucharem Polski.

Tymczasem do półfinału rozgrywek po raz pierwszy w swojej historii 
awansował Górnik Łęczna. Zielono-czarni w debiucie nowego trenera 
Ireneusza Mamrota pokonali w Siedlcach tamtejszą Pogoń 1:0. Tym 
samym, mimo odpadnięcia Motoru, Lubelszczyzna ma swojego 
przedstawiciela w najlepszej czwórce Pucharu Polski. (MB)

Motor Lublin – Raków Częstochowa 0:3 (0:1)
Bramki: Musiolik (30), Wdowiak (69), Tudor (87).
Motor: Budziłek – Wójcik, Szarek, Zbiciak, Rudol, Ceglarz (70 
Kosior), Kusiński (46 Rybicki), Reiman (59 Gąsior), Rafał Król, Michał 
Król (78 Lis), Szuta (58 Wełniak).
Raków: Trelowski – Svarnas, Petrasek, Rundić, Tudor, Papanikolaou, 
Koczergin (79 Cebula), Nowak (60 Wdowiak), Lopez (70, Berggren), 
Kun, Musiolik (60 Gutkovskis).
Więcej o Motorze na str. 22 w felietonie Tomasza Jasiny
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go obejść, otrzymaliśmy jako drużyna przyjezdna brawa. Nigdzie więcej, 
na żadnym innym stadionie, tego nie doświadczyłem. Publiczność w 
Lublinie jest jedyna w swoim rodzaju i cieszę się z tego, że chce 
dopingować nie tylko swoich zawodników. To jest po prostu 
niesamowite. Chciałbym tego doświadczać na każdym torze, na którym 
startuję.

Rozmawiał: Miłosz Bednarczyk

Mistrz świata w Lublinie
fot. AZS UMCS Lublin
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Bartosz Zmarzlik
- ur. 12 kwietnia 1995 r. w Szczecinie;
- od sezonu 2023 w Motorze Lublin, wcześniej wieloletni 
 zawodnik (2011-2022) i kapitan Stali Gorzów Wielkopolski, 
 występuje także w lidze szwedzkiej w Lejonen Speedway;
- 3-krotny indywidualny mistrz świata (2019, 2020, 2022);
- 2-krotny drużynowy mistrz świata (2016, 2017), drużynowy 
 mistrz Europy (2022);
- wielokrotny mistrz świata i Europy juniorów;
- 10-krotny medalista drużynowych mistrzostw Polski, w tym
 2-krotny złoty (2014, 2016) oraz 2-krotny indywidualny mistrz 
 Polski (2021, 2022);
- zwycięzca Plebiscytu Przeglądu Sportowego na Najlepszego 
 Sportowca Polski 2019, w kolejnych latach zajmował miejsca:
 5. (2020), 3. (2021), 2. (2022);
- kawaler Orderu Odrodzenia Polski.

Już nie mogę doczekać się pierwszych występów – 
mówi Bartosz Zmarzlik, najlepszy żużlowiec na 
świecie, który od nowego sezonu będzie jeździł w 
barwach Motoru Lublin.
Pańskie przyjście do Motoru zostało określone jako „żużlowe trzęsienie 
ziemi” i „transfer dekady”. Jak Pan do tego podchodzi?
- Ja tego tak nie odbieram. To znaczy, nie myślę w ten sposób. Podchodzę 
do tego z nadzieją i nowymi ambicjami. To nowy rozdział w mojej 
sportowej karierze i wiąże z tym wydarzeniem duże nadzieje.
Prezes Motoru Jakub Kępa powiedział, że jego zdaniem Pana przyjście 
do Lublina „przebija sprowadzenie Hansa Nielsena ponad 30 lat temu”. 
Dla Pana to dodatkowa presja?
- Nie porównywałbym tego w ten sposób. Każdy z tych transferów ma 
inny wymiar, a ja po prostu chcę jak najlepiej zaprezentować się w 
nowych barwach. Jak już wspomniałem wcześniej, to nowe wyzwanie, 
które było mi potrzebne, aby móc jeździć na najwyższym poziomie 
jeszcze wiele lat.
Szef lubelskiego klubu nie krył też, że namówienie Pana do jazdy w 
Motorze było jego marzeniem i celem „od zawsze”. Trudno było Pana 
namówić?
- Ściganie dla Stali Gorzów było czymś naturalnym, bliskim, dlatego tak 
naprawdę nie myślałem o przenosinach. Aż w końcu zauważyłem, że 
potrzebuję zmiany. Z prezesem Jakubem Kępą znamy się od dłuższego 
czasu, przedstawił mi swoją wizję i dlatego doszliśmy do porozumienia w 
sprawie moich występów w Motorze Lublin.
Podobno kuszenie Pana do przyjścia do Lublina trwało kilka lat. To 
prawda?
- Długo rozmawialiśmy, ale finalnie porozumieliśmy się w zeszłym roku.
3-krotny mistrz świata u mistrzów najlepszej żużlowej ligi świata. 
Połączenie idealne?
- Mam nadzieję, że podziała to pozytywnie na obie strony. Jestem 
zaskoczony dotychczasowym przyjęciem  w drużynie i w Lublinie. 
Szczerze mówiąc, już nie mogę doczekać się pierwszych występów.
Jarosław Hampel, jeden z liderów Motoru w ostatnich latach, chwalił 
Pana na naszych łamach: „Poza tym, że to jest genialny, świetny 
sportowiec, to też wiem, że jako partner z drużyny jest bardzo 
koleżeński i pomocny”.
- To widzę, że mamy o sobie nawzajem podobne zdanie. Kiedy Jarek 
zdobywał medale mistrzostw świata, ja bawiłem się w mini-żużel i 
zazdrościłem mu jego osiągnięć. Też tak chciałem. Liczę mocno na 
wspólne treningi na torze.
Podpisał Pan kontrakt na rok, ale w Motorze liczą, że Pańska przygoda w 
Lublinie potrwa kilka lat.
- Odjedźmy najpierw pierwszy cało i zdrowo. Będziemy o tym myśleć na 
koniec sezonu. 
Lubelscy kibice nie mogą się doczekać Pańskiego debiutu w barwach 
Motoru na stadionie przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie. A Pan?
- Tak samo. Mam nadzieję, że już niebawem będą móc pokręcić kilka 
kółek na lubelskim torze.
Lublin żyje żużlem. Na każdym meczu na stadionie przy Al. 
Zygmuntowskich jest nadkomplet publiczności. No i atmosfera, o której 
mówi się w całej Polsce. Jest Pan na to gotowy?
- Kiedy pierwszy raz przyjechałem do Lublina, gdy wyszliśmy na tor, aby fot. Motor Lublin

fot. Motor Lublin

fot. Motor Lublin
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LEKKOATLETYKA AKTYWNIE Z MOSiR

Świetny występ lekkoatletów AZS UMCS Lublin
na halowych Mistrzostwach Europy. Lublinianie 
przywieźli ze Stambułu dwa brązowe medale.
Znakomicie wypadła Sofia Ennaoui ( na zdjęciu) w biegu na 1500 metrów. 
Lekkoatletka AZS-u UMCS Lublin sięgnęła po brązowy medal i 
ustanowiła swój najlepszy wynik w karierze.

Już w biegu eliminacyjnym Ennaoui uzyskała swój najlepszy wynik w 
sezonie i z drugiego miejsca weszła do finału. Tam do samego końca 
lublinianka biegła w czołówce stawki. Ostatecznie z czasem 4:04:06 
sięgnęła po brąz. Warto podkreślić, że jest to drugi najlepszy rezultat w 
historii polskich startów na tym dystansie.

Na zamknięcie mistrzostw sporo radości przyniosła także sztafeta kobiet 
4×400 metrów, w której pobiegła Alicja Wrona-Kutrzepa z AZS UMCS 
Lublin. Polki po fenomenalnej walce zdobyły brązowy medal z czasem 
3:29.31 i tym samym powtórzyły sukces sztafety z 2021 r.

Na słowa uznania zasługuje również Michał Rozmys z AZS UMCS, który 
dotarł do finału w rywalizacji na 1500 metrów. Ostatecznie skończył na 
dziewiątej pozycji (3:43.09). Z kolei Jakub Lempach w swoim debiucie na 
Mistrzostwach Europy dotarł do półfinału sprintu na 60 metrów. Tam 
poprawił swój rekord życiowy (6.62), ale na finał to nie wystarczyło. 
Lublinianin zakończył rywalizację na 17. pozycji. (MB)

Dwa razy brąz

 O co w tym biega? 
B i e g i  w r a c a j ą  n a  l u b e l s k i  S t a d i o n 
Lekkoatletyczny. #biegnijlublin to pełen 
wachlarz różnorodnych imprez dla dorosłych
i dzieci. 
Po dłuższej przerwie ta wyjątkowa impreza 
wraca do kalendarza wydarzeń sportowych w 
mieście.  Będzie aktywnie i każdy znajdzie coś 
dla siebie. Najmłodszych biegaczy zapraszamy 
na kolejne rundy Dziecięcej Ligii. Dorośli będą 
mogli wziąć udział w biegu po bieżni stadionu 
lekkoatletycznego na 5 km oraz w duathlonie 
(bieg i jazda na rowerze w formule cross 
country), który jak zwykle odbędzie się w 
okolicach lubelskiej hali Globus. Wszystkich 
zapraszamy na piknik rodzinny, podczas 
którego odbędzie się m.in. rodzinna sztafeta 
biegowa.#biegnijlublin rusza już w kwietniu. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na 
www.mosi r. lub l in .p l/obiekty/stad ion
-lekkoatletyczny/ oraz Facebooku i Instagranie. 

Terminarz
16 kwietnia – 5 na start!
14 maja – Dziecięca Liga #biegnijlublin 
2 lipca – Piknik Rodzinny ze sztafetą biegową
27 sierpnia – III Lubelski Duathlon
10 września - Dziecięca Liga #biegnijlublin

2PAK
poznaj najnowszą ofertę Pasibusa!
Idealna propozycja na mały głód
i każdąkieszeń!
Zestaw za jedyne 9,99 zł.

2PAK SMASH + Małe Pasi Frytki
burger w maślanej bułce z autorskim sosem
różowym, ogórkiem kiszonym i serem cheddar 

2PAK WŁAPS + Małe Pasi Frytki
wrap z autorskim sosem różowym, serem
cheddar i chrupiącym kurczakiem
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Czworo dzielnych młodych ludzi postanowiło z 
naszą pomocą zmienić swoje życie: wygrać 
świetną sylwetkę, zdrowsze ciało, a w gra�sie –
roczny karnet na siłownię. Do marca trwa III edycja 
akcji „Metamorfozy z FitGym”.
Zgłosić mógł się każdy, kto chciał o siebie zawalczyć. Czterem osobom 
wybranym w głosowaniu internautów, zapewniliśmy indywidualny 
trening personalny, konsultacje dietetyka i fizjoterapeuty oraz 
nieograniczony dostęp do siłowni FitGym. I to przez 3 miesiące. 

– Od dawna zmagam się z nadwagą, która w zależności od pór roku jest 
większa lub mniejsza. Śledziłem poprzednie edycje Metamorfoz i 
postanowiłem spróbować  – mówi Rafał, jeden z uczestników akcji. -  
Chciałem pod okiem profesjonalistów wyrobić w sobie zdrowe nawyki, 
by projekt przyniósł zmiany na lata.
Rafał dodaje, że przez pierwsze dni nie obyło się bez zakwasów: - Bolało 
wszystko, ale teraz treningi to frajda. Do tej pory o słynnych endorfinach 
tylko czytałem w internecie, teraz sam mogę je poczuć – opowiada.
Magdzie podoba się, że trenerzy dobierają treningi indywidualnie: - 
Widzą w nas potencjał, bo my sami czasami w siebie nie wierzymy. 
Okazuje się jednak, że mamy więcej siły i możliwości. Sympatyczna 
dietetyk, dopytuje o najmniejsze szczegóły, by dopasować jedzenie do 
naszych możliwości i upodobań. A dzięki fizjoterapeucie mogę normalnie 
spać, a miałam z tym problemy – mówi Magda.
A Wojciech podkreśla, że Metamorfozy to szansa na poprawę jakości 
życia: – Takich treningów sam bym sobie nie zrobił, bo nie zmusiłbym się 
do takiego wysiłku. Dietetyk kontroluje naszą dietę i postępy. A pan 
Bartek, fizjoterapeuta, czuwa nad sprawnością ruchową - dodaje.

Walczą o siebie

Nina uważa, że udział w projekcie spełnia jej oczekiwania i poprawia 
jakość życia: –  A przy okazji dobrze bawię się na treningach z trenerami i 
poznaję nowych ludzi. Zrozumiałam też, po co jest fizjoterapeuta – mówi 
Nina.

Wszyscy czują się zwycięzcami: - Szansa dana mi w Metamorfozach to 
najlepsza nagroda –podkreśla Magda. (AB, MB)



Znakomity występ lubelskich koszykarzy w Suzuki 
Pucharze Polski. Polski Cukier Start Lublin dotarł to 
finału rozgrywek, gdzie lepsi okazali się jednak 
zawodnicy Trefla Sopot.
Turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski po raz trzeci z rzędu został 
rozegrany w lubelskiej hali Globus. W lutym na lubelskim parkiecie 
zameldowało się osiem najlepszych drużyn w kraju.

W ćwierćfinale zawodnicy Startu poradzili sobie z Legią Warszawa, 
chociaż końcowy wynik meczu ważył się do ostatniej sekundy. W 
półfinale lublinianie spotkali się z PGE Spójnią Stargard. Mimo, że nie byli 
faworytem, rozgromili rywali aż 109:86. – Byliśmy zespołem, każdy 
każdego asekurował i odnieśliśmy piękne zwycięstwo – powiedział 
Dayshon Hassan Smith, rozgrywający lubelskiej drużyny.

W nagrodę w finale Start zmierzył się z Treflem Sopot. Ostatecznie 
zawodnicy z Trójmiasta wygrali 91:80 i po chwili wznieśli Puchar Polski. 
MVP turnieju finałowego został Garre� Nevels z Trefla.

Przy okazji turnieju finałowego pucharu w Lublinie odbył się także szereg 
imprez towarzyszących: Superpuchar Polski w koszykówce na wózkach, 

Młodzieżowy Puchar Polski czy stojący na bardzo wysokim poziomie 
Pekao S.A. Konkurs Wsadów.

Przez kolejne trzy lata turniej finałowy Pucharu Polski kobiet i mężczyzn 
będzie rozgrywany w hali sportowej ArcelorMi�al Park w Sosnowcu. 
(MB)
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KOSZYKÓWKA KOSZYKÓWKA

Start w finale

Finał Suzuki Pucharu Polski
Polski Cukier Start Lublin vs. Trefl Sopot - 80:91 (23:18, 22:29, 
20:23, 15:21)

Start: DeVoe 15 (2x3), Smith 15 (2x3), Melvin 14, Cavars 12, 
Dziemba 8 (2x3) oraz Barnies 11 (2x3), Krasuski 5 (1x3), B. 
Pelczar 0.

Trefl: Nevels 27 (4x3), Zyskowski 26 (2x3), Wells 11 (1x3), M. 
Kolenda 4, Radić 4 oraz Salumu 8 (2x3), Gordon 6, Freimanis 5 
(1x3), Pluta 0, Kulikowski 0.

W pierwszej, historycznej edycji LOTTO 3x3 Ligi 
wygrała Legia 3x3 Warszawa. Turniej finałowy 
odbył się w lutym w Hali MOSiR im. Z. Niedzieli 
przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.
Wśród uczestników byli także zawodnicy zespołu Polski Cukier Start 
Lublin. Lublinianie przegrali jednak w ćwierćfinale z późniejszymi 
zwycięzcami z Warszawy 14:21.

W wielkim finale Legia pokonała Tauron GTK Gliwice 21:19. Trzecie 
miejsce zajęła Suzuki Arka Gdynia, która okazała się lepsza od Rawlplug 
Sokoła Łańcut. MVP turnieju został Arkadiusz Kobus.

W koszykówkę 3x3 gra się na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 
metrów. Na parkiecie występują dwie trzyosobowe drużyny, które mogą 
korzystać z dodatkowego rezerwowego. W przeciwieństwie do 
tradycyjnego basketu, w koszykówce 3x3 zdobywa się jeden lub dwa 
punkty. Każda akcja może trwać maksymalnie 12 sekund. Mecz kończy 
się, gdy jeden z zespołów zdobędzie 21 punktów lub upłynie czas 10 
minut.

Koszykówka 3x3 jest sportem olimpijskim, a na IO w Tokio zagrała męska 
reprezentacja Polski. (MB)

Grali 3x3
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TRIATHLON TRIATHLON

Najpierw praca, potem zabawa

fot. Jacek Sadowski

Pojechać do Walencji na Mistrzostwa Europy. 
Pierwszy raz założyć biało-czerwony strój z 
orzełkiem. To coś niesamowitego – mówi Eliza 
Pitura, lubelska triathlonistka, reprezentantka 
kadry narodowej.

Triathlon to trudna dyscyplina, zwłaszcza dla kobiet…
- Pomysł wziął się w zasadzie nie ode mnie, tylko z tego, że trafiłam do 

Lubelskiej Grupy Triathlonu, do Basi Pudło. Tam tak naprawdę 
trenowałam tylko bieganie, w sumie przez 2 lata. Po czym grupa 
intensywniej weszła w triathlon i zaczęliśmy trenować pływanie. 
Nauczyłam się wtedy pływać, bo wcześniej nie potrafiłam. Swój pierwszy 
triathlon w Rykach przepłynęłam z makaronem. Później było już podium 
w mojej kategorii wiekowej i wtedy wkręciłam się na dobre.

Zaczynałaś kilka lat temu zupełnie od podstaw, a w styczniu tego roku, 
podczas Gali Polskiego Związku Triathlonu, świętowałaś pierwsze 
miejsce.

- Tak, to było ogromne wyróżnienie i naprawdę niesamowite przeżycie. 

Móc spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi, z najlepszymi w kraju. 
Cudownie, naprawdę cudownie, ale kosztowało mnie to sporo pracy i 
wyrzeczeń. 
Pływanie, bieganie czy jazda rowerem? Która z tych dyscyplin jest Twoją 
ulubioną, a która wymaga Twojego największego poświęcenia?
- Rower! Kocham rower! Rower to moja miłość. Natomiast muszę 
przyznać, że słabo idzie mi bieganie. W bieganie muszę włożyć najwięcej 
pracy, aczkolwiek pływanie jest moją najgorszą dyscypliną. Jak patrzę, ile 
po pływaniu muszę nadrabiać na rowerze i na bieganiu, to widzę, ile 
jeszcze pracy muszę wykonać w wodzie.
W 2021 r. otrzymałaś powołanie do kadry narodowej. Spodziewałaś się 
takiego wyróżnienia?
- Startowałam wtedy w Mistrzostwach Polski Age Group w Rawie 
Mazowieckiej i tam powołanie do kadry narodowej było przyznawane za 
osiągnięte miejsca. Zajęłam 2. pozycję, miałam srebrny medal i dostałam 
powołanie, z czego niesamowicie się cieszyłam. Jejku! Pojechać do 
Walencji na Mistrzostwa Europy. Pierwszy raz założyć biało-czerwony 
strój z orzełkiem. To coś niesamowitego. Bardzo się cieszyłam, ale 
jednocześnie nerwy były straszliwe. Sam start to takie emocje!
Jak wygląda przygotowanie triathlonistki? Dzisiaj jesteś już po treningu, 
do mnie przyjechałaś rowerem i zaraz jedziesz nim do pracy. Widzę że 
wykorzystujesz każdą możliwą chwilę.
- Co drugi dzień rano mam pobudkę o godz. 4:50 na basen, później jadę na 
kolejny trening, a dalej do pracy. Po niej czasami jest jeszcze jeden 
trening, czasem już nie. W zależności od samopoczucia. Generalnie 
dziennie są dwa treningi. Dodatkowo dochodzą inne ćwiczenia, ale my 
tego nie liczymy jako trening.
A przygotowanie psychologiczne?
- Nie mamy, ale powinniśmy mieć. Ja widzę, jak czasami głową się 
zwycięża albo przegrywa. W zeszłym roku na Mistrzostwach Polski
Age Group w Rzeszowie wygrałam głową. Naprawdę. Wtedy wydarzył 
się jakiś cud, bo w wodzie miałam przykry wypadek. Myślałam, że w ogóle 
nie skończę. Dostałam kopniaka w krtań, aż zaczęłam się dusić. 
Podpłynęłam do ratowniczki, żeby mnie wyłowiła. Jak już wszyscy 
przepłynęli, a ona chciała dopłynąć ze mną na brzeg, stwierdziłam, że nie 
przyjechałam tu skończyć po minucie. Z ostatniej pozycji, już za 
wszystkimi, wskoczyłam do wody i zaczęłam płynąć. Ostatecznie 
zdobyłam złoty medal. Ale wtedy dla mnie nic się nie liczyło. Pierwszy i 
jedyny raz byłam w takim stanie, że nic się dla mnie nie liczyło - tylko ten 
bieg, ten start. 
Jaki był przełomowy moment w Twojej karierze? Taki, który pobudził 
Cię do dalszego działania.
- Kiedy dołączył do grupy Tomasz Mach. To on nakręcił ekipę na triathlon. 
Było mi wstyd, że jestem tylko biegaczką. Powiedziałam sobie wtedy, że 
tak być nie może i ja też będę triathlonistką. Wtedy zaczęła się nauka 
pływania. Potem były pierwsze zawody w Okunince. Miałam startować 
miesiąc później na zupełnie innych zawodach, ale przegrałam zakład i 
musiałam wystartować. Cały dystans w wodzie przepłynęłam żabką. 
Mimo to bardzo mi się to spodobało. Pomyślałam: co z tego, że słabo 
pływam, coś z tego też można zrobić. To jest niesamowita zabawa.
Aktywnie bierzesz udział w ogólnopolskich i światowych imprezach 
triathlonowych. Która z nich najbardziej zapadła Ci w pamięć?
- Wiadomo, Walencja. Moja pierwsza tak duża impreza. Kolejną fajną 
były Mistrzostwa Europy w 2022 r. w Monachium, na które dostałam 
powołanie za wcześniej wspomniane Mistrzostwa Polski w Rzeszowie. To 
było niesamowite wydarzenie, bo to były pierwsze zawody rangi 
mistrzowskiej, na których był dozwolony tzw. dra�, czyli jechanie za 
innym zawodnikiem „na kole”.  To była świetna zabawa. Bieg miał miejsce 
w miasteczku olimpijskim, więc cała oprawa była cudowna. Finalnie 

spośród 50 osób zajęłam 13. miejsce, co było dla mnie ogromnym 
sukcesem.

Czyli w Rzeszowie zdobyłaś wstęp do imprezy marzeń?
- Tak, dokładnie tak. Triathlon w Suszu też bardzo miło wspominam. To też 
jest niesamowita impreza. Tam również dostałam powołanie na 
Mistrzostwa Świata w Abu Dhabi, z których niestety nie skorzystałam ze 
względów finansowych. 

Jakie masz plany na kolejny sezon?
- Zaczynam lubelskimi startami. Już zapisałam się na triathlon w Lublinie, 
który będzie organizowany po raz drugi, oraz na triathlon w Zimnej 
Wodzie. Obie imprezy nawet się połączyły, żeby stworzyć Grand Prix 
Lubelszczyzny. Później Mistrzostwa Polski w Rzeszowie i zobaczymy, co 
dalej. Mam już powołanie na Mistrzostwa Świata w Hamburgu. Dostałam 
je za miejsce w rankingu PZTRI, ale chyba też będę musiała odpuścić ze 
względów finansowych. W przyszłości z pewnością będę chciała jeszcze 
wziąć udział w Mistrzostwach Świata. Zobaczymy, czy się uda. 

Rozmawiała: Anna Belcik

Fot.: B. Zborowski / Energy Events
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PORADNIK PORADNIK

W takim razie, jak unikać urazów?
- Przede wszystkim ważna jest odpowiednia rozgrzewka, dostosowana 
do danego rodzaju wysiłku. Jeśli idziemy biegać, to skupiamy się na tym, 
żeby rozgrzać nogi, stawy skokowe, porozciągać się. Są też osoby, które 
raz na jakiś czas przychodzą do fizjoterapeuty profilaktycznie, żeby 
sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma jakiś zaburzonych 
napięć, żeby dalej ich nie przeciążać, nie nadwyrężać. Kontrolne wizyty u 
fizjoterapeutów to też forma prewencji urazów. 

A czy jest coś, co powinniśmy robić po treningu? 
- Po treningu, jeśli już chcemy się porozciągać, to bardziej statycznie, 
ewentualnie można kupić sobie roller i się porolować. Raczej odchodzimy 
już od rozciągania dynamicznego, żeby nie pogłębiać mikrourazów 
mięśni. 

Czy są podobieństwa między kontuzjami profesjonalistów i amatorów?
- W zależności od sportu. W żużlu na przykład kontuzje najczęściej 

zdarzają się w wyniku kraks, upadków i wtedy zwykle są to grubsze urazy 
niż tylko stłuczenia czy otarcia – zdarzają się złamania, krwiaki, siniaki czy 
uszkodzenia stawów. Wśród amatorów, np. rowerzystów, częściej 
zdarzają się jakieś spięcia czy dochodzi do naciągnięć mięśni. W piłce 
nożnej podobnie jak u piłkarzy zawodowych, tak i u amatorów 
czynnikiem sprawczym może być druga osoba i tam też często zdarzają 
się skręcone kostki, kolana, urazy wiązadeł.
Jakie są najbardziej kontuzjogenne sporty i jak na ich tle wypada żużel. 
Pytanie jest nieprzypadkowe, ponieważ swoją opieką otacza Pani 
sportowców żużlowego Motoru Lublin. 
- Wszystkie dyscypliny drużynowe, gdzie jest kontakt z drugim 
zawodnikiem czy walka o piłkę: piła ręczna, koszykówka, piłka nożna. 
Siatkówka trochę mniej, bo tam nie ma już takiego kontaktu z 
przeciwnikiem. 
Jeśli chodzi o żużel, to się często śmieję z chłopaków, że im gorzej ich 
kraksa wygląda, tym mniej robią sobie krzywdy. Mniej niż przy takich 
wywrotkach, gdzie wydaje się, że tylko lekko się położyli i otarli. Często 
po groźnie wyglądającym wypadku są tylko lekko poobijani, a czasem 
lekki upadek kończy się złamaniem, ale oczywiście nie ma reguły. 
Kiedy już zdarzy się kontuzja – co robić? 
- Są dwie opcje. Możemy pójść najpierw do fizjoterapeuty i, jeśli będzie 
miał jakieś wątpliwości, to odeśle nas na dalszą diagnostykę lub do 
lekarza. Albo od razu idziemy do lekarza, robimy diagnostykę i wtedy 
idziemy do fizjoterapeuty. Trzeba tylko pamiętać, że podejście lekarza i 
fizjoterapeuty jest troszkę inne. My patrzymy całościowo na pacjenta, 
lekarz często skupia się na konkretnym urazie, a na świeże uszkodzenia 
nakładają się też różne inne rzeczy – stare urazy, blizny. 
Czy jest coś, co możemy sami zrobić np. obkładać uraz lodem?
- Tak, na przykład przy skręconych kostkach warto popracować, żeby 
ściągnąć obrzęk. Jeśli się pojawi, można to miejsce schłodzić. Chociaż z 
drugiej strony stan zapalny to jest fizjologiczna część gojenia się tkanek, 
więc też nie ma co z tym przesadzać. Uważajmy, żeby nie odmrozić danej 
okolicy, bo często to się tak kończy, że pacjent przykłada lód, przedobrzy i 
później to się ciężko goi. Czasami lepiej zwrócić się o pomoc do 
specjalisty niż kombinować. 
Czego w takim razie możemy się spodziewać trafiając do fizjoterapeuty?
- Przede wszystkim do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie. 
Pracujemy zarówno za pomocą metod manualnych, do tego dołączamy 
zabiegi z zakresu fizykoterapii jako uzupełnienie leczenia, oczywiście w 
zależności od urazu. Czasem wchodzi w grę również farmaceutyczne 
wspomaganie, ale to już raczej zaleca lekarz. Są również różnego rodzaju 
maści na kontuzje, które na przykład ściągają obrzęki. One sprawdzają się 
chociażby przy skręconych kostkach. Z kolei przy siniakach stosujemy leki 
z heparyną albo przeciwzapalne. U sportowców często używamy 
stadiopasty - jest mocno wyciągająca na siniaki i obrzęki. Przydatny bywa 
też kinezjotaping, bo stabilizatory i usztywniacze często przesuwają się. 
Natomiast w przypadku młodych sportowców, którzy są bardzo szczupli 
nawet najmniejszy rozmiar stabilizatora jest za duży i nie spełnia swoich 
funkcji.
Jak często w przypadku amatorów kontuzje są na tyle poważne, że 
wymagają leczenia operacyjnego? 
- Takie urazy się zdarzają, ale też dużo zależy od tego, co pacjent chce 
robić w przyszłości. Czy chce nadal uprawiać jakiś sport, jaki i w jakim 
zakresie. Jeśli na przykład zerwie wiązadło w kolanie, a chce dalej pograć, 
nawet amatorsko, w piłkę, to czasem bez operacji się nie obejdzie. Z kolei 
przy urazie łąkotki, gdy ta się nam podwinie czy zablokuje tak, że 
zewnętrznie nie da się z nią nic zrobić, wtedy też potrzebna jest 
interwencja chirurgiczna. 

Rozmawiała: Katarzyna Łepek-Gaweł

Jak nie zrobić sobie krzywdy
Sport to zdrowie. Ale nieodpowiednie podejście
do aktywności fizycznej może skończyć się bólem, 
a nawet kontuzją. Jak temu zapobiec?
Zacznijmy od podstaw. Przed każdym treningiem zawsze warto, a nawet 
trzeba się rozgrzać. Do elementów rozgrzewki wplatamy też rozciąganie, 
żeby uniknąć kontuzji. Nie zaleca się raczej tego, żeby rozciągać się po 
intensywnym treningu, lepiej nie nadwyrężać i nie pogłębiać 
mikrourazów mięśniowych, które w ciągu treningu mogły powstać.

Pamiętajmy też o odpowiednim ubraniu, w zależności od miejsca, w 
którym trenujemy, i warunków atmosferycznych, jeśli nasza aktywność 
odbywa się na świeżym powietrzu. W przypadku biegania koniecznie 
należy zadbać o odpowiednie obuwie. 

W różnych dyscyplinach są też różne grupy i różne formy 
zorganizowanych treningów, gdzie można zasięgnąć porady trenerów. 
Istnieją chociażby grupy biegowe prowadzące treningi m.in. na lubelskim 
Stadionie Lekkoatletycznym. Zawsze w takiej grupie jest ktoś, kto ma 
większe doświadczenie i większe pojęcie o tym, jak uprawiać dany sport i 
może nas poinstruować.

Z kolei rozpoczynając swoją przygodę z aktywnością na siłowni, warto 
zacząć od treningu z trenerem personalnym, który wskaże nam, jak 
wykonywać kolejne ćwiczenia prawidłowo, na co położyć szczególny 
nacisk i jak nie zrobić sobie krzywdy przy intensywnych zajęciach.

W ramach przygotowań przed sezonem sportowcy zawodowi wykonują 
też próby wydolnościowe, ale coraz częściej przychodzą na nie również 
amatorzy. W trakcie takich testów wyznacza się strefy tętna, na jakich 
dana osoba ma pracować, żeby osiągnąć założony cel. Po jakimś czasie 
warto je powtórzyć i sprawdzić, czy wyniki się poprawiły. Takie testy 
można wykonać np. w placówkach MediSport w Lublinie. 

Jeśli natomiast w przeszłości zdarzyły nam się jakieś urazy albo 
dolegliwości bólowe, warto wybrać się do fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, 
czy wszystko jest w porządku i czy możemy bezpiecznie rozpocząć 
treningi.

Często śmieję się z chłopaków, że im gorzej ich 
kraksa wygląda, tym mniej robią sobie krzywdy – 
mówi Katarzyna Lasota, fizjoterapeutka z 
MediSport w Lublinie, która na co dzień dba o 
zdrowie m.in. żużlowców Motoru Lublin.
Jakie są najczęstsze urazy sportowe i ich przyczyny?

- Ciężko generalizować, ale w sportach amatorskich do kontuzji 
najczęściej dochodzi wtedy, kiedy zapominamy o rozgrzewce. Ktoś na 
przykład spontanicznie postanowi się przebiec lub pograć w piłkę nożną, 
a potem okazuje się, że ponaciągał sobie mięśnie. Wbrew pozorom 
rzadziej zdarza się, że jadąc na rowerze ktoś przewróci się i złamie nogę. 
Przy sportach drużynowych zdarzają się też urazy z winy innego 
zawodnika. Nie zawsze sami jesteśmy sobie winni, dlatego warto uważać 
nie tylko na siebie, ale i na innych uczestników. 



Centrum Historii Sportu w Lublinie po trwających 
kilka miesięcy przenosinach do nowej lokalizacji 
zaprasza w zupełnie nowej odsłonie. 
CHS niezmiennie znajduje się w obrębie stadionu Arena Lublin, ale w 
nowych, znacznie bardziej przestronnych pomieszczeniach, które 
umożliwią jego dalszy rozwój i powiększanie ekspozycji. Jednocześnie 
nowa lokalizacja poprawiła komfort oglądania zbiorów przez 
uczestników licznych wycieczek, które regularnie odwiedzają muzeum i 
stadion Arena Lublin.

Centrum Historii Sportu w Lublinie działające w ramach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”, jest miejscem wyjątkowym na 
sportowej mapie naszego miasta. Pełni funkcję placówki edukacyjnej, w 
której najmłodsi mieszkańcy Lubelszczyzny poznają historię swojej 
„małej ojczyzny” z nieco innej perspektywy. Jest również miejscem, 
którego rolą nadrzędną jest ocalenie od zapomnienia oraz pielęgnowanie 
pamięci o sportowych osiągnięciach wielu pokoleń zawodników, 
trenerów i działaczy w czasach, w których każdego dnia „dzieje się coś 
nowego”, zacierając jednocześnie pamięć o przeszłości.

Działalność CHS zainaugurowano w październiku 2016 r. Od tego czasu 
muzeum stało się miejscem, które łączy mieszkańców miasta znad 
Bystrzycy. Na ekspozycji stałej udostępnione są setki pamiątek: od 
unikalnej kolekcji sprzętu, butów i strojów sportowych, po medale, 
gadżety i inne gratulatoria olimpijskie oraz wiekowe rowery i motocykle 
żużlowe. Ale centrum organizuje także liczne wystawy czasowe i 
wydarzenia  o  bardzo szerokim horyzoncie  tematycznym: 
okolicznościowe, związane z jubileuszami klubów i osób, towarzyszące 
wydarzeniom odbywającym się w Lublinie czy wystawy fotograficzne. 

Ostatnim tego rodzaju przedsięwzięciem, będącym jednocześnie okazją 
do zaprezentowania Centrum Historii Sportu w Lublinie, była wystawa 
„Pokazać światu siłę. Kadra narodowa Ukrainy w judo osób 
niesłyszących" autorstwa fotografa młodego pokolenia Arkadiusza 
Zawadzkiego. Wystawa pokazuje przygotowania sportowców z 
ogarniętej pożogą wojenną Ukrainy, do 24. Letnich Igrzysk Głuchych 
odbywających się w 2022 r. w brazylijskim Caxias do Sul (wernisaż 
wystawy na zdjęciach obok).

Kluczowa w funkcjonowaniu instytucji jest współpraca z władzami 
miasta, organizacjami społecznymi, mediami, lokalnymi klubami, 
uczelniami wyższymi i szkołami oraz przede wszystkim „ludźmi sportu”. 
Współdz ia łan ie  to  owocu je  uzupełn ian iem zb iorów,  i ch 
zabezpieczeniem i „ratowaniem” przed degradacją. 
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Historia sportem pisana

fot. CWSML / Bartek Wójtowicz

fot. CWSML / Bartek Wójtowicz

Istotną kwes�ą współpracy muzeum z organizacjami pozarządowymi i 
władzami miasta jest działalność wydawnicza. Dotychczas nakładem sił 
wielu osób i pracą m.in. profesorów Dariusza Słapka i Roberta 
Litwińskiego, znanych trenerów i amatorów historii sportu Macieja 
Powała- Niedźwieckiego i dr. Janusza Narkiewicza powstały leksykony 
olimpijczyków Lubelszczyzny czy spis dziejów Lublinianki. 

Centrum niejednokrotnie było również miejscem organizacji spotkań ze 
znanymi sportowcami zasłużonymi dla Lublin np.: Tomaszem 
Wójtowiczem, Władysławem Żmudą, Zdzisławem Hoffmanem, 
Małgorzatą Hołub-Kowalik czy Sofia Ennaoui.  Projektem, który z 
perspektywy czasu może być jednym z kluczowych, jest powstająca seria 
utrwalonych w formie pisanej lub video wspomnień osób pod nazwą: 
„Historia sportem pisana”. 

Centrum Historii Sportu otwarte jest dla zwiedzających od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. 

Paweł Markiewicz

fot. Bartek Wójtowiczfot. Bartek Wójtowicz

fot. Bartek Wójtowicz

Podziel się historią
Centrum Historii Sportu zaprasza do współpracy wszystkich, 
którzy są w posiadaniu pamiątek i dokumentacji związanych z 
lubelskim sportem. Chętnie przyjmie w depozyt, na określony 
czas, indywidualne zbiory. W ten sposób można podzielić się z 
innymi cenną historią.
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Innowator w polskiej koszykówce. Wizjoner. To on 
sprowadził do Polski pierwszego amerykańskiego 
zawodnika. Zdzisław Niedziela – patron Hali 
MOSiR przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie.

HISTORIA

Najpopularniejszy mieszkaniec miasta

Nie lubił sprzeciwu, ale umiał stworzyć dobrą atmosferę. Zawsze 
realizował cele, który sobie wyznaczył. Znakomity fachowiec i 
wychowawca.
- Kiedyś sobie wymyślił, że będzie miał działkę pracowniczą. I wtedy nie 
było dla niego nic ważniejszego. Nawet koszykówka – śmieje się Andrzej 
Frączkowski, wieloletni dyrektor i prezes Startu Lublin, kolega 
legendarnego trenera koszykówki Zdzisława Niedzieli. - Choć 
koszykówka była jego miłością. Poświęcił jej prawie całe życie. Z 
sukcesami.
Zanim Niedziela został patronem Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR 
przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie, był niezłym zawodnikiem, a 
jako trener drużyny Startu Lublin trzykrotnie zdobywał brązowe medale 
mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn (w latach 1965, 1979 i 1980). 
To on z zespołem kobiet awansował do ekstraklasy.  W sumie w Starcie 
przepracował 35 lat.

Mul�dyscyplinarny
Niedziela urodził się w Lublinie. Zmarł w wieku 80 lat. Dziś miałby 92 lata. 
Długo mieszkał przy ul. Narutowicza. Po rodzicach miał nieruchomości 
na Rusałce. - Czasy były inne. Ale pamiętam, jak kiedyś ktoś mu za nią 
zaproponował godne pieniądze. A on na to: „Jak dają tyle, to i dadzą 
więcej”. I nie sprzedał. Uparty był  – opowiada Jerzy Żytkowski, 
zaprzyjaźniony z legendarnym trenerem były zawodnik koszykarskiej 
drużyny Start Lublin.

Żytkowski po raz pierwszy spotkał Niedzielę, kiedy uczył się w Szkole 
Podstawowej nr 12. Trenerowi spodobał się jego słuszny wzrost, więc 
wybrał Jurka do drużyny koszykarskich juniorów. - Trenował pierwszy 
zespół. Jako dzieciak marzyłem, żeby u niego zagrać. Już wtedy był ważną 
postacią.

Andrzej Frączkowski, wieloletni kolega Niedzieli, nie pamięta, gdzie go 
poznał, ale wydaje mu się, że na jakichś imieninach. Pamięta za to, że znali 
się od wczesnej młodości,  bo grywali razem w piłkę nożną: na 
podwórkach, na boisku przy ul. Lipowej i spacerowali po Krakowskim 
Przedmieściu.
- Zdzisio uprawiał wiele dyscyplin sportowych. Zanim zajął się 
koszykówką, bardzo lubił grać w piłkę. Wtedy towarzystwo sportowe 
dużo czasu spędzało w Domu Żołnierza. Grywał w tenisa stołowego, 
piłkę ręczną. Pamiętam jak kiedyś został mistrzem Lublina w miksie w 
siatkówce. W parze grał razem z Bogną Wójtowicz, mamą Tomka – 
opowiada Frączkowski.
Swoją karierę koszykarską Niedziela rozpoczął na początku lat 50.tych, w 
drugiej lidze, w klubie OWKS Lublin. Krótko grał w Legii i wrócił do 
Lublina: najpierw do Lublinianki, a później do Startu, w którym grał do 
1959 roku.

Miał własna koncepcję
Trenerem męskiej drużyny koszykarskiej Startu został w 1960 r. i 
przepracował nieprzerwanie 20 lat osiągając największe sukcesy 
lubelskiej koszykówki.  
- Zdzisio słuchał innych, ale zawsze miał swoja koncepcję gry. Nie wiem, 
skąd brał pomysły. Był uparty i konsekwentnie je realizował. Z uporem 
wprowadzał różne nowinki na treningach, nie pozwalając na inwencję 

własną zawodników. I to się na końcu sprawdzało – opowiada Żytkowski.
Niedziela miał świetny kontakt z zawodnikami, był bardzo pracowity. Z 
domu wychodził o godz. 6-7 rano. Najpierw załatwiał sprawy na mieście, 
a o 10 był w klubie. Każdą porażkę długo analizował: - Jak kazał ćwiczyć 
schematy, to nie dał się ubłagać na rzuty. Dużo wymagał od siebie i od 
innych. Chciał stworzyć w Lublinie koszykówkę na najwyższym poziomie.
I Start wygrywał z ówczesnymi potęgami: Śląskiem, Resovią czy Wisłą. 
Niedziela umiał stworzyć atmosferę w drużynie i wokół koszykówki w 
mieście. Dbał o swoich zawodników: - Był konsekwentny. Jak coś założył, 
że ma załatwić, to do tego dążył. Wiedział, że żeby wymagać gry na 
wysokim poziomie, to musi coś dać, załatwić zawodnikowi etat, 
przedszkole dla dziecka, mieszkanie – dodaje Frączkowski.
Ale w drużynie trzymał dyscyplinę: - Jeśli zawodnik z jakiegoś powodu 
marudził, to natychmiast lądował na ławce albo w drugiej drużynie. Nie 
było gwiazdorzenia. Był rygor ale sprawiedliwy – mówi Żytkowski. - 
Najważniejsze jednak było to, że miał niesamowity instynkt. 
Wystarczyło, że spojrzał  i już wiedział, na kogo warto postawić. Nigdy się 
nie mylił. 

Sprowadza czarnoskórego
Kent Washington, pierwszy czarnoskóry zawodnik w Starcie Lublin i 
polskiej lidze dodaje, że trener Niedziela był bardzo mądrym i 
wyrachowanym człowiekiem: - Dokładnie wiedział, jaką strategię 
koszykówki chciał grać i pozwalał swoim zawodnikom czuć się 
komfortowo w swoich rolach na boisku.
Pojawienie się  koszykarza z USA w polskiej lidze zmieniło na zawsze 
obraz tej dyscypliny w Polsce. A Lublin oszalał. Każdy chciał być na meczu. 
Kolejka po bilety ciągnęła się do hotelu Victoria.
- Między innymi dzięki Niedzieli Kent trafił do Lublina. Dziś to nic 
wielkiego, ale wtedy koszykarz, który kozłował piłkę między nogami, to 
było coś niesamowitego - opowiada Andrzej Szwabe, wieloletni 
dziennikarz sportowy.
- Tak. Kent był na boisku bardzo innowacyjny – śmieje się Żytkowski.
- Na początku jego podania wprowadzały nas w niezłą konsternację.
Ale budziły aplauz publiczności.
Andrzej Frączkowski był wtedy dyrektorem Startu Lublin i opowiada, że 
Washington, który przyjechał do Lublina na turniej towarzyski, od razu 
spodobał się trenerowi Niedzieli: - Przyszedł do mnie i mówi: „Słuchaj 
może byśmy tego małego rozgrywającego wzięli do drużyny. On by 
nawet chciał u nas grać”. Powiedziałem: „No dobra, można spróbować”. 
Powiedzieć to jedno, a zrobić drugie, bo czasy było socjalistyczne: - Nie 
było nas nawet stać na telefony do USA, a licencja kosztowała 100 
dolarów. Wtedy majątek. W związku uważali, żeśmy zmysły postradali, 
ściągając zawodnika zza oceanu. Aż Komitet Centralny się zainteresował. 
Ale się udało.
- Trener rozumiał, co mój zestaw umiejętności wniesie do zespołu i 

pozwolił mi grać moim  „pomysłowym” stylem. Był innowatorem w 
polskiej koszykówce i zawsze będzie znany z sprowadzenia pierwszego 
Amerykanina do gry w Polsce – opowiada Kent. 
Sam Niedziela na łamach Kuriera Lubelskiego mówił w 1979 roku: - 
Wiem, że podejmuję jakieś ryzyko, ale w sporcie jest wręcz konieczne. 
Chyba nic nie tracimy, a zyskać możemy wiele.

Oczytany domator
Zdzisław Niedziela był znakomitym fachowcem, chodzącą encyklopedią 
sportu, wychowawcą wielu pokoleń zawodników, człowiekiem 
instytucją.  Niezwykle popularny w mieście, szanowany i lubiany: - Ken 
Washington żywił się tylko kurczakami. No i trzeba było je dla niego 
załatwić, bo czasy były trudne. Mnie ludzie znali, ale przed Zdziśkiem 
wszystkie drzwi gabinetów się natychmiast otwierały. Sekretarki 
wzdychały, dyrektorzy doceniali, kurczaków nie brakowało - śmieje się 
Frączkowski.
Niedziela był zawsze uśmiechnięty, grzeczny, skromny i elegancki. 
Podobał się kobietom. Był domatorem. Lubił czytać. Nie lubił za to 
tańczyć i nie dawał się namówić na wyjście z kolegami na balangi do 
restauracji. Zawsze znajdował jakąś wymówkę. Lubił towarzystwo, ale w 
domu. Lubił też zwierzęta. Miał psa: - Proszę napisać, że bardzo dbał o 
rodzinę. Był bardzo dobrym ojcem i mężem. Wzorowy facet. Często 
myślał, czy sobie poradzą kiedy jego zabraknie – dodaje Frączkowski,
Gdy skończył karierę trenerską, nie przestał bywać w hali MOSiR. 
Kibicował z trybun ukochanemu Startowi. Często grywał też tam ze 
starymi kolegami w tenisa stołowego, racząc się delikatnie domowymi 
nalewkami.
- Zawsze był miły i wyrozumiały. Wspólnie dokonaliśmy czegoś, co było 
nie do pomyślenia w tamtych czasach. Amerykanin grający w koszykówkę 
w komunistycznym kraju był niespotykany, a my sprawiliśmy, że to 
zadziałało. Do końca życia będę mu wdzięczny za umożliwienie mi gry w 
KS Start – mówi Washington.
Kiedy już Niedziela załatwił sobie działkę pracowniczą w ogrodach na 
Kalinowszczyźnie, zbudował mały domek i tam przeniosło się jego 
domatorskie i towarzyskie życie osobiste: - Miał psa, ale uwielbiał też 
koty. Jeden mieszkał tam na stałe. Ale jak Zdzisio przychodził na działkę, 
to zlatywało się chyba dziesięć – opowiada Żytkowski.

Najlepszy
W 1950 r. Zdzisław Niedziela został wybrany najwszechstronniejszym 
sportowcem Lublina. Lata później  głosami czytelników Kuriera 
Lubelskiego - najpopularniejszym mieszkańcem miasta oraz trenerem 
40-lecia. 
Od ponad 10 lat jego imię nosi najstarsza i najbardziej znana czynna hala 
sportowa w Lublinie - przy Al. Zygmuntowskich.

Czesław Pogonowski

Zdzisław Niedziela z drużyną Startu Lublin (stoi w drugim rzędzie, na środku, w dresie)

Zdzisław z drużyną Startu Lublin
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Zima jeszcze nie daje za wygraną, ale na piłkarskich 
boiskach już tłoczno. Wiosna – astronomiczna
i kalendarzowa – zaczyna się w drugiej połowie 
marca. Ta piłkarska trwa od lutego.
Początek marca przyniósł zresztą całkiem sporo emocji, tych związanych 
z rywalizacją na boiskach i tych poza boiskowych. To, co działo się w tym 
czasie w Motorze Lublin, mocno bulwersowało. I co do jednego trzeba 
być zgodnym: nigdy nie powinno się wydarzyć.

Z drugiej strony historyczny awans do półfinału Pucharu Polski 
zanotowali piłkarze Górnika Łęczna. W nagrodę w kwietniu zagrają z 
Rakowem Częstochowa o przepustkę do finału na Stadionie PGE 
Narodowym. Z Rakowem w ćwierćfinale grał Motor i to spotkanie w dość 
jasny sposób unaoczniło, jak wiele pracy jeszcze przed trenerami i 
zawodnikami lubelskiego klubu, by wejść na wyższy poziom krajowego 
futbolu.
A Lublin jest złakniony dobrej piłki. Mamy zespoły w ekstraklasie piłki 
ręcznej, koszykówki, siatkówki czy rugby. Mamy świetnych żużlowców, 
lekkoatletów czy pływaków. Brakuje drużyny w piłkarskiej Ekstraklasie, 
choć na razie trzeba myśleć o tym, jak awansować do I ligi.
Początek marca to także początek większego ruchu na boiskach 
piłkarskich, bo choć Ekstraklasa i I liga wystartowały znacznie wcześniej, 
to właśnie teraz do gry zaczynają wchodzić zespoły z niższych lig, a także 
drużyny młodzieżowe.
Dla wielu kibiców to właśnie teraz zaczynają się największe emocje, bo 
można kibicować oczywiście Barcelonie, Realowi, Bayernowi czy innemu 
Arsenalowi, ale jak się mieszka czy jest się związanym z Lubartowem, 
Włodawą czy Świdnikiem, to wiadomo, że trzeba wspierać Lewart, 

Włodawiankę czy Avię. Wszak patriotyzm lokalny zobowiązuje.

A zawodnicy z lokalnych zespołów są na „wyciągnięcie ręki”. To koledzy, 
sąsiedzi, czasem przyjaciele i członkowie rodzin. Od tego właściwie 
zaczyna się fascynacja sportem i wielkie emocje towarzyszące nam 
podczas ważnych sportowych wydarzeń.

Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie w 
ujęciu globalnym. Nie inaczej jest w Polsce. Gdybyśmy wzięli pod uwagę 
liczby, to najwięcej osób uczestniczy właśnie w rozgrywkach piłkarskich 
prowadzonych przez PZPN i okręgowe związki piłki nożnej. To tysiące 
osób, które właśnie teraz zaczynają wiosenną ofensywę na boiskach i 
stadionach w całej Polsce.

Puchar Polski nieprzypadkowo nazywany jest Pucharem Tysiąca Drużyn. 
Wszak drużyn w naszym kraju są rzeczywiście tysiące. Wypadałoby tylko 
życzyć, by ta liczba przeszła także w jakość, zarówno na poziomie 
lokalnym, jak i w przypadku reprezentacji.
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Tomasz Jasina
dziennikarz sportowy

i komentator TVP

Idzie wiosna – wraca futbol

23

Zima z MOSiR



Zareklamuj się z MOSiR!

Najlepsze lokalizacje
w mieście!

arena lublin
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KS „Lublinianka”
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format 6x3 m
ilość nośników

format 5,04x2,38 m
ilość nośników
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