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Or ga ni za to rzy:
Kra jo wa Ra da No ta rial na,

Izba No ta rial na w Kra ko wie,
Klub Spor to wy TUR BACZ w Msza nie Dol nej

Spon sor
Wy daw nic two Praw ni cze Le xi sNe xis

czę li ry wa li za cję

m oraz w kon kur sie pod no sze -
nia cię żar ka.
▪ Wło dzi mierz Fi jał kow ski,
Łódź:

1. Je stem tu taj po raz pią ty,
dwu krot nie de ko ro wa no mnie
me da la mi.

2. O ko lej ne krą żki po sta ram
się w tur nie ju pił ki no żnej oraz
w in dy wi du al nych zma ga niach
w te ni sie sto ło wym.
▪ Piotr Fla ga, Lu blin:

1. Po raz pią ty we zmę udział
w olim pia dzie. Zdo by łem na po -
przed nich sześć me da li.

2. Skok wzwyż, tur niej siat -
ków ki oraz szta fe ta lek ko atle -
tycz na 4 ra zy 100m – oto kon ku -
ren cje, w któ rych wy stą pię.
▪ Wi ni cjusz Wój ci kie wicz, Wro -
cław:

1. Opu ści łem tyl ko jed ną
olim pia dę, w Msza nie Dol nej
mel du ję się za tem po raz dzie -
wią ty. W do rob ku mam dwa
me da le.

2. Wy star tu ję w tur nie jach
siat ków ki oraz te ni sa sto ło -
we go.
▪ Le szek Pie tra kow ski, Szcze -
cin:

1. To mo ja trze cia olim pia da.
W do rob ku mam dwa me da le –
oby dwa wy wal czy łem w tur nie -
jach sza cho wych.

2. W tym ro ku po sta ram się
o ko lej ny krą żek w kró lew skiej
grze, a ta kże w kon kur sie rzu -
tów kar nych pre ze sów.
▪ Alek san der Kusz now, Sankt
Pe ters burg:

1. W igrzy skach udział bio rę
po raz trze ci, uda ło mi się wy -
wal czyć je den srebr ny me dal
w tur nie ju siat ków ki.

2. Po wal czę o miej sce na po -
dium w dru ży no wych tur nie -
jach siat ków ki i ko szy ków ki.
▪ Adam Mi ko, Wę gry:

1. Po raz czwar ty gosz czę
w Msza nie Dol nej, a plo nem mo -
ich star tów są dwa me da le.

2. Wy stą pię w tur nie jach pił -
ki no żnej, siat ków ki, ko szy ków -
ki oraz w kon kur sie śpie wać ka -
żdy mo że.
▪ Alek san der Ni ki tow, Buł ga -
ria:

1. Trze ci raz we zmę udział
w olim pia dzie. Zdo by łem do tąd
dwa me da le, oby dwa w te ni sie
sto ło wym.

2. Po sta ram się po wtó rzyć
suk ces w tur nie ju ping -pon ga,
wy stą pię też w na szej dru ży nie
fut bo lo wej.
▪ Vie ra Ka ra so va, Cze chy:

1. To dla mnie de biut na olim -
pia dzie. Tym bar dziej cie szy
mnie zlo ty me dal, któ ry uda ło

mi się wy wal czyć w bie gu
na 1500 m.

2. Li czę na dal sze krą żki
w bie gach na 100 i 400 m oraz
w szta fe tach 4 ra zy 100 i 4 ra -
zy 400 m.
▪ Mi ro Du ris, Sło wa cja:

1. To dla mnie już pią ta olim -
pia da, pod czas któ rych wy wal -
czy łem sie dem me da li, więk -
szość w pchnię ciu ku lą.

2. Ze wzglę du na kon tu zję
ko la na wy stą pię tyl ko w trzech
kon ku ren cjach: oczy wi ście
w pchnię ciu ku lą, a ta kże w tur -
nie jach siat ków ki i pił ki no żnej.
▪ Wa le ry Kor ni czuk, Ukra ina:

1. Po raz trze ci przy je cha łem
do Msza ny Dol nej. W ko lek cji
mam dwa me da le: zło ty w pod -
no sze niu cię żar ka i brą zo wy

w prze cią ga niu li ny. 2. Wy stą -
pię tym ra zem w pły wa niu, pił -
ce no żnej, w lek ko atle tycz nych
kon ku ren cjach bie go wych, te ni -
sie ziem nym oraz w prze cią ga -
niu li ny.
▪ In na Mi ro no wa, Ro sja:

1. Jest to mo ja trze cia olim -
pia da. Czte ry ra zy sta wa łam
na po dium na me da lo wych miej -
scach w tur nie ju sza cho wym,
pchnię ciu ku la i sko ku w dal.

2. W tym ro ku we zmę udział
wła śnie we wspo mnia nych kon -
ku ren cjach, a ta kże w tur nie ju
siat kar skim.

Roz da no
pierw sze 
me da le
WY NI KI, KO LEJ NOŚĆ.
W chwi li, gdy od da wa li śmy
do dru ku to wy da nie „Dzien ni ka
Pol skie go”, na spor to wych are -
nach w Msza nie Dol nej trwa ła
ry wa li za cja w kil ku dys cy pli -
nach. Po zna li śmy też pierw -
szych me da li stów. Oto uzy ska ne
re zul ta ty:

– pchnię cie ku lą mę żczyzn: 1.
Sier giej Tka czen ko (Ro sja) –
13,34 m, 2. Ra do sław Stęp niak
(Wro cław) – 13,30, 3. Fi lip Ho -
ron po li (Sło wa cja) – 13,20; –
pchnię cie ku lą ko biet: 1. Do ra
Kar sai (Wę gry) – 8,75 m, 2. Lu -
bi ca Jo ne ko va (Sło wa cja) – 8,34,
3. Je le na Wo znie sien ko wa
(Sankt Pe ters burg) – 7,86; – bieg
na 1500 m ko biet: 1. Ve ra Ka -
ra so va (Cze chy) – 6,05,21 min;
2. Be ata Otka ła – 6,14,93, 3. Aga -
ta Hra dil (oby dwie War sza wa)
– 6,16,58; – bieg na 1500 m mę -
żczyzn: 1. Bo rys Kot (Ukra ina)
– 4,56,30, 2. Ra do sław Stęp niak
(Wro cław) – 4,56,58, 3. Grze gorz
Si ko ra (War sza wa) – 4,56,78; –
pił ka no żna, me cze eli mi na -
cyj ne: Buł ga ria – Wę gry 1-2,
Lu blin – Bia ły stok 0-3 w. o., Szcze -
cin – Po znań 0-3 w. o., Ukra ina –
Łódź 0-3 w. o.; – siat ków ka mę -
żczyzn: Łódź – Rze szów 2-1,
Szcze cin – Sło wa cja 0-2 w. o.,
Cze chy – Wę gry 2-0, Sankt Pe -
ters burg – Ukra ina 2-0 w. o.,
Kra ków – Lu blin 0-2, Łódź – Ka -
to wi ce 2-0.

TEKSTY I RED AK CJA: 
DA NIEL WE IMER

ZDJĘ CIA: 
KU BA TO POR KIE WICZ

Toż to baj ka!
ROZ MO WA z Zyg mun tem An -
czo kiem, świet nym przed la ty
pił ka rzem Po lo nii By tom i Gór -
ni ka Za brze, obroń cą w dru ży -
nie Ka zi mie rza Gór skie go, któ -
ra wy wal czy ła zło te me da le
pod czas olim pia dy w Mo na -
chium w 1972 r.

W ja ki spo sób tra fił Pan
do Msza ny Dol nej?

– Po przez po śred ni ka, re -
dak to ra Pol skie go Ra dia, za -
pro sił mnie pan Szy na lik. Nie
kry ję, że po cząt ko wo tro chę
się ocią ga łem. Nie bar dzo
wie dzia łem, w ja kim cha rak -
te rze tu taj przy ja dę. W koń -
cu się zde cy do wa łem. Je stem
w Msza nie od czwart ku
i na usta ci śnie mi się tyl ko
jed no zda nie: – Toż to baj ka!
W naj śmiel szych snach nie
przy pusz cza łem, że or ga ni -
zu je się jesz cze w Pol sce ma -
so we im pre zy spor to we, pod -
czas któ rych pa nu je ta ka
wspa nia ła at mos fe ra.
Ma Pan za so bą bo ga tą ka rie -
rę za wod ni czą. Któ re mo -
men ty uzna je Pan za naj -
pięk niej sze?

– Naj cen niej szy jest oczy -
wi ście zło ty me dal olim pij -
ski. Two rzy li śmy wów czas
nie po wta rzal ną dru ży nę,
w któ rej je den za dru gim po -
szedł by w ogień. Zwy cię ża -
jąc w fi na le z Wę gra mi, za -
po cząt ko wa li śmy naj wspa -
nial szą erę w hi sto rii pol skie -
go fut bo lu. Ja ko le wy obroń -
ca wy stę po wa łem rów nież

w pu cha ro wych me czach
Gór ni ka Za brze, a w me czu
z Olym pi que Mar sy lia strze -
li łem na wet bram kę. Jesz cze
ja ko za wod nik Po lo nii By tom
się ga łem po Pu char In er to to
oraz po Pu char Ame ry ki.
Obok Wło dzi mie rza Lu bań -
skie go wy stą pił Pan ta kże
w re pre zen ta cji świa ta w po -
że gnal nym wy stę pie le gen -
dar ne go ro syj skie go bram -
ka rza Lwa Ja szy na...

– To by ło nie za po mnia ne
prze ży cie. Nie tyl ko za gra -
łem w tym me czu, ale przy -
pa dła mi w udzia le pił ka.
Po ostat nim gwizd ku sę dzia
chciał mi ją ode brać, ale
w mo jej obro nie sta nę li Bob -
by Charl ton, Franz Bec ken -
bau er i Gerd Mul ler. Dzię ki
nim fut bo lów ka ta jest do dzi -
siaj dla mnie naj cen niej sza
pa miąt ką. 

DP


