Nagrody Fair Play za 2019 i 2020 rok rozdane
„Przegląd Sportowy” otrzymał honorową statuetkę Fair Play PKOl za 2019 rok.
Koszykarz Marcin Gorat laureatem wyróżnienia fair play dziennikarzy sportowych.
Z kolei wyróżnienia fair play PKOl za 2020 rok – za szczególną postawę w czasie
pandemii Covid-19 otrzymali: Anna i Robert Lewandowscy, Katarzyna Dulnik i Michał
Kwiatkowski.
W Centrum Olimpijskim w Warszawie obyła się uroczystość wręczenia nagród
i wyróżnień Fair Play PKOl za rok 2019 i 2020. Uczestniczyli w niej między innymi
Andrzej Dera – Minister w Kancelarii Prezydenta, Prezesi Związków Sportowych,
sportowcy i członkowie Klubu Fair Play PKOl. Sponsorów PKOl i Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej reprezentowała Aida Bella – dyrektor Biura Rzecznika
Prasowego Totalizatora Sportowego – właściciela marki Lotto.
– Postawa fair play to jedna z nadrzędnych wartości w Ruchu Olimpijskim – ważna nie tylko
na arenie sportowej, ale też w życiu codziennym. Polski Komitet Olimpijski co roku –
od kilkudziesięciu już lat – nagradza i wyróżnia tych, którzy pokazują że czysta gra to jedna
z najważniejszych i niepodważalnych zasad. Gratuluję wszystkim nagrodzonym
i wyróżnionym. Jestem przekonany, że Wasza postawa i działania są swego rodzaju
drogowskazem dla tych, którzy chcą iść Waszą drogą. Dziękuję też wszystkim naszym
Sponsorom i Partnerom, bez których nie moglibyśmy w pełni realizować naszej misji –
powiedział Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
W tym roku – z powodu pandemii – podczas uroczystej gali przyznano nagrody
i wyróżnienia zarówno za rok 2019 i 2020. Nagrodzono tych, którzy swoją postawą
i działalnością promują czystą grę.
– W sporcie liczy się zwycięstwo, ale zdobyte w czystej grze, nie za wszelka cenę. Sport to
coś więcej, niż tylko wyniki i medale. Bez fair play sport traci swój sens – podkreśliła podczas
uroczystości Hanna Wawrowska przewodnicząca Klubu Fair Play PKOI.
53. NAGRODA FAIR PLAY ZA 2019 ROK
Honorową statuetkę Fair Play PKOl za 2019 rok otrzymał „Przegląd Sportowy” – najstarszy
ukazujący się dziennik sportowy w Polsce i jednocześnie jedna z najstarszych gazet
o tematyce sportowej na świecie. Od 100 lat z pasją i zaangażowaniem relacjonuje

i komentuje największe sportowe wydarzenia, w tym igrzyska olimpijskie, promuje postawę
fair play oraz przybliża sylwetki polskich sportowców.
Wyróżnienia Fair Play im. prof. Zofii Żukowskiej za „promocję wartości fair play”
otrzymali:
HALINA BŁASZKIEWICZ – kajakarstwo: była zawodniczka sekcji kajakowej klubu Górnik
Czechowice-Dziedzice, wielokrotna reprezentantka kraju. Po zakończeniu kariery –
szkoleniowiec w klubach: Stomil Olsztyn, Warta Poznań, Górnik Czechowice-Dziedzice.
Współpracowała m.in. z dwukrotnym medalistą olimpijskim – Grzegorzem Kotowiczem.
Zainicjowała utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego SET we wsi Kaniów. Tam
zainteresowała dzieci i młodzież nową dyscypliną – kajak polo. W pracy z podopiecznymi
od zawsze mocno akcentuje znaczenie uczciwej czystej gry w sporcie i życiu codziennym.
Od lat angażuje się również w działalność społeczną – m.in. w Śląskiej Federacji Sportu
i w Polskim Związku Kajakowym.
KAJETAN
BRONIEWSKI
–
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Polski
w wioślarstwie, mający w dorobku wiele medali mistrzostw kraju. Brązowy medalista
olimpijski w „jedynce” (Barcelona 1992) oraz brązowy medalista mistrzostw świata (Wiedeń
1991). W środowisku oceniany jako tytan pracy – zawodnik ambitny, solidny
i zdyscyplinowany. Po zakończeniu kariery – trener (ukończył stołeczną AWF)
i pracownik wielu instytucji sportowych. Od ponad 10 lat mocno zaangażowany
w program „Przeciwdziałanie przez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”.
Kosztem własnego czasu wolnego co roku objeżdża w weekendy zakłady poprawcze
i schroniska dla nieletnich w całym kraju, prowadząc w nich zajęcia edukacyjne nt. sportu
i olimpizmu, połączone z zawodami sportowymi. Co roku akcję podsumowuje uroczysty finał
w siedzibie PKOl.
ELŻBIETA NOWAK – koszykówka: wielokrotna mistrzyni kraju i reprezentantka Polski
w koszykówce. Jedna z podstawowych zawodniczek drużyny, która w roku 1999 zdobyła
w Katowicach mistrzostwo Europy. Występowała w barwach wielu klubów, m.in.: ROW
Rybnik, Włókniarz i MTK Pabianice, ŁKS Łódź. Wszędzie dała się poznać jako osoba
wyjątkowo sumienna i lubiana. Po zakończeniu przygody ze sportem wyczynowym podjęła
pracę szkoleniowca w łódzkim klubie AKS SMS i nauczycielki WF w miejscowej szkole
podstawowej nr 29. Aktywnie angażuje się w promocję sportu i fair play, działa
w Regionalnej Radzie Olimpijskiej, uczestnicząc m.in. w takich jej działaniach jak np. „Wielka
lekcja WF” czy „Olimpijska Łódź”.

Wyróżnienia Fair Play PKOl za „całokształt kariery sportowej i godne życie po jej
zakończeniu” otrzymali:
LESZEK CICHY – jeden z najlepszych himalaistów świata. Z wykształcenia geodeta.
W lutym 1980 roku wraz z Krzysztofem Wielickim dokonał pierwszego zimowego wejścia
na Mount Everest (8848 m n.p.m.). Uczestniczył potem w wielu innych wyprawach, a w roku
1999 jako pierwszy Polak skompletował tzw. Koronę Ziemi, zaliczając najwyższe szczyty
wszystkich kontynentów Ziemi.
EGON FRANKE – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szermierki. Imponował
zawsze znakomitym wyszkoleniem, zwłaszcza w jego ulubionej broni – florecie, ale dobrze
spisywał się również w szabli i szpadzie. Trzykrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich
(Rzym 1960, Tokio 1964 i Meksyk 1968). W stolicy Japonii sięgnął indywidualnie po złoto
w indywidualnym turnieju florecistów, a w drużynie wraz z kolegami wywalczył srebro. Cztery
lata później polska drużyna zdobyła z kolei medal brązowy. Od końca lat 60. mieszka
na terenie Włoch i pracuje jako szkoleniowiec. Był m.in. trenerem kadry narodowej tego
kraju.
KRYSTYNA JAKUBOWSKA-TABAKA – nasza czołowa siatkarka lata 60. Członkini drużyny
wielokrotnych mistrzyń i medalistek mistrzostw kraju. W reprezentacji narodowej grała
w latach 1961-1969, uczestnicząc w jej 169 spotkaniach. Jako reprezentantka Polski
dwukrotnie (Tokio 1964, Meksyk 1968) wraz z koleżankami zdobyła brązowy medal
olimpijski, brązowy krążek mistrzostw świata (Moskwa 1962) i dwa medale srebrne
na mistrzostwach Europy (Konstanca 1963, Izmir 1967).
KRYSTYNA KRUPA-MALINOWSKA – w latach 60. czołowa polska siatkarka, występująca
w barwach gdańskiego klubu AZS. W latach 1962-1968 rozegrała 131 spotkań
w reprezentacji kraju. Jako reprezentantka Polski dwukrotnie (Tokio 1964, Meksyk 1968)
wraz z koleżankami zdobyła brązowy medal olimpijski, brązowy krążek mistrzostw świata
(Moskwa1962) i dwa medale srebrne na mistrzostwach Europy (Konstanca 1963, Izmir
1967).
RYSZARD STADNIUK – wieloletni reprezentant Polski w wioślarstwie, wielokrotny mistrz
i medalista mistrzostw kraju, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Moskwie (1980)
i wicemistrz świata z Nottingham (1975). Po zakończeniu kariery zawodniczej – prywatny
przedsiębiorca i działacz sportowy. Wieloletni Prezes Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka,
nieprzerwanie do roku 1992 członek władz Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich

(od roku 1996 w roli jego Prezesa). Na okres jego kolejnych kadencji przypadają największe
sukcesy polskich wioseł. Od 13 lat Ryszard Stadniuk kieruje wioślarstwem europejskim,
od roku 1997 zasiada w Zarządzie PKOl, pełniąc w okresie 2001-2005 i ponownie od roku
2009 – funkcję Wiceprezesa.
Wyróżnienie Fair Play PKOl za „czyn czystej gry” otrzymała:
EWA TRZEBIŃSKA – szermierka: szpadzistka klubu AZS AWF Katowice, reprezentantka
Polski, mająca w dorobku medale mistrzostw świata i Europy. Podczas finału drużynowego
na zawodach Pucharu Świata w Tallinie zauważyła, że w konkurującej z Polkami ekipie
rosyjskiej do kolejnej walki przygotowywała się nie ta zawodniczka, która faktycznie, zgodnie
z turniejowym harmonogramem, powinna pojawić się na planszy. Niedopatrzenie,
wynikające zapewne z emocji towarzyszących temu od początku bardzo zaciętemu
meczowi, po uwadze naszej szpadzistki zostało przez Rosjan skorygowane
i spotkanie mogło być kontynuowane. Zwycięstwo (45:44) przypadło Polkom, ale
po sportowej walce na planszy, a nie – w wyniku dyskwalifikacji po walkowerze, który –
gdyby nie reakcja Ewy Trzebińskiej – groził drużynie rywalek.
Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych otrzymał:
MARCIN GORTAT – koszykarz, który przez 12 sezonów występował w najlepszej na świecie
amerykańsko-kanadyjskiej lidze NBA. W roku 2020 oficjalnie zakończył karierę zawodniczą,
ale jeszcze w czasie jej trwania dał się poznać jako inicjator szeregu działań charytatywnych
i promujących za Oceanem nasz kraj. To m.in. cieszące się dużym zainteresowaniem
„Polskie noce w NBA”. Stworzył fundację „Mierz wysoko”, organizującą obozy sportowe dla
utalentowanych młodych koszykarzy i współpracującą z czterema szkołami sportowymi
(Łódź, Kraków, Poznań i Gdańsk). Wspiera Narodowe Centrum Koszykówki 3x3. Angażuje
się w akcje mające odciągnąć młode Polki i Polaków od czyhających na nich patologicznych
zagrożeń – np. w kampanii pod hasłem „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”. W roku 2019
został wyróżniony w konkursie „Wybitny Polak”, organizowanym przez Fundację Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Jest kawalerem „Orderu uśmiechu”.
EUROPEJSKI DYPLOM FAIR PLAY 2019 „za nadzwyczajne zdecydowanie i męstwo”
otrzymali:
ADAM BIELECKI, JAROSŁAW BOTOR, PIOTR TOMALA, DENIS URUBKO.
To członkowie wyprawy zimowej na K2 2017/2018, usiłujący uratować Tomasza
Mackiewicza i Elizabeth Revol na Nanga Parbat w Himalajach. Błyskawiczna akcja,

uznawana za najbardziej spektakularną w historii himalaizmu, doprowadziła do uratowania
Elizabeth Revol. Wyrazem uznania dla brawurowej akcji Polaków były: nagroda Davisa
A. Sowlesa przyznana przez Amerykański Klub Alpinistyczny oraz nagrody: za Wyczyn Roku
wręczona podczas Gali 84. Plebiscytu Przeglądu Sportowego na 10 najlepszych polskich
sportowców w roku 2018, Ikona Sportu 2018 oraz Trofeum Fair Play PKOl za rok 2018.
MAGDA REJF – w kategorii „Duch Fair Play 2020”, wieloletnia Sekretarz Klubu Fair Play
PKOl, pracownik Biura PKOl, od lat zaangażowana w prace Klubu Fair Play, ale także
zabiegająca o umacnianie bliskich więzi sportu olimpijskiego z kulturą i sztuką, a i tam, np.
w twórczości niektórych artystów potrafi odnaleźć niemało elementów czystej gry.
WYRÓŻNIENIA FAIR PLAY PKOL 2020 ZA SZCZEGÓLNĄ POSTAWĘ W CZASIE
PANDEMII COVID-19 otrzymali:
KATARZYNA DULNIK – wielokrotna reprezentantka Polski w koszykówce, członkini drużyny
mistrzyń Europy z roku 1999, potem trenerka w stołecznej Polonii, dbająca także o to, by
do jej ulubionej dyscypliny trafiały już uzdolnione dzieciaki – temu służy m.in. założona przez
nią fundacja. Ponieważ pandemia spowodowała zawieszenie jej działalności – Pani
Katarzyna przystąpiła do akcji „Senior w koronie” i wraz z grupą innych wolontariuszy
rozwoziła posiłki podopiecznym opieki społecznej, przy okazji wyręczając niektórych
w codziennych domowych obowiązkach.
MICHAŁ KWIATKOWSKI – jeden z najlepszych polskich kolarzy – szosowy mistrz świata
z roku 2014. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016). W
roku 2018 zwycięzca Tour de Pologne i prestiżowego wyścigu Tirreno-Adriatico. Kiedy do
Polski trafił wirus SARS-COV-2, Michał Kwiatkowski postanowił wspomóc służbę zdrowia
zmagającą się z coraz większą liczbą zakażeń. Zadeklarował mianowicie, że do dyspozycji
lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych osób aktywnie zaangażowanych
w walkę z koronawirusem odda należące do niego komfortowe lokum w Toruniu. „Być może
część pracowników służby zdrowia boi się powrotu do domów w obawie o zdrowie
najbliższych. Moje drzwi są dla nich otwarte” – napisał w mediach społecznościowych.
ANNA I ROBERT LEWANDOWSCY – to bez wątpienia jedno z najbardziej
rozpoznawalnych sportowych małżeństw nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Pani Anna
od lat promuje aktywny, sportowy styl życia – to wielokrotna medalistka mistrzostw Europy
i świata oraz mistrzyni kraju w karate tradycyjnym. Kieruje też Stowarzyszeniem Olimpiady
Specjalne Polska. Robert Lewandowski to z kolei kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski,

obecnie jeden z najlepszych zawodników w futbolu światowym – potwierdzeniem tego
przyznany mu tytuł Piłkarza Roku 2020. Państwo Lewandowscy od lat aktywnie angażują się
w działalność charytatywną, wspierając m.in. akcję „Szlachetna paczka”. Serca wielu
rodaków poruszyli po tym jak w marcu 2020 r. postanowili przeznaczyć milion euro
na wsparcie polskiej służby zdrowia walczącej z pandemią koronawirusa. Ponadto pani Anna
skomponowała i przekazała 5 tysięcy posiłków dla walczącego z COVID-19 personelu
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
HISTORIA NAGRODY FAIR PLAY PKOL
Rodowód nagród sięga roku 1963. To wtedy red. Tadeusz Olszański kierujący działem
sportowym dziennika „Sztandar młodych” wraz z Tadeuszem Konwickim, Janem Strzeleckim
i Andrzejem Ziemilskim i przy współpracy Klubu Dziennikarzy Sportowych zainicjował
plebiscyt wyłaniający „Dżentelmena sportu”. Jego pierwszym laureatem został nasz wybitny
pięściarz – trzykrotny medalista olimpijski i zdobywca czterech tytułów mistrza Europy –
Zbigniew Pietrzykowski. W kolejnych latach wśród zdobywców tytułu „Dżentelmena sportu”
byli m.in.: Egon Franke, Irena Szewińska, Waldemar Baszanowski, Ewa Kłobukowska, Józef
Grudzień, Andrzej Bachleda, Ryszard Szurkowski.
W roku 1977 Polski Komitet Olimpijski powołał do życia Komisję Fair Play, która odtąd
co roku przyznawała nagrody zawodnikom, trenerom, działaczom, kibicom oraz
organizacjom sportowym, honorując w ten sposób ich szczególne zasługi w promowaniu
zasad czystej gry. Laureatami zostawali zarówno powszechnie znani i utytułowani
sportowcy, jak choćby: Andrzej Grubba, Stanisław Macur, Janusz Darocha i Zbigniew
Chrząszcz, Bartosz Kizierowski, Adam Małysz, Łukasz Kubot, Kajetan Kajetanowicz
i Jarosław Baran, jak i osoby dopiero przez Klub Fair Play „odkryte”, reprezentujące lokalne
kluby i środowiska.
Za wszystkim stały godne wyróżnienia postawy lub czyny czystej gry. Nad trafnością decyzji
o przyznaniu nagród zawsze czuwali kolejni przewodniczący Komisji/Klubu Fair Play –
Janusz Górski, prof. Zofia Żukowska, prof. Halina Zdebska-Biziewska i obecnie – Hanna
Wawrowska.
Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1. Nagroda Fair Play PKOl – honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał
zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener lub działacz. Czynem tym pomógł

innym, poświęcając nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku
dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swej humanistycznej postawy wobec
innego człowieka.
2. Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej
zakończeniu – dla zawodnika lub zawodniczki, którzy wyróżnili się postawą fair play
w sporcie oraz godnym życiem po zakończeniu kariery sportowej – osobistym,
zawodowym, w działaniach na rzecz młodzieży uprawiającej sport itp.
3. Wyróżnienie za promocję wartości Fair Play – dla osób, stowarzyszeń lub
instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie działających
w zakresie jej upowszechniania i wdrażania.
4. Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych: dla osób lub podmiotów
nominowanych w kategorii 1 i 3.
###
Polski Komitet Olimpijski jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związków
i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału
Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie
udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie – szacunek, przyjaźń, dążenie do
doskonałości, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza
doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską. PKOl ma wyłączne prawo do
używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie
Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium Polski.
Sponsorami PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej są: PKN Orlen – Sponsor
Strategiczny, Totalizator Sportowy – Sponsor Generalny, Enea - Sponsor, 4F – Sponsor
Kolekcji Olimpijskiej, Polskie Linie Lotnicze „LOT” – Oficjalny Przewoźnik, LUXMED –
Główny Partner Medyczny.
Partnerzy to: Telewizja Polska, Eurosport, Wirtualna Polska, Rzeczpospolita, Polskie Radio,
Deloitte, Polski Holding Hotelowy i Ferrero.

