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Biogramy s¹ aktualnym zapisem sportowego i spo³ecznego dorobku 2138 polskich sportowców startuj¹cych w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich
w latach 19241998. Zapis ten ma specyficzny charakter. Pierwotnie mia³o to
byæ klasyczne Whos Who, ale zgodnie z powszechnie przyjêtymi za³o¿eniami do
tego typu publikacji nie w³¹cza siê osób zmar³ych  a nie mo¿na by³o przecie¿
pomin¹æ ponad 400 wybitnych sportowców, wiêc zawartoæ informatora biograficznego ³¹czy konwencjê Whos Who i leksykonu.
Polskim olimpijczykiem jest  mówi¹c najogólniej  zawodnik reprezentuj¹cy Polskê, który podj¹³ wspó³zawodnictwo sportowe w igrzyskach olimpijskich,
dlatego do tej zbiorowoci nie mog³am w³¹czyæ Polaków startuj¹cych w barwach
zaborców przed rokiem 1924, i dlatego tak¿e w latach pañstwowoci nie mog³am
zaliczyæ wielokrotnoci reprezentowania Polski, bycia polskim olimpijczykiem, sportowcom, którzy zmienili obywatelstwo wystêpuj¹c w barwach1 innych pañstw. Nie
mieszcz¹ siê równie¿ w przyjêtej definicji olimpijczyka cz³onkowie ekipy polskiej,
którzy byli zawodnikami rezerwowymi na igrzyskach olimpijskich, poniewa¿ nie
podjêli walki sportowej.
Ramy portretu polskiego olimpijczyka wyznaczy³a historia: powszechna i Polski, wiatowego i polskiego sportu. Szczegó³y jednak, koloryt, nastrój obrazu s¹
dzie³em z³o¿onoci, a jednoczenie typowoci biografii kolejnych pokoleñ polskich
zawodników. Efektem tych zdarzeñ, grupowych i indywidualnych przeobra¿eñ,
twórczych dzia³añ, sukcesów i pora¿ek jest postaæ polskiego olimpijczyka, który
dostosowuj¹c siê do otaczaj¹cej rzeczywistoci tworzy ponadczasowy, zinternalizowany przez kilka generacji wzorzec postaw. W trakcie wieloaspektowej analizy
badañ powtarzanych curriculum vitae potwierdzi³o siê kluczowe znaczenie tytu³u olimpijczyka. Zwi¹zany z tym tytu³em wysoki presti¿, ale tak¿e i rygorystyczne
oczekiwania spo³eczne maj¹ zasiêg ponadsportowy, wymuszaj¹cy zespó³ okrelonych zachowañ w ci¹gu ca³ego ¿ycia, zatem i po zakoñczeniu kariery sportowej
Karol Rómmel startowa³ w IO w 1912 roku w Sztokholmie w reprezentacji Rosji, a nastêpnie
w polskiej w 1924 roku w Pary¿u i 1928 w Amsterdamie. By³ trzykrotnym olimpijczykiem, ale polskim olimpijczykiem dwukrotnie.
Halina Górecka-Richter-Herrmann, reprezentowa³a polskie barwy na IO 1956 Melbourne, 1960
Rzym, 1964 Tokio, a nastêpnie jako zawodniczka ekipy RFN startowa³a w 1968 w Meksyku  by³a
zatem trzykrotnie polsk¹ olimpijk¹ i jeden raz niemieck¹. Podobnie Dorota Tla³ka-Mogore, polska
olimpijka z Sarajewa 1984 na ZIO 1988 Calgary sta³a siê francusk¹ olimpijk¹.
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tytu³ olimpijczyka jest zobowi¹zaniem do kontynuowania w odmiennych warunkach sportowego trybu ¿ycia, przy jednoczesnym osi¹gniêciu nowej, ale równej
sportowej, a wiêc wysokiej pozycji spo³ecznej, wyznaczonej kryteriami obowi¹zuj¹cymi w rodowisku pozasportowym.
Uczestników przedwojennych igrzysk olimpijskich i dwóch powojennych ³¹czy szczególna charyzma, wymuszaj¹ca na nich koniecznoæ uosobienia trzech pryncypiów: honoru, godnoci i bezinteresownoci. Swoje postêpowanie olimpijczyk
opiera na rycersko-d¿entelmeñskim kodeksie sportowym. Manifestowanie szczególnie cenionej godnoci osobistej jest uzewnêtrznieniem cech wzbudzaj¹cych szacunek otoczenia. £¹czenie finansowych gratyfikacji z rol¹ zawodnika lub dzia³acza
traktowane jest jako obelga. Olimpijczyk tego czasu, bêd¹c propagatorem polskiego sportu na miêdzynarodowej arenie, personifikuje Polaka w ogóle. W rolê ambasadora i Polski, i sportu obok patriotyzmu wpisuje równie¿ wygl¹d i sposób bycia cz³owieka sprawnego, dobrze wychowanego, znaj¹cego wiat  kulturalnego
w ca³ym tego s³owa znaczeniu, i bez na³ogów.
Druga wojna wiatowa przemieni³a ambasadora w ¿o³nierza. Do walki stanêli
uczestnicy powstañ wielkopolskiego i l¹skiego, I wojny wiatowej, ale przede
wszystkim m³odzi olimpijczycy  obroñcy Katowic, Poznania, Czêstochowy,
Warszawy, Oksywia, walcz¹cy pod £omiankami, nad Bzur¹.
Polegli na polu chwa³y.
Ci co prze¿yli, a nie zamknê³y siê za nimi bramy obozów jenieckich w Woldenbergu, Grossborn, Murnau, Kaiserlautern, Luckenwalde, Genshagen  kontynuowali czynn¹ walkê. Zajmowali wymagaj¹ce g³êbokiej wiedzy wojskowej stanowiska
dowódcze w pañstwie podziemnym. Wykonywali zadania które wymaga³y wielkiej
odwagi po³¹czonej z fizyczn¹ sprawnoci¹: to cichociemni i tatrzañscy kurierzy.
Olimpijczycy walczyli w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie, w kampanii francuskiej i w³oskiej, w konwojach atlantyckich i ródziemnomorskich, pod
Tobrukiem, Ancon¹, na Monte Cassino. Nieliczni przeszli szlak Armii Ludowej.
Walka i los tych, co zostali w Polsce, by³y szczególnie okrutne. Pawiak, Szucha, Montelupich. Palmiry. Katyñ. Auschwitz, Dachau, Mathausen, Buchenwald.
Getta Lwowa i Warszawy. Wielu rozstrzelanych, zakatowanych.
Wiêkszoæ olimpijczyków stanowili ¿o³nierze ZWZ, AK. Koñcowym akordem
ich walki by³o Powstanie Warszawskie dowodzone przez olimpijczyka genera³a
Tadeusza Bora Komorowskiego2, Komendanta G³ównego AK i Naczelnego
Wodza PSZ.
Ci co prze¿yli  tu w Polsce  i ci, którzy powrócili z Zachodu (a by³y
przypadki rezygnowania z ustabilizowanej tam pozycji na rzecz udzia³u w igrzyskach olimpijskich w polskich barwach) lub przyszli ze Wschodu, przyst¹pili
do odbudowywania polskiego sportu  jako zawodnicy, trenerzy i dzia³acze,
czêsto w potrójnej roli. W St. Moritz i Londynie olimpijczycy dowiedli wiatu,
¿e jeszcze Polska nie zginê³a.
2

Jedziec, uczestnik igrzysk w Pary¿u w 1924 roku.
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Olimpijczyk powojenny  w stosunku do przedwojennego, który sport uprawia³ na marginesie pracy zawodowej lub studiów  staje siê coraz bardziej uzale¿niony od rodowiska sportowego. Ma ci¹g³e poczucie niemo¿noci sp³acenia
d³ugu wobec spo³eczeñstwa zapewniaj¹cego mu rodki do uzyskania sukcesów
sportowych. Po zakoñczeniu kariery zawodniczej pracê etatow¹ w sporcie traktuje jako ¿yciowy sukces wazniejszy od zawodniczego i szansê rozliczenia siê ze
spo³ecznych zobowi¹zañ. W dalszych fazach ¿ycia potrzeba kontaktu z ludmi
sportu, czynnego udzia³u w sportowym ¿yciu wzmaga siê; wyczekiwanie na znak
pamiêci, uznania, zauwa¿enia w rodowisku stanowi¹ punkt centralny zainteresowañ olimpijczyka.
Olimpijczyk lat szeædziesi¹tych i po³owy siedemdziesi¹tych swój tytu³
traktuje jako dowód w³asnej wartoci oraz instrument indywidualnej i grupowej autokreacji. Aktywnoæ sportowa nie jest ju¿ szczególn¹ postaci¹ patriotyzmu i pos³annictwa, lecz dzia³aniem zapewniaj¹cym uzyskanie i utrzymanie
w ci¹gu ca³ego ¿ycia wysokiego statusu spo³ecznego dziêki w³asnej pracy i uzdolnieniom sportowym. Podobnie jak starsze pokolenia charakteryzuje go silny
zwi¹zek ze sportem. Nie jest to jednak zwi¹zek emocjonalny, czy lepiej powiedzieæ mi³oniczy, lecz racjonalny. Ukierunkowuj¹c swoje profesjonalne
zainteresowania sportem w czasie kariery zawodniczej, olimpijczyk realizuje
je po jej zakoñczeniu.
Egzemplifikacja olimpijczykacz³owieka sportu pojmowana jest nie w kategorii mi³onictwa, lecz mistrzostwa, i przy zachowaniu bardziej wywa¿onych form
manifestowania jego cech zewnêtrznych. Sprawnoæ psychofizyczna i zdrowie
z symbolu sportu przemieniaj¹ siê w narzêdzie wype³niania podjêtych w nim obowi¹zków i sprawnego dzia³ania. Abstynencja (w pozasportowej fazie ¿ycia umiarkowana) nie ma tworzyæ aureoli wokó³ g³owy sportowego ascety, lecz jest wy³¹cznie po¿¹danym atrybutem sportowego trybu ¿ycia. Równie¿ problemy materialne nie s¹ traktowane jako wstydliwa sfera ¿ycia zawodnika. Uwa¿a on, ¿e pieni¹dz staje siê naturalnym elementem wysokiej aktywnoci sportowej, ale d¿entelmeni nie mówi¹ o pieni¹dzach.
Równie¿ zjawisko uzale¿nienia od rodowiska sportowego uzyska³o nowy
wymiar. Olimpijczyk funkcjonuje w sporcie nie dlatego, ¿e musi, ale dlatego, ¿e
aktywnoæ w wielkim sporcie zapewnia uzyskanie wp³ywu na jego kszta³t oraz
u³atwia zrealizowanie potrzeb autokreacyjnych. Osi¹gniêcia zawodnicze s¹ wiadectwem jego indywidualnej wartoci; podobnie oceniana jest praca zawodowa
w sporcie. W przypadku braku profesjonalnych zwi¹zków ze sportem istotne jest
utrzymanie ci¹g³oci zawodniczej w nowej, spo³ecznikowskiej odmianie. Wybiera on jednak mo¿liwie eksponowane funkcje spo³eczne, wychodz¹c z za³o¿enia,
i¿ jego dowiadczenie i autorytet sportowy powinny zostaæ odpowiednio uhonorowane. Wynika to z przewiadczenia, i¿ partnerstwo wspó³dzia³ania w rodowisku sportowym wyznacza mu pozycjê równorzêdn¹, a mo¿e nawet nieco wy¿sz¹
ze wzglêdu na wysokie kompetencje wielokrotnego mistrza, olimpijczyka.
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Przedstawiciele starszych generacji olimpijczyków przestrzegaj¹ swoich nastêpców, by nie traktowali tytu³u olimpijczyka jak dziedzicznej godnoci szlacheckiej, której sam fakt posiadania do¿ywotnio okrela pozycjê jednostki. Uwa¿aj¹,
¿e formu³a umar³ król, niech ¿yje król ma sta³e zastosowanie w sporcie. Pamiêæ
ludzka jest zawodna, i publicznoæ fetuj¹c nowego mistrza czêsto zapomina o starym. Powiadczaj¹c w³asn¹ biografi¹ twierdz¹, ¿e tytu³ olimpijczyka w dalszych
fazach ¿ycia dzia³a w postaci kredytu spo³ecznego, uruchomionego w momencie
obudowania tego tytu³u wartociami pozasportowymi.
Olimpijczyk pónych lat siedemdziesi¹tych i nastêpnych, wysnu³ z tych uwag
przewiadczenie, i¿ dzia³alnoæ sportowa w wielkim sporcie ³¹czyæ siê powinna
z zespo³em gratyfikacji  owszem presti¿owych, ale przede wszystkim materialnych. Przerywa on zatem zmowê milczenia wokó³ pieniêdzy. Jako pierwszy w historii polskiego sportu olimpijskiego wskazuje na cis³y zwi¹zek gratyfikacji finansowych z udzia³em w igrzyskach. W ten sposób wi¹zanie pieniêdzy z karier¹
sportow¹ pojmowane w starszych pokoleniach jako co obraliwego, w rednim
na tyle wstydliwe, ¿e nie wypada o tym mówiæ  w najm³odszym sta³o siê czym
oczywistym. Rozumowanie olimpijczyka jest przy tym proste: uwa¿aj¹c, i¿ pieni¹dze wypieraj¹ jedn¹ z naczelnych wartoci olimpizmu amatorstwo, poszukuje
swojego nowego miejsca w wielkim sporcie.
Zostaje zawieszony miêdzy ideow¹ warstw¹ olimpizmu a nie przylegaj¹c¹ do
niej, wrêcz sprzeczn¹, rzeczywistoci¹ ¿ycia sportowego i jego powszechn¹ praktyk¹. Usi³uj¹c zniwelowaæ powsta³¹ dwuznacznoæ statusu olimpijczyka coraz silniej
identyfikuje siê z zawodowstwem. Pozorna tylko jest tu niekonsekwencja polegaj¹ca na ci¹g³ym jeszcze emocjonalnym przywi¹zaniu do tradycyjnej formu³y amatorstwa z jednoczesnym odrzuceniem wartoci tego pojêcia. Amatorem bowiem,
w jego rozumieniu, jest cz³owiek bezinteresownie powiêcaj¹cy swoj¹ m³odoæ wyczynowej aktywnoci sportowej; nie jest on jednak specjalist¹ wysokiej klasy, poniewa¿ z osi¹gniêciami na miarê miêdzynarodow¹  równie¿ w sporcie  cile
wi¹¿¹ siê wysokie gratyfikacje. Znalezienie siê w gronie najlepszych sportowców
wiata daje zatem prawo do zaliczenia siê do grupy sportowców zawodowych, a co
za tym idzie  i do obywateli wiata.
Statystyczny polski olimpijczyk jest mê¿czyzn¹ [kobiety stanowi¹ 18,3% zbiorowoci polskich olimpijczyków]. Urodzi³ siê w województwie l¹skim [13,7%, ale
tak¿e w Ma³opolskim 13,2%, Mazowieckim 12,5% i Wielkopolskim 7,2%] w miecie redniej wielkoci [a sporód wielkich aglomeracji najliczniej w Warszawie],
w rodowisku robotniczym [oko³o 50% olimpijczyków pochodzi z rodzin robotniczych, a 22% z inteligenckich]. Przynajmniej jedno z jego rodzeñstwa uprawia³o
sport wyczynowy [tradycje sportowe maj¹ swój pocz¹tek w pokoleniu badanych
w ponad 60 % rodzin olimpijskich].
Bierze udzia³ w letnich igrzyskach olimpijskich [80,6%]. Jeden raz startuje
na igrzyskach [73,3%; 6 razy startowali: szermierz Jerzy Paw³owski i strzelec Adam
Smelczyñski; 5 razy Czes³aw Kwieciñski, Janusz Sid³o, Irena Szewiñska, Józef Zapêdzki]. Jest lekkoatlet¹ [14,6, hokeici na lodzie 7,3%, wiolarze 7,1%].
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W czasie startu na igrzyskach ma ponad 25 lat [rednia arytmetyczna 25,93,
rozpiêtoæ wieku 14 do 57 lat ¿ycia: gimnastyczka Anita Jokiel i strzelec Józef Kiszkurno]. Zdobywa jedn¹ pi¹t¹ medalu olimpijskiego [7 medali Irena Szewinska, 5
medali Jerzy Paw³owski, 4 medale Witold Woyda; dla Polski: pierwszy z³oty medal
IO Halina Konopacka; pierwszy z³oty medal ZIO Wojciech Fortuna. W sumie 51
z³otych, 68 srebrnych i 112 br¹zowych, razem 231 medali olimpijskich.], po³owê
medalu mistrzostw wiata lub Europy i szeæ tytu³ów mistrza Polski.
W szczytowym okresie kariery sportowej [sta¿ zawodniczy od 5 do 38 (Jadwiga Wajs Marcinkiewicz) lat] mieszka w du¿ych orodkach, najchêtniej w Warszawie [Krakowie i Poznaniu po 4%]. Jest przywi¹zany do barw klubowych [prawie 70% olimpijczyków do koñca kariery pozosta³o w swoim macierzystym klubie
lub zmieni³o go jeden raz; 10% zmienia³o 56 razy równie¿ za granic¹].
Decyduj¹cy wp³yw na swoj¹ karierê przypisuje pierwszemu trenerowi. Wzorem osobowym jest z regu³y polski olimpijczyk [Irena Szewiñska, Waldemar Baszanowski, Edmund Pi¹tkowski, Janusz Kusociñski, Bronis³aw Malinowski, Ryszard
Szurkowski i Andrzej Supron].
Dominacja rodowiska sportowego jest tak silna, ¿e wp³ywy rodziny schodz¹
na margines i maj¹ charakter us³ugowy. W domu olimpijczyka rozk³ad dnia, jedzenie, wypoczynek, godziny snu, wszystko podporz¹dkowane jest celom sportowym. Styl posi³ków nie ma  jak w zbiorowoci ogólnopolskiej  podzia³u na
codzienny i odwiêtny. Menu jest bardziej urozmaicone, kalorie i witaminy pracowicie odliczane, a w czasie uroczystoci rodzinnych obowi¹zuje wstrzemiêliwoæ od picia alkoholu.
Koñcz¹c karierê sportow¹ ma rednie wykszta³cenie i zaawansowane studia
wy¿sze., co sytuuje go znacznie powy¿ej przeciêtnego wykszta³cenia w Polsce.
Efektem dalszej mobilnoci edukacyjnej olimpijczyka jest dyplom studiów wy¿szych uzyskany w uczelni wychowania fizycznego [studia wy¿sze ukoñczy³o prawie 40% olimpijczyków, szko³ê redni¹ 37%., zasadnicz¹ zawodow¹ 15%, podstawow¹ 6%. Wród koñcz¹cych szko³y wy¿sze dominuj¹ absolwenci 56% AWF, 22% politechniki, 14% studiów humanistycznych, pozosta³e odsetki dotycz¹ studiów medycznych, rolniczych, wojskowych, artystycznych, matematycznych i teologicznych].
Przedstawiciel starszych generacji w czasie kariery sportowej jest czynny zawodowo. W póniejszym okresie zjawisko systematycznej pracy jest coraz rzadsze, jej miejsce zajmuje honorowanie przez pracodawcê aktywnoci zawodniczej
w zamian za zawodow¹, aby dojæ do ca³kowitego koncentrowania siê na obowi¹zkach sportowych, i w konsekwencji identyfikacji najm³odszego pokolenia
z zawodem (czy semizawodem) sportowca. Profesjonalny jednak, w ca³ym tego
s³owa znaczeniu, rozwój olimpijczyka przypada na emeryturê zawodnicz¹. Sporód wartoci pracy najwy¿ej ceni interesuj¹ce doznania i jej u¿ytecznoæ.
Do specyficznych  dla niego  potrzeb zabezpieczaj¹cych atrakcyjnoæ
pracy zalicza ruchliwoæ, zmiennoæ sytuacji pozwalaj¹c¹ na ci¹g³e sprawdzanie
swych umiejêtnoci i mo¿liwoci zawodowych oraz kontakt z wieloma ludmi
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(najchêtniej z m³odzie¿¹) i z przyrod¹. Charakterystyczna dla niego jest orientacja wertykalno-horyzontalna, polegaj¹ca na uzyskaniu mo¿liwie wysokiej pozycji
zawodowej, która zostaje wzmocniona eksponowaniem perfekcjonizmu, a nie zabiegami wokó³ permanentnego awansu i wysokich stanowisk kierowniczych. Dlatego olimpijczyk jest trenerem, arbitrem i dzia³aczem sportowym. A je¿eli ju¿ nie
zajmuje siê sportem, to jest in¿ynierem elektronikiem, profesorem, lekarzem,
architektem, oficerem, technikiem, wysoko kwalifikowanym robotnikiem, a ostatnio chêtnie przedsiêbiorc¹ lub mened¿erem [struktura zawodowa jest nastêpuj¹ca: pracownicy sportu 33%, inteligencja poza kultur¹ fizyczn¹ 15%, technicy 12%,
wojskowi 10%, robotnicy wykwalifikowani 9%, przedsiêbiorcy 8%, urzêdnicy 5%, rzemielnicy 3% ,pracownicy fizyczno-umys³owi 2% i rolnicy 2%].
Dzisiaj3 olimpijczyk ma 48 lat [rozpiêtoæ wieku wynosi od 20 do 93 lat ¿ycia
[Krystian D³ugopolski i Jan Krenz Miko³ajczak]. Jest ¿onaty [ponad 70%] i ma
jedno lub dwoje dzieci [32% i 31%]. Jego stan rodzinny nie odbiega od statystycznych rodzin w Polsce, [olimpijki wychodz¹ za m¹¿ i rodz¹ dzieci kilka lat
póniej ni¿ ich rówienice]. Ma³¿eñstwo jego jest trwa³e, a przez zwi¹zek z przedstawicielkami inteligencji utwierdza swój awans spo³eczny [prawie 60% wspó³ma³¿onków ma zawody inteligenckie, a doros³e dzieci w 81% ukoñczone studia wy¿sze]. Sport i wykszta³cenie wp³ynê³y na przemieszczenie siê ze rodowisk o rednim poziomie kultury ¿ycia codziennego do salonów wielkiego wiata. Kolejne
wtajemniczenia elitarnych obyczajów towarzyskich przychodz¹ jednoczenie ze
wznoszeniem siê w hierarchii sportowej. Olimpijczyk przenosi etykietê, wielkowiatow¹ atmosferê do domu w³asnego i przyjació³. Jest cz³owiekiem bardzo atrakcyjnym towarzysko. Przy tym jednak izolowany od pozasportowego otoczenia
stworzy³ swój jêzyk, gesty, ca³y system komunikowania siê, z pomoc¹ którego
w pe³ni mo¿e porozumiewaæ siê tylko ze swoimi i sob¹ czuje siê jedynie w rodowisku sportowym.
W czasie kariery sportowej podlega zespo³owi rygorów higienicznych. Uregulowany tryb ¿ycia, dieta, wstrzemiêliwoæ seksualna, rezygnacja z u¿ywek maj¹
wspomagaæ osi¹ganie dobrych wyników sportowych. Olimpijczyk ma zastrze¿enia do tego systemu, wskazuj¹c braki zw³aszcza w odnowie biologicznej i nawarstwianiu siê obci¹¿eñ psychicznych. Uwa¿a jednak, ¿e by³a to dobra szko³a odpornoci psychofizycznej i kontynuuje sportowy tryb ¿ycia. Utrzymanie diety i ograniczony, ale systematyczny trening powoduj¹, i¿ wprawdzie jego organizm na
skutek wieloletniego wysi³ku treningowego jest starszy od niesportowych rówieników, ale za to cia³o ma znacznie od nich m³odsze; jest bardziej ruchliwy i sprawny psychospo³ecznie.
W trakcie kariery ma okresy, kiedy narzeka na stan swojego zdrowia, zw³aszcza chêtnie alarmuje o jego zagro¿eniu i póniejszych katastrofalnych skutkach.
Po latach podkrela swoje dobre samopoczucie, wi¹¿¹c je z wyczynowym uprawianiem sportu. Nie lekcewa¿y zdrowia, ale nie bierze te¿ pod uwagê jego obiektyw3

Czerwiec 2000.
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nego stanu i chorym czuje siê dopiero w momencie medycznej interwencji. Najczêciej zapada na choroby reumatyczne, uk³adu oddechowego i nerwowego. miertelnym dla niego zagro¿eniem s¹  powszechne w naszej cywilizacji  choroby
uk³adu kr¹¿enia [i wypadki samochodowe].
Mieszka w Polsce [85%] w Warszawie, na l¹sku i w Krakowie. Na sta³e za
granicê przenios³o siê 6% [najliczniej do Niemiec 4%, USA i do Francji powy¿ej 1%].
Ma niedu¿e mieszkanie, telewizor, pralkê i samochód [75% od syrenki do
mercedesa w ró¿nym wieku i stanie technicznym]. Wyposa¿enie mieszkania przewy¿sza nieco standard polski, a jego indywidualizacja ma sportowy charakter tak
dalece, ¿e przynajmniej jedno z pomieszczeñ bardziej przypomina muzeum sportu ni¿ pokój mieszkalny.
Olimpijczyk nie ³¹czy wypoczynku z ¿yciem towarzyskim, kulturalnym, a tak¿e
ze sportem, traktuj¹c je jako odrêbne sfery aktywnoci. Najchêtniej poszukuje
izolacji od otoczenia (czasem te¿ od rodziny) i kontaktu z przyrod¹. Ta potrzeba
samotnoci wynika prawdopodobnie z wieloletniego nawyku cz³owieka bêd¹cego pod sta³ym nadzorem opinii spo³ecznej; ¿eby odpocz¹æ, rozluniæ siê trzeba
odizolowaæ siê od otoczenia. Zanika ona w miarê czasu up³ywaj¹cego od zakoñczenia kariery sportowej i olimpijczyk zaczyna poszukiwaæ bardzo aktywnych form
i t³umnych miejsc wypoczynku. Hobby, to literatura, muzyka, praca na dzia³ce,
majsterkowanie, amatorskie uprawianie sztuki, kolekcjonerstwo, zw³aszcza wiadectw swojej sportowej s³awy.
Polskich olimpijczyków przedstawiam w ci¹gu ich ca³ego ¿ycia, dlatego proporcje miêdzy informacjami sportowymi i pozasportowymi nie s¹ idealne.
Poszczególne ¿yciorysy olimpijczyków nie daj¹ siê zamkn¹æ w okrelonej liczbie wierszy. Jedni maj¹ wiele dowiadczeñ zawodniczych, inni zawodowych poza
sportem. O niektórych trzeba napisaæ du¿o, a o innych w kilkunastu s³owach.
Tak siê sk³ada, ¿e o czêci polskich olimpijczyków jest niewiele informacji.
Zainteresowaniem badaczy i mass mediów ciesz¹ siê z regu³y zdobywcy medali
na imprezach wiatowych lub zawodnicy i byli zawodnicy skupiaj¹cy uwagê ze
wzglêdu na  pozytywne a czasem i negatywne  dokonania pozasportowe.
Poniewa¿ ksi¹¿ka ma miêdzy innymi ukazaæ aktualny stan wiadomoci o ¿yciowym (nie tylko sportowym) dorobku polskich olimpijczyków, pogodzi³am siê
nie tyle z istnieniem luk informacyjnych, co koniecznoci¹ ich ukazania. Za wszelkie dodatkowe informacje bêdê niezmiernie zobowi¹zana.
Uk³ad hase³ biograficznych wzorowany jest na schemacie noty stosowanym
w wydawnictwach typu Whos Who. Zawieraj¹ one materia³ w nastêpuj¹cej kolejnoci:
_ nazwisko, imiê (imiona, ewentualnie przydomek);
_ data i miejsce urodzenia (w przypadku zmar³ych rok zgonu);
_ dyscyplina, konkurencja sportowa na igrzyskach olimpijskich;
_ wzrost i ciê¿ar cia³a;
_ rok i miejsce igrzysk olimpijskich (lata miejsca IO);
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_ wyniki sportowe na igrzyskach olimpijskich (je¿eli zawodnik odpad³ z konkurencji nie ma informacji o zajêtym miejscu);

_ uzyskane miejsca medalowe na mistrzostwach wiata, Europy; inne wa¿ne osi¹gniêcia sportowe, w tym mistrzostwa i rekordy Polski;

_ tytu³y Mistrza Sportu i Medale za Wybitne Osi¹gniêcia Sportowe, odznaczenia
_
_
_
_
_
_
_
_
_

pañstwowe; odznaczenia i tytu³y przyznawane przez organizacje sportowe;
macierzysty w czasie igrzysk olimpijskich klub sportowy (kluby sportowe);
okres kariery sportowej;
wykszta³cenie, zawód wyuczony i wykonywany;
dzia³alnoæ zawodowa i spo³eczna w sporcie;
informacje nt. twórczoci naukowej, artystycznej i innej wykraczaj¹cej poza aktywnoæ w sporcie;
stan cywilny, informacje o rodzinie (m. in. zawód wspó³ma³¿onków, dzieci);
hobby, sposób spêdzania wolnego czasu;
miejsce zamieszkania;
w przypadku zmar³ych olimpijczyków: data i miejsce zgonu.

Nie wszystkie biogramy  z oczywistych wzglêdów (brak odpowiedniego
potwierdzenia w ród³ach zastanych lub wywo³anych)  zawieraj¹ pe³ny komplet informacji. Dane s¹ aktualne4, w znacznej czêci osobicie zweryfikowane
przez olimpijczyków lub ich rodziny.
Materia³y te, gromadzone od ponad dwudziestu lat5, s¹ efektem studiowania
statystyk, opisów i relacji, które w jakikolwiek sposób odnosi³y siê do polskich
olimpijczyków. Analizie zosta³y poddane dokumenty, spisy, kartoteki, wykazy,
kwestionariusze osobowe znajduj¹ce siê w Polskim Komitecie Olimpijskim, w Departamencie Sportu GKKFiT6, w zwi¹zkach i klubach sportowych, w biurach adresowych w ca³ej Polsce, druki zwarte, doniesienia prasowe oraz wiadomoci
uzyskane za pomoc¹ wywiadów przeprowadzonych z rodzinami olimpijczyków,
pracownikami i dzia³aczami sportowymi, a tak¿e dziennikarzami sportowymi.
Odrêbn¹ grupê stanowi¹ informacje zawarte w osobicie wype³nionych przez
ponad 1300 olimpijczyków kwestionariuszach ankiet i wywiadów pisemnych powtarzanych czterokrotnie w latach 19771996.

Stan na 21. 11. 1999, uzupe³nienia czerwiec 2000.
w ramach prac w³asnych autorki- AWF Kraków oraz problemu resortowego GKKFiS nr 104,
problemu wêz³owego 10. 7. I. 2, CPBP 08. 16; KBN PB 4 4507 92 03.
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