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Warszawa, kwiecieƒ 2004 roku

Szanowni Paƒstwo

Wielcy sportowcy od niepami´tnych czasów byli Êwietnymi wzorami do naÊladowania,

zw∏aszcza dla m∏odzie˝y. Dlatego trudno wr´cz przeceniç dobroczynny wp∏yw, jaki

na kszta∏towanie postaw rodaków mia∏o blisko 2500 bohaterów tej ksià˝ki – polskich

olimpijczyków. Jestem pewien, ˝e ich sylwetki, opisane w dwóch tomach, b´dà dobrymi

przyk∏adami tak˝e dla nast´pnych pokoleƒ. Pomieszczone tu informacje, opinie, komentarze,

a nawet anegdoty, stanowià bardzo rzetelne kompendium wiedzy, ale sà tak˝e budujàcym

Êwiadectwem niezwyk∏ych ludzkich mo˝liwoÊci. Wielka w tym zas∏uga autora owej iÊcie

benedyktyƒskiej pracy, Bogdana Tuszyƒskiego – Êwietnego dziennikarza i zas∏u˝onego historyka

sportu. 

Bardzo si´ ciesz´, ˝e ta ksià˝ka powsta∏a. Nale˝a∏a si´ ona przede wszystkim wspania∏ym

polskim olimpijczykom, których postawa i osiàgni´cia dostarcza∏y przez lata rodakom tak wielu

wzruszeƒ i powodów do satysfakcji. Bez wàtpienia jednak zas∏u˝yli na to dzie∏o równie˝ wszyscy

mi∏oÊnicy sportu, których zaufanie, podziw i wiara w zwyci´stwo zawsze by∏y dla zawodników

najlepszym dopingiem. Wierz´, ˝e i jedni, i drudzy odnajdà na kartach ksià˝ki zapis nie tylko

faktów i liczb, ale i ducha sportowych emocji. Serdecznie tego Paƒstwu ˝ycz´. 

Aleksander KwaÊniewski

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej



Warszawa, 15 kwietnia 2004 roku

Sport w XX wieku okaza∏ si´ zjawiskiem nadzwyczajnym, tworzàc takà wspania∏à

instytucj´, jak ruch olimpijski i igrzyska olimpijskie, i kszta∏tujàc nowoczesnà kultur´,

wychowanie i edukacj´. 

Dla milionów m∏odych ludzi na Êwiecie i w Polsce sportowcy, ich sukcesy, praca,

ambicja, wola walki, postawa fair play stanowià wzór do naÊladowania. Warto zatem

przybli˝aç sympatykom sportu sylwetki tych, którzy osiàgn´li tak wiele, realizujàc najwi´ksze

marzenie sportowca – start w igrzyskach olimpijskich. 

Dlatego z wielkà radoÊcià witam ksià˝k´ Bogdana Tuszyƒskiego Polscy olimpijczycy

XX wieku. Wzbogaca naszà wiedz´ na temat wspó∏czesnych herosów, ludzi niezwyk∏ych,

którzy wyrastali cz´sto w trudnych warunkach i na przekór przeciwnoÊciom zdobywali

olimpijskie medale. Sà w tej ksià˝ce przedstawione ˝yciorysy niezwyk∏e, dramatyczne, pi´kne

i pogmatwane, tak jak pogmatwana jest nasza historia. 

Dr Bogdan Tuszyƒski, znakomity dziennikarz radiowy, laureat nagrody Z∏ote Pióro,

pasjonat sportu – kolarstwa w szczególnoÊci – kolejne swoje dzie∏o poÊwi´ci∏ polskim

sportowcom – olimpijczykom. W∏o˝y∏ w nie wiele ˝mudnej pracy, czasu i cierpliwoÊci.

Powsta∏a ksià˝ka ciekawa, ˝ywa i starannie wydana, o co zadba∏o Wydawnictwo EUROPA. Ta

pozycja powinna trafiç do bibliotek szkolnych, publicznych i prywatnych ksi´gozbiorów,

stajàc si´ ich cennà ozdobà. Znajdzie równie˝ swoje miejsce w Centrum Kultury i Edukacji

Olimpijskiej w Warszawie. 

Mia∏em zaszczyt towarzyszyç polskim sportowcom na jedenastu igrzyskach

olimpijskich. Przed nami kolejne – w Atenach – i, mam nadziej´, kolejne równie ciekawe

biografie olimpijczyków. 

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Stanis∏aw Stefan Paszczyk



Warszawa, kwiecieƒ 2004 roku

Jest mi niezmiernie mi∏o, ˝e b´dà Paƒstwo mieli okazj´ zapoznaç si´ z ksià˝kà

Bogdana Tuszyƒskiego Polscy olimpijczycy XX wieku. Publikacjà nietuzinkowà i niezwyk∏à, nie

tylko z uwagi na zawartoÊç i wiedz´, którà przekazuje, ale równie˝ z powodu sposobu

jej przedstawienia. Dzie∏o to przybli˝a nam sylwetki polskich sportowców, którym uda∏o si´

spe∏niç najwi´ksze marzenie ka˝dego zawodnika – wystartowaç w igrzyskach olimpijskich.

Polska Konfederacja Sportu jest dumna z faktu, ˝e sprawuje mecenat nad tà

publikacjà. Cieszymy si´ bardzo z jej powstania, z tego, ˝e przyczyniamy si´ jednoczeÊnie

do rozpowszechniania wiedzy o sporcie, o jego historii. To jeden z celów naszej dzia∏alnoÊci

–  niezwykle wa˝ny. 

Panu Bogdanowi Tuszyƒskiemu nale˝à si´ s∏owa najwy˝szego uznania. W powstanie

tej ksià˝ki w∏o˝y∏ on ogrom pracy, wysi∏ku i serca, bowiem trzeba bardzo kochaç sport,

by przez wiele lat, z takim zaanga˝owaniem i poÊwi´ceniem, gromadziç i opracowywaç

materia∏y. Jego wysi∏ek zaowocowa∏ prawdziwie wielkim sukcesem – ksià˝kà rzeczowà, d∏ugo

oczekiwanà przez mi∏oÊników sportu. To wyjàtkowa i jedyna w swoim rodzaju pozycja

na rynku wydawniczym. WartoÊç publikacji podnoszà zebrane anegdoty z ˝ycia polskich

sportowych gwiazd, dzi´ki którym jej lektura staje si´ jeszcze ciekawsza.

Przypomnijmy sobie tych, którzy w przesz∏oÊci tak godnie reprezentowali Polsk´,

bo sport to nie tylko teraêniejszoÊç, ale równie˝ historia i tradycja. 

˚ycz´ wszystkim Paƒstwu przyjemnej lektury.

Andrzej KraÊnicki

Prezes Polskiej Konfederacji Sportu



Arkady Kubickiego podtrzymujące warszawski Zamek Królewski czekają na renowację kilkadzie-
siąt lat. Dzięki dopłacie z Totalizatora Sportowego do stawek gier liczbowych uzyskano środki na
dokończenie inwestycji. Zamek Królewski odzyska dawny blask. Dzięki dopłacie wybudowano,
wyremontowano i zmodernizowano także ponad 2300 obiektów sportowych w całym kraju. 

Grając w gry liczbowe Totalizatora Sportowego, wspierasz sport i kulturę narodową. www.lotto.pl



Dr Bogdan Tuszyƒski (1932), dziennikarz (debiut

w prasie ∏ódzkiej w 1947), sprawozdawca Pol-

skiego Radia (1953–1981), publicysta (wiele lat

w „˚o∏nierzu WolnoÊci”), prasoznawca (doktorat

w 1974), historyk sportu

Czterokrotny zdobywca Z∏otego Pióra (1966, 1969, 1975, 1981), dwukrotnie wyró˝niony Z∏o-

tym Wawrzynem Olimpijskim PKOl z dziedziny literatury (1994, 2000), laureat nagrody Radio-

komitetu za radiowà obs∏ug´ igrzysk olimpijskich w Montrealu (1976).

Autor ponad 25 pozycji ksià˝kowych, m.in.:

• z historii prasy i dziennikarstwa sportowego: Sprintem przez pras´ sportowà (1975),

Prasa i sport (1981), Tytani mikrofonu (1992), Radio i sport (1993), Sportowe pióra (1994),

Telewizja i sport (1996);

• z historii sportu: 100 lat WTC. 100 lat kolarstwa polskiego (1986), Od Dynasów

do Szurkowskiego (1986), WyÊcig Pokoju (1989), 70 lat Tour de Pologne 1928–1998 (1999),

Z∏ota ksi´ga kolarstwa polskiego (1995), Z∏ota ksi´ga kolarstwa Êwiatowego (1999);

• z biografistyki sportowców: Ostatnie okrà˝enie „Kusego” (1990), 

Przerwany bieg – sportowcy z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska (1993),

Ksi´ga sportowców polskich ofiar II wojny Êwiatowej 1939–1945 (1999), „Kusy” (2000).



OD AUTORA

D∏ugo dojrzewa∏em do tej ksià˝ki. Ale kiedy myÊl´ o swoim dziennikarskim losie, o póêniej-

szych przygodach historyka prasy sportowej, wiem, ˝e wszystkie drogi w∏aÊnie do niej pro-

wadzi∏y. Wydaje mi si´ zwieƒczeniem mojej d∏ugoletniej pracy badawczej.

Sport istnia∏ w moim ˝yciu od zawsze. Nie potrafi´ nawet wymieniç konkretnego zda-

rzenia, od którego zacz´∏a si´ moja pasja. Bo pasjà niewàtpliwie si´ sta∏. Mo˝e by∏o to ze-

tkni´cie z pierwszà szmacianà pi∏kà, którà podczas okupacji kopa∏em z kolegami na udajàcym

boisko ∏ódzkim podwórzu. Sport by∏ wtedy zakazany, mo˝e to tak˝e podnosi∏o jego atrakcyj-

noÊç. A mo˝e chodzi∏o o rower, o którym marzy∏em d∏ugo, o p´d powietrza i o podniecajàcà

szybkoÊç? O wyÊcigi i bieganie do utraty tchu? Mo˝e moje pragnienia o˝ywia∏ duch rywali-

zacji albo ch´ç ciàg∏ego pokonywania w∏asnych ograniczeƒ? Nie wiem.

Jako ch∏opak szuka∏em wzorów. Janusz Kusociƒski, pierwszy polski mistrz olimpijski,

patriota walczàcy w obronie Warszawy, zabity przez gestapo podczas egzekucji w Palmirach,

sta∏ si´ wa˝nà postacià mojej m∏odoÊci.

WczeÊnie wiedzia∏em, ˝e zwià˝´ moje ˝ycie ze sportem.

Nie myÊl´ dziÊ o tym jako o splocie przypadków, raczej o koniecznoÊci kierujàcej kolej-

nymi moimi krokami. Od pierwszego dzia∏u sportowego ∏ódzkiego dziennika, do którego

przyprowadzi∏a mnie mama, przez radiowy konkurs na sprawozdawc´ sportowego (Polskie

Radio ¸ódê) – zosta∏em odrzucony, lecz nie rezygnowa∏em, po studia dziennikarskie na Wy-

dziale Spo∏eczno-Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego i wreszcie prac´ w wymarzo-

nej Redakcji Sportowej Polskiego Radia.

Z radiowym mikrofonem towarzyszy∏em polskim sportowcom przez blisko pó∏ wieku.

Relacjonowa∏em z kilku kontynentów ich zmagania, walki o zwyci´stwo, pora˝ki. Najpierw

praca sprawozdawcy sportowego poch∏ania∏a mnie ca∏kowicie. Komentowanie wyÊcigów,

igrzysk i meczów wydawa∏o mi si´ najwspanialszym zaj´ciem. Z czasem poczu∏em, ˝e towa-

rzyszenie sportowi mi nie wystarcza. Dojrza∏em do drugiej pasji – pasji dokumentalisty.

Próbuj´ sobie przypomnieç, kiedy zacz´∏a si´ moja ciekawoÊç sportowej historii, zainte-

resowanie inne od tego, które ˝ywi∏o mojà radiowà robot´. W po∏owie lat pi´çdziesiàtych ob-



chodzono uroczyÊcie pó∏wiecze Akademickiego Zwiàzku Sportowego. Zaproszono mnie

wtedy do wspó∏pracy w przygotowaniu publikacji na ten temat. Pierwszy raz zasmakowa∏em

w przygodzie poszukiwaƒ archiwaliów, tropienia materia∏ów niedost´pnych, konfrontacji êró-

de∏ ze Êwiadkami wydarzeƒ. Sp´dzi∏em wiele godzin w Bibliotece Jagielloƒskiej, jeszcze wi´-

cej na rozmowach z przyby∏à wówczas do kraju z Ameryki przedwojennà gwiazdà polskiej

lekkoatletyki Halinà Konopackà. Jej przyjaciel, tak˝e lekkoatleta i dziennikarz, Zygmunt Weiss

pierwszy wprowadza∏ mnie w tajniki losów polskich olimpijczyków. W opowieÊciach tych

dwojga historia ˝y∏a.

Z czasem zaczà∏em zdawaç sobie spraw´, ˝e mam w swoim zawodzie jeszcze jedno za-

danie – utrwalenie tej historii, zapisanie jej dla tych, którzy nie mieli mo˝liwoÊci jej doÊwiad-

czaç. Zaczà∏em od moich poprzedników – dziennikarzy sportowych i prasy zajmujàcej si´ te-

matykà sportowà. Owocem tych badaƒ by∏y dwie ksià˝ki Sprintem przez pras´ sportowà

(1975) oraz Prasa i sport (1981), a potem Tytani mikrofonu (1992) i Sportowe pióra (1994). Dru-

gim szerokim obszarem zainteresowaƒ sta∏a si´ jedna z moich ulubionych dyscyplin sportu

– kolarstwo (100 lat WTC 100 lat kolarstwa polskiego, 1986, Z∏ota ksi´ga kolarstwa polskiego,

1995). Piel´gnowana od czasów m∏odoÊci legenda Kusociƒskiego znalaz∏a wyraz w Ostatnim

okrà˝eniu „Kusego” (1990).

Po trzydziestu latach przerwa∏em prac´ na antenie Polskiego Radia, ˝ycie przed mikrofo-

nem, w radiowych studiach, przy stole monata˝owym, w podró˝ach zamieni∏em na nierucho-

me wysiadywanie przy biurkach i sto∏ach, w kurzu bibliotek i archiwów. Ze zdziwieniem stwier-

dzi∏em, ˝e tego rodzaju zadania dajà mi równie wielkà satysfakcj´, co porzednia goràczka bie-

˝àcych wydarzeƒ. Nauczy∏em si´ cierpliwoÊci, skrupulatnoÊci, dociekliwoÊci. WymyÊla∏em co-

raz to nowe zadania dokumentujàce histori´ sportu. W ka˝dej z nich wielkà rol´ odgrywali

OLIMPIJCZYCY. Gromadzi∏em materia∏y o nich, studiujàc straty polskiej kultury fizycznej pod-

czas wrzeÊnia 1939 r., a potem niemieckiej i sowieckiej okupacji ziem polskich w czasie II woj-

ny Êwiatowej. MyÊla∏em o nich, zbierajàc dokumenty i zdj´cia do publikacji o sportowcach

ofiarach mordu katyƒskiego (Przerwany bieg – sportowcy z Kozielska, Ostaszkowa i Starobiel-

ska, 1993) oraz do Ksi´gi sportowców polskich ofiar II wojny Êwiatowej (1999).

Ta ksià˝ka nie mog∏a powstaç na poczàtku mojej dziennikarskiej drogi. Równie wa˝ne,

co wiedza, trud zbierania materia∏ów i korzystania ze êróde∏, jest tu moje w∏asne doÊwiadcze-

nie w zawodzie (pi´çdziesiàt lat w ruchu sportowym, udzia∏ w dziewi´ciu igrzyskach olimpij-

skich), praktyka radiowa i znajomoÊç sportu od wewnàtrz. Bo sport jest realizacjà marzenia,

marzenia o locie, przekraczaniu granic, o byciu najlepszym. Laurowe wieƒce i medale sà zna-

kami, ˝e mo˝liwe jest przekraczanie siebie w sta∏ym wysi∏ku pracy i doskonalenia. DoÊwiad-

czy∏ tego ka˝dy z bohaterów tej ksià˝ki.



Istnieje kilka leksykonów polskich olimpijczyków, zestawiano ró˝norakie publikacje, wy-

niki, tabele. Wyda∏o mi si´ zdumiewajàce, jak wiele w tych wydawnictwach amatorstwa i nie-

kompetencji, jak ma∏o rzetelnoÊci i fachowoÊci. I to zarówno w sprawach wielkich, jak ma-

∏ych, ogólnych i podstawowych. Jak to mo˝liwe, by w obszernej literaturze przedmiotu na-

dal funkcjonowa∏y nieÊcis∏e daty urodzin takich sportowych idoli, jak Bronis∏aw Czech czy Eu-

geniusz Zenon Lokajski? Podobne i bardziej dyskwalifikujàce b∏´dy weryfikowa∏em cz´sto

podczas pracy. Trzeba by∏o nie tylko sprawdziç wszystkie dane, uzupe∏niç je i wzbogaciç,

g∏ównie archiwaliami, ale tak˝e rozwinàç, co owocowa∏o nowymi informacjami, nieznanymi

danymi, odkryciami. Te odkrycia zresztà dajà mojemu zaj´ciu najwi´cej radoÊci.

Mam pe∏nà ÊwiadomoÊç, ˝e nie wszystko uda∏o si´ uzupe∏niç. Da∏y o sobie znaç wielo-

letnie zaniedbania, czas pozaciera∏ Êlady. Nie bez wp∏ywu okaza∏a si´ tak˝e ustawa o ochro-

nie danych osobowych utrudniajàca, mimo moich pozwoleƒ (Polski Komitet Olimpijski), zbie-

ranie informacji. A przecie˝ nie kryj´ satysfakcji z tej ksià˝ki. Nie kryj´ te˝ wielkiej wdzi´czno-

Êci dla wielu osób, którym zawdzi´czam powodzenie tego przedsi´wzi´cia. Chcia∏bym im

wszystkim serdecznie podzi´kowaç. Pozwol´ sobie wymieniç szczególnie pomocnych.

Korzysta∏em z rad, wskazówek i wiedzy moich przyjació∏ i kolegów po piórze. Byli to:

Tadeusz Cegielski (strzelectwo), Bogdan ChróÊcicki (narciarstwo, kajakarstwo, wioÊlarstwo),

Krzysztof Dàbrowski (p∏ywanie, ∏y˝wiarstwo figurowe), Stefan Grzegorczyk (pi´ciobój nowo-

czesny), Waldemar Heflich (˝eglarstwo), ¸ukasz Jedlewski (koszykówka), Bogdan Latuszkie-

wicz (tenis sto∏owy), Krzysztof Mecner (siatkówka), Grzegorz Pajda (saneczkarstwo), Wojciech

Piekarski (strzelectwo), Jan Rozmarynowski (zdj´cia), Stefan Szczep∏ek (pi∏ka no˝na), Marek

Szewczyk (jeêdziectwo), Mieczys∏aw Âwiderski (zdj´cia), Janusz Zielonacki (narciarstwo).

Jestem wielce zobowiàzany trenerom i dzia∏aczom za konsultacje w ich dziedzinach

sportu. Byli to: Jadwiga Âlawska-Szalewicz (badminton), Brygida Balska, Barbara Âlizowska-

-Konopka, Ireneusz Nawara, Zbigniew Pelc (gimnastyka), Leszek Lejczyk, Stefan Csorich (ho-

kej na lodzie), Antoni Karwowski (hokej na trawie), Hanna ̧ ysakowski (jeêdziectwo), Jan Âlaw-

ski, Antoni Wojno (d˝udo), Tadeusz Wróblewski (kajakarstwo), Marian Wi´ckowski (kolar-

stwo), Alojzy Chmiel, Bogdan Przywarski, Stefan Majer (koszykówka), Adam Pazdyka (∏ucznic-

two), Andrzej Staƒczak, Leszek U∏asiewicz (∏y˝wiarstwo szybkie), Stanis∏aw Majorek (pi∏ka

r´czna), W∏odzimierz Olszewski (p∏ywanie), Marek Go∏àb, Zygmunt Smalcerz, Janusz Przed-

pe∏ski (podnoszenie ci´˝arów), Tadeusz Szlagor (siatkówka), Andrzej Wierniuk (skoki do wo-

dy), Stanis∏aw Frydrych (strzelectwo), Tadeusz Kulesza (szermierka), Andrzej Krzepiƒski (wio-

Êlarstwo), Janusz Tracewski, Jan ˚urawski, Jerzy Lipski, Eugeniusz Najmark (zapasy).

Dzi´kuj´ tak˝e za wsparcie i pomoc: Kazimierzowi Banaszkowi z Centralnego Archiwum

Wojskowego, Danucie Korolko z Biblioteki Narodowej, Urszuli Wieczorek z Archiwum Doku-



mentacji Mechanicznej, W∏adys∏awowi ZieleÊkiewiczowi – autorowi Encyklopedii sportów zi-

mowych oraz ambasadorom „polskiej olimpijskiej sprawy”: Maciejowi Wierzyƒskiemu z No-

wego Jorku, Henrykowi Dasce z Toronto, Stanis∏awowi Imosie z Melbourne i Andrzejowi

Szmitkowskiemu z Berlina, za niezwykle cenne kontakty z tamtejszymi archiwami. W poszu-

kiwaniach na kontynencie po∏udniowoamerykaƒskim wzià∏ tak˝e udzia∏ prawdziwy ambasa-

dor RP w Chile – Daniel Passent.

Szczególne podzi´kowania kieruj´ do Henryka Kurzyƒskiego, mojego najwierniejszego

wspó∏pracownika. Mimo odleg∏oÊci, która nas dzieli, ponad trzysta kilometrów z Warszawy

do Wielunia, po∏àczy∏a nas na lata pasja dociekaƒ i koniecznoÊç dotarcia do prawdy.

Rodzinne, nadzwyczajne podzi´kowania sk∏adam mojej córce, Agacie Tuszyƒskiej, któ-

ra wspar∏a mnie swojà wiedzà z zakresu sztuki i literatury.

Wieloletni wysi∏ek, mój w∏asny i wielu zaanga˝owanych w t´ inicjatyw´ osób, zaowoco-

wa∏ tà oto ksià˝kà. Uda∏o nam si´ wspólnie rozwiàzaç wiele biograficznych zagadek, odpowie-

dzieç na pytania pozostajàce dotychczas bez odpowiedzi, uzupe∏niç setki „bia∏ych plam”. Nie

mam co do tego wàtpliwoÊci. Ale tak˝e jestem pewien, ˝e istniejà i pozosta∏y sprawy nadal

czekajàce na swoich odkrywców. Dalsze badania losów polskich olimpijczyków sà konieczne.

Bogdan Tuszyƒski





A
b

ra
tk

ie
w

ic
z

ABISIAK-RUTKOWSKA-DOBROWOLSKA
JADWIGA MARIA

siatkarka, medalistka ME, bràzowa medalistka
olimpijska z Tokio (1964), nauczycielka wf.
Urodzona 2 lutego 1934 r. w Guzowie, córka Jana (me-
chanik lotniczy, zginà∏ w obozie w Oranienburgu) i Albi-
ny (zmar∏a w 1948); absolwentka Liceum Ogólnokszta∏-
càcego im. F. Chopina w Sochaczewie (1951) i war-
szawskiej AWF (1970, otrzyma∏a tytu∏ magistra wf., na-
uczycielka); siatkarka (172 cm, 69 kg) AZS-AWF War-
szawa (1953–66) i Skry Warszawa. Na szkolnych zawo-
dach pcha∏a kulà, rzuca∏a dyskiem i skaka∏a wzwy˝.
W bielaƒskiej AWF ma∏o skutecznie namawia∏ jà do
rzucania oszczepem Zygmunt Szelest. Ostatecznie ule-
g∏a namowom innych trenerów: Jerzego Szewczyka
oraz Zygmunta Krzy˝anowskiego, i zosta∏a siatkarkà
(by∏a wówczas bardzo modna w AWF). Szybko awan-
sowa∏a do pierwszego zespo∏u klubowego (by∏a za-
wodniczkà bardziej atakujàcà ni˝ broniàcà), zdobywa-
jàc w barwach AZS-AWF 10 tytu∏ów mistrzyni Polski
(1955–58, 1960, 1962–66), 2-krotnie wicemistrzyni
(1959, 1961) i 2-krotnie bràzowy medal MP (1953,
1954). W barwach swojego macierzystego klubu zdo-
by∏a te˝ 2-krotnie 2. miejsce w finale Pucharu Europy
Mistrzów Klubowych w sezonach 1960/1961
i 1962/1963. 126-krotna reprezentantka Polski
(1953–64): bràzowa medalistka ME – 1955, Bukareszt,
i finalistka MÂ – 1960, Rio de Janeiro, w których dru˝y-
na narodowa wywalczy∏a 4. miejsce. Zas∏u˝ona Mi-
strzyni Sportu. Nauczycielka wf. w szko∏ach ˝olibor-
skich. 2-krotnie zam´˝na (Janusz Rutkowski, Andrzej
Dobrowolski), mia∏a 2 synów (Krzysztof, zmar∏ w 1987,
Wojciech Andrzej, z drugiego ma∏˝eƒstwa, absolwent
PW, elektronik), mieszka w Warszawie.
*1964 Tokio: zawodniczka dru˝yny siatkówki, która po zwyci´-
stwach nad USA 3:0, Koreà P∏d. 3:0, Rumunià 3:0 oraz pora˝-
kach z ZSRR 0:3 i Japonià 1:3, w turnieju zaj´∏a 3 m., zdobywa-
jàc bràzowy medal (zw. Japonia). Partnerki w dru˝ynie: K. Czaj-
kowska, M. Golimowska, K. Jakubowska, D. Kordaczuk, K. Kru-
pa, J. Ledwig, J. Marko, Z. SzczeÊniewska i M. Âliwkowa.

Bibl.: Duƒski, Od Pary˝a, s. 754–755; G∏uszek, Leksykon, 1999,
s. 146; Mecner, 80 lat siatkówki, s. 175 i nast.; MES, t. 1, s. 17;
Pawlak, Olimpijczycy, s. 19; AAWF Warszawa, sygn. D-778/S.

ABRAHAMCZYK (FRONCKOWIAK)
MARIOLA TERESA

wioÊlarka, mistrzyni Polski, olimpijka z Moskwy
(1980), piel´gniarka, trener
Urodzona 3 paêdziernika 1958 r. w Poznaniu, córka Kazi-
mierza i Teresy Sier˝ant; absolwentka miejscowego li-
ceum medycznego (1978, otrzyma∏a dyplom piel´gniar-
ki); wioÊlarka (180 cm, 70 kg) Posnanii Poznaƒ (od 1973
podczas ca∏ej kariery sportowej), wychowanka i pod-
opieczna trenera Przemys∏awa Abrahamczyka (póêniej-

szego m´˝a). 10-krotna mistrzyni Polski (czwórki po-
dwójne, dwójki podwójne i ósemki). Wyst´powa∏a na
arenie mi´dzynarodowej w reprezentacyjnej czwórce
podwójnej ze sterniczkà; uczestniczka MÂ 1981 w Mo-
nachium, gdzie zaj´∏a 7 m. (partnerki: Z. Jarka, A. Ka-
czyƒska, M. Kobyliƒska, ster. M. Dzie˝a) i Regat Przyjaê-
ni 1976 w Rumunii; olimpijka z Moskwy (1980). Po za-
koƒczeniu kariery sportowej podj´∏a si´, wraz z m´˝em,
dzia∏alnoÊci trenerskiej w Posnanii. Mieszka w Poznaniu.
*1980 Moskwa: czwórki podwójne – 3 m. w przedbiegu (4 osa-
dy) z czasem 3.27,95, 4 m. w repasa˝ach (5 osad) z czasem
3.22,75, 5 m. w finale (6 osad) z czasem 3.20,95 (zw. NRD,
3.15,32). Partnerki w osadzie: M. Dzie˝a, st., A. Kaczyƒska,
M. Kobyliƒska i B. Tomasiak.

Bibl.: G∏uszek, Leksykon, 1999, s. 146 (tu b∏´dnie nazwisko pa-
nieƒskie: Fràckiewiczówna); Kobendza, Zarys, s. 84, 96; Pawlak,
Olimpijczycy, s. 19 (tu tak˝e ten sam b∏àd); Porada, Staro˝ytne
i nowo˝ytne igrzyska, s. 1003.

ABRATKIEWICZ PAWE¸
∏y˝wiarz szybki, mistrz 
i rekordzista Polski,
olimpijczyk z Albertville (1992),
Nagano (1998), Salt Lake City
(2002), nauczyciel wf.
Urodzony 10 czerwca 1970 r.
w Opocznie, syn Kazimierza i Zo-
fii Ko∏odziejskiej; absolwent tech-
nikum samochodowego w Toma-
szowie Mazowieckim (1991)
i warszawskiej AWF (1995, otrzyma∏ tytu∏ magistra wf.,
wzorowy student); ∏y˝wiarz szybki (183 cm, 84 kg) Pili-
cy Tomaszów Mazowiecki (od 1984), podopieczny tre-
nerów Wies∏awa Kmiecika (klub) oraz Borysa Wasyl-
kowskiego i Leszka U∏asiewicza (kadra). Sportowa ka-
riera z kolcami. Zaczyna∏ od tytu∏u mistrza Polski junio-
rów (1989), robi∏ kolosalne post´py i kiedy wydawa∏o
si´, ˝e na sta∏e wdar∏ si´ do Êwiatowej elity sprinterów
(prze∏om lat 80. i 90.), ci´˝ka kontuzja kolana (1993) wy-
eliminowa∏a go na kilka lat z lodowej rywalizacji. Ale nie
rozstawa∏ si´ ∏y˝wiarstwem. Towarzyszy∏ kolegom jako
kierowca, fizykoterapeuta, asystent trenera, leczy∏ kola-
no, trenowa∏ i wróci∏ na krajowe i zagraniczne tory, po-
prawiajàc wyniki sprzed... 8 lat! Niestety, nast´pne
komplikacje zdrowotne (wypadek motocyklowy
w 2001) znów zak∏óci∏y jego rytm treningowy i starto-
wy, ale nie pozbawi∏y nadziei na dalsze post´py tego
wytrwa∏ego ∏y˝wiarza, o którym mówi si´: „Nies∏ycha-
nie solidny cz∏owiek, obyty w Êwiecie, znajàcy j´zyki”.
I ciàgle wierzàcy, ˝e „jutro b´dzie lepszy dzieƒ” (nieste-
ty, 3-letni pobyt w holenderskiej grupie zawodowej nie
pomóg∏ mu zbli˝yç si´ do czo∏ówki Êwiatowej). 23-krot-
ny mistrz Polski: 500 m (1991, 1993, 1998–2001),
1000 m (1991–93, 1998–2001), 1500 m (1990, 1992),
5000 m (1992) i wielobój sprinterski (1991–93,
1998–2001), i 3-krotny wicemistrz kraju: 500 m (1990)
i 1500 m (2000, 2001). Uczestnik MÂ (wielobój sprinter-
ski): (1992) Oslo – 14., (1998) Berlin – 11., (1999) Calga-
ry – 12., (2000) Seul – 11., (2001) Inzell – 23., oraz
(dystanse): (1998) Calgary – 9. (500 m), (1999) He-
erenveen – 6. (500 m), 5. (1000 m), (2000) Nagano –
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