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K iedy Władysław Kozakiewicz był królem światowej 
tyczki, nie trzymałem za  niego kciuków. 30  lipca 
1980 r. nie skakałem z radości, nie rozpierała mnie 

także duma, kiedy po przeskoczeniu poprzeczki zawieszonej 
na 5,75 metra został mistrzem olimpijskim i pokazał wała ra-
dzieckiej publiczności. 
Nie przeżywałem tych emocji. Po prostu nie było na to szans. W tym 
czasie 12-letnia dziewczynka prawdopodobnie grała na podwórku 
w gumę, a 17-letni chłopak gdzieś na boisku ganiał za piłką. Osiem 
lat później byli już małżeństwem, a 8 grudnia cieszyli się z moich 
narodzin. 
Tego samego dnia w 1988 r. korki od szampana wystrzeliły również 
w domu Władka, który świętował swoje 35. urodziny. 

Szczęśliwie dorastałem w wolnej Polsce, jednak opowieści o „Ko-
zaku” – twardzielu, który zasłynął nie tylko ze sportowych wy-
czynów, ale również z  niezłomnej postawy, którą wykazał się 
w radzieckim kotle na Łużnikach – słuchałem z zapartym tchem. 
Od dziecka bowiem interesowałem się sportem. Historyczny skok 
Władka oglądałem wiele razy na archiwalnych filmach w multi-
medialnych encyklopediach. W erze Facebooka i YouTube’a to już 
żaden luksus, ale jeszcze 10-12 lat temu to było dla mnie, wielkiego 
pasjonata sportu, coś w rodzaju podróży w czasie. 
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Z mistrzem olimpijskim przeszedłem na ty w grudniu ubiegłego 
roku. Wtedy właśnie zaczęliśmy pracować nad poradnikiem „Bądź 
kozakiem i dbaj o siebie”, który teraz trzymacie w ręku. 
Chcieliśmy w nim udowodnić, że dzięki regularnej aktywności 
fizycznej można poprawić kondycję fizyczną w każdym wieku. 
Jestem przekonany, że ta książka zainteresuje wiele osób, zwłasz-
cza te, do których nie przemawiają kolejne wydawnictwa z cyklu 
„Jak schudnąć”. 
Skupiliśmy się na seniorach. Władek bowiem, prowadząc w Niem-
czech wraz z  żoną klinikę rehabilitacyjną, pracuje na  co dzień 
z osobami starszymi i znakomicie zna ich problemy. Obserwuje, 
jak regularne ćwiczenia sprawiają, że wracają szybciej do zdro-
wia, a także odzyskują werwę i chęć do życia. Dlatego z pełnym 
przekonaniem zachęca do codziennej aktywności nawet tych, któ-
rzy najchętniej zamknęliby się w czterech ścianach, bojąc się ruszać 
z obawy przed kolejnymi dolegliwościami. Tak było kilka lat temu 
w przypadku mamy Władka, a teraz mojej babci. Jej na pewno po-
daruję ten poradnik, aby przekonać ją do ruchu. Często narzeka 
na różne dolegliwości. Bolą ją kolana i najchętniej całe dnie spędza-
łaby w swoim pokoju. Kiedy proszę ją, żeby choć raz dziennie wy-
szła na krótki spacer, odmawia, tłumacząc, że nie ma na to siły. Nie 
potrafi zrozumieć, jak bardzo się myli. A mnie, młokosa, niezbyt 
chce słuchać. Na szczęście w książce „Bądź kozakiem i dbaj o siebie” 
Władek dokładnie wyjaśnia zalety aktywności ruchowej. Nie prze-
mawia z medalowego podestu, tylko siada na taborecie albo kładzie 
się na macie, prezentując ćwiczenia podzielone na różne stopnie 



trudności. Jestem zatem spokojny, że jego argumenty nie tylko tra-
fią do mojej babci i ją zmotywują, ale również przekonają do ruchu 
innych polskich seniorów. 

W książce poświęciliśmy też jednak spory fragment marnej kondycji 
fizycznej młodzieży i pladze zwolnień z lekcji wychowania fizycznego, 
które – jak się okazuje – są nie tylko polskim, ale również europejskim 
problemem. Władek to najlepszy świadek tego groźnego zjawiska, gdyż 
sam jest nauczycielem WF-u w jednej z niemieckich szkół. 
Ja również, patrząc na  moich rówieśników, nie dostrzegam nie-
stety pościgu za dobrą kondycją i  sprawnością fizyczną, mimo że 
aktywność podobno jest w modzie. Często imprezy, alkohol i śmie-
ciowe jedzenie wygrywają ze zdrowym podejściem do życia. Niektó-
rzy z moich znajomych nie mają jeszcze 30 lat, a już borykają się 
z poważną nadwagą. Wykonanie kilku skłonów, przysiadów, nie 
mówiąc już o przebiegnięciu krótkiego dystansu, jest dla nich prak-
tycznie niemożliwe. Niestety, pielęgnowanie w sobie lekceważącego 
stosunku do sportu może mieć przykre konsekwencje w późniejszych 
latach. 
Z tego względu, mimo że książka jest adresowana przede wszyst-
kim do seniorów, chciałbym, aby po tę dawkę motywacji do ruchu, 
za którą stoi legenda olimpijska, sięgnęły również młodsze osoby. 

Damian Bąbol
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Przeżyjmy to jeszcze raz. Rok 1980. Igrzyska olimpijskie 
w  Moskwie. Stadion Łużniki wyje i  gwiżdże niemiło-
siernie. „A niech się prują, chamy jedne” – myślę sobie. 

Chwytam mocno tyczkę, rozpędzam się, wybijam i  przelatuję 
nad poprzeczką zawieszoną na wysokości 5,75 metra! Zdobywam 
złoty medal. Serducho bije jak oszalałe, a chwilę po skoku w kom-
pletnej euforii krzyżuję ręce i... 

Naprawdę chcecie jeszcze raz o tym czytać? No właśnie. Też tak 
myślę. Spokojnie, nie trzymacie kolejnej książki o legendarnym 
skoku i  jeszcze bardziej znanym geście, do którego niektórzy 
wciąż dorabiają dodatkową, na ogół nieprawdziwą ideologię. Cza-
sem już tylko się z tego śmieję i nawet nie wyprowadzam z błędu 
tych, którzy są święcie przekonani, że pokazałem wała Związkowi 
Radzieckiemu i całej komunie. Ale wyjaśnię raz jeszcze: chodziło 
mi tylko o to, żeby zagrać na nosie wrogo nastawionej sowieckiej 
publiczności. I tyle!
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Nie obrażam się na życie, nie mam pretensji o to, że tak wiele osób 
kojarzy mnie wyłącznie z  tym gestem, pomijając to, że wtedy, 
oprócz tego, że zdobyłem olimpijskie złoto, dwukrotnie popra-
wiłem rekord świata. No, ale dosyć o tym. Ile można wałkować 
ten sam temat?

Od igrzysk w Moskwie minęło już 35 lat. Najlepiej ten szmat czasu 
widzę w lustrze. Na głowie już dawno pojawiły się siwe włosy, sze-
ściopak na brzuchu gdzieś się zapodział, a bicepsy nie naprężają 
się tak mocno jak kiedyś. Ale nie narzekam, broń Boże! Czuję 
się świetnie, chociaż stuprocentowym okazem zdrowia to raczej 

Dekoracja medalowa podczas igrzysk olimpijskich w Moskwie 
w 1980 r. Władysław Kozakiewicz na najwyższym stopniu podium.
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bym się nie nazwał, pewnie jak większość osób po sześćdziesiątce. 
Jak widać, mistrzowie olimpijscy nie mogą liczyć na żadną taryfę 
ulgową – starzejemy się w tym samym tempie co zwykli śmiertel-
nicy. W końcu jesteśmy tylko ludźmi. Mnie też bolą stawy. Cza-
sem, choć bardzo rzadko, strzyknie coś w krzyżu. 
W  moim wypadku bóle w  krzyżu to wynik wieloletnich tre-
ningów. Cóż, sport uprawiany zawodowo przeważnie zostawia 
po sobie ślady. Byłem przygotowany na to, że coś mi tam wyjdzie 
na stare lata. Do niektórych dolegliwości już się przyzwyczaiłem, 
nawet je polubiłem. Nauczyłem się z nimi żyć i dzięki temu nie 
narzekam. Moje życie jest przyjemne między innymi dzięki regu-
larnej aktywności fizycznej. Jestem naprawdę szczęśliwym czło-
wiekiem również dlatego, że mam wspaniałą żonę, dwie córki 
i wnuki, z którymi uwielbiam się bawić. Przyjmuję życie takie, 
jakie jest. I staram się niczym nie zamartwiać. 

Jestem już seniorem, ale staram się być aktywny. Na ćwiczenia, 
które poprawiają ogólną sprawność, przeznaczam przynajmniej 
pół godziny dziennie. Większość ćwiczeń, które proponuję w tej 
książce, można wykonywać niemal o każdej porze dnia i w dowol-
nym miejscu, siedząc na tapczanie lub w fotelu, oglądając ulubiony 
serial. A więc – jak widzicie – wymówki odpadają. 

Większość ćwiczeń, które proponuję 
w tej książce, można wykonywać niemal 
o każdej porze dnia, niektóre nawet 
w fotelu przed telewizorem.



14

W
stęp

1.

W książce znajdziecie też kilka prostych wskazówek co do tego, 
w jaki sposób wykonywać codzienne domowe czynności: jak pra-
sować, odkurzać czy wstawać z fotela, aby nie obciążać i tak za-
pewne nadwerężonego w tym wieku kręgosłupa. 

Moja Ania 
To, że jestem zdrowym i energicznym 60-latkiem, zawdzięczam 
w dużej mierze mojej żonie Ani. To niesamowite, ale jesteśmy ze 
sobą już 38 lat! Pamiętam doskonale dzień i miejsce, w którym się 
poznaliśmy. Rok 1977, tłusty czwartek. Akademia Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. Koledzy tyczkarze Mariusz Klimczyk 
i Leszek Hołownia namówili mnie, żebym wieczorem poszedł 
z nimi do studenckiej kawiarni Relax. Wprawdzie po dwóch tre-
ningach byłem trochę zmęczony i nie bardzo chciało mi się gdzie-
kolwiek wychodzić, ale z drugiej strony kolejny samotny wieczór 
nie bardzo mi się uśmiechał. Poszedłem więc. Usiadłem przy barze 
i jedząc pączki, obserwowałem kątem oka, jak chłopaki bajerują 
dziewczyny z pierwszego roku. Po chwili podszedł do mnie Le-
szek i powiedział: „Chodź, poznasz kogoś”. I tak poznałem Anię, 
która – jak się wtedy dowiedziałem – trenowała pływanie i pięcio-
bój nowoczesny. Była śliczna, delikatna. Co tu owijać w bawełnę, 
od razu mi się spodobała. W dodatku z głośników popłynął mój 
ulubiony kawałek Czerwonych Gitar „Takie ładne oczy”. 
Ania była wyjątkowo spokojna, subtelna i tym mnie ujęła. Spo-
tkaliśmy się raz, drugi. Nie minął miesiąc, a  już wiedzieliśmy, 
że będziemy razem. Dziewięć miesięcy później wzięliśmy ślub. 
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Władek i Ania. Zdjęcie zrobione w maju w 1986 r.

Moim świadkiem był Jacek Wszoła, jeden z najlepszych w historii 
skoczków wzwyż. Później ja się odwdzięczyłem Jackowi tą samą 
przysługą. Do dziś mamy ze sobą świetny kontakt.
W 1979 r. na świat przyszła nasza pierwsza córeczka Kasia. Cztery 
lata później urodziła się Małgosia. W dzieciństwie obie trenowały 
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sport, między innymi szermierkę i koszykówkę, ale wybrały inne 
życie. Małgosia została dziennikarką modową, a Kasia aktorką. 
Nigdy nie miałem ambicji, aby moje córki tak jak ja zostały w spor-
cie. Wiem, jaki to ciężki kawałek chleba i jak wiele rzeczy, często 
mało ze sportem związanych, składa się na ostateczny sukces. Mia-
łem tylko jedno marzenie – żeby były szczęśliwe. I to się spełniło.

Klinika w Bissendorfie
Od prawie 25 lat mieszkamy w małej miejscowości Bissendorf pod 
Hanowerem. Mamy tam klinikę rehabilitacyjną, w której prowa-

Od lewej: Kasia, Władysław Kozakiewicz, szwagier Ani Witek 
Pionke, siostra Julita, Ania, Małgosia; siedzi: mąż Kasi  
Dorian Chomicki.



Niedostępne w wersji demonstracyjnej.  

Zapraszamy do zakupu  

pełnej wersji książki

w serwisie 

 


