MEDALE KALOS KAGATHOS I 90-LECIE PKOL
odchody jubileuszu 90-lecia PKOl. Z rąk prezesa Komitetu Piotra
Nurowskiego rektor UJ Karol Musioł otrzymał pamiątkowy medal
wybity z okazji jubileuszu. Następnie, w kilku referatach, przypomniano historię polskiego ruchu olimpijskiego.
Głównym punktem uroczystości było wręczenie sześciu medali
Kalos Kagathos. Jest to wyróżnienie przyznawane przez kapitułę,
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oje najlepsze lata w sportowej karierze związane były z Krakowem. Od 1994 do 2004 roku startowałem w barwach
WKS Wawel. W tym okresie wywalczyłem dziewięć złotych medali:
cztery olimpijskie, trzy mistrzostw świata i dwa Europy. Startem
w Atenach zakończyłem oficjalnie karierę chodziarza. Ten ostatni
medal przywiozłem dziś do Krakowa. Niech tu pozostanie i będzie
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Prezes PKOl Piotr Nurowski wręczył rektorowi UJ prof. Karolowi Musiołowi pamiątkowy medal wybity z okazji jubileuszu

dowodem mojej wdzięczności – mówił 9 października br. w auli
Collegium Maius Robert Korzeniowski, przekazując na ręce rektora
UJ Karola Musioła i prof. Stanisława Waltosia złoty medal, który
zdobył w chodzie na dystansie 50 kilometrów podczas igrzysk

której przewodniczy rektor UJ, wybitnym sportowcom, którzy osiągnęli sukcesy również poza sportem. Inicjatywie przyznawania medalu
patronują Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska
oraz „Przegląd Sportowy”.

Wręczenie jednego z medali Kalos Kagathos. Od prawej: Barbara Grocholska-Kurkowiak, prof. Józef Lipiec, rektor UJ prof. Karol Musioł,
prezes PKOl Piotr Nurowski

w Atenach w 2004 roku. Cenny podarunek znajdzie swoje honorowe
miejsce w uniwersyteckim muzeum w Collegium Maius; jak obiecał prof. Stanisław Waltoś – obok medalu noblowskiego Wisławy
Szymborskiej. To niecodzienne wydarzenie miało miejsce podczas
jubileuszowej sesji naukowej zorganizowanej z okazji uroczystych
obchodów 90-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zebranych
powitał rektor UJ prof. Karol Musioł, który podkreślił, że to wielki
zaszczyt dla Uniwersytetu, że właśnie w tym miejscu odbywają się
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Robert Korzeniowski przekazał złoty medal zdobyty w Atenach w 2004 roku do
zbiorów Muzeum UJ. Po lewej prof. Stanisław Waltoś przyjmujący podarunek

Uroczysta sesja odbyła się w auli Collegium Maius

W tym roku medalami Kalos Kagathos odznaczono siedem
osób:
– Barbarę Grocholską-Kurkowiak, znakomitą narciarkę alpejską
sprzed lat, 25-krotną mistrzynię kraju, nauczycielkę wychowania
fizycznego i poetkę;
– Helenę Oszast, wielokrotną reprezentantkę kraju w koszykówce,
doktor AWF w Krakowie, autorkę wielu podręczników dla trenerów
i instruktorów tego sportu;
– Bohdana Tomaszewskiego, popularnego dziennikarza sportowego, kiedyś utalentowanego tenisistę; jako komentator radiowy

i telewizyjny relacjonował przebieg 12 letnich i zimowych igrzysk
olimpijskich;
– Mieczysława Nowickiego, dwukrotnego medalistę olimpijskiego
w kolarstwie, a następnie szefa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu;
– Andrzeja Łędzkiego, byłego reprezentanta Polski w koszykówce,
wybitnego specjalistę w zakresie metalurgii, byłego rektora AGH,
członka PAN;
– Jacka Bierkowskiego, wybitnego szablistę, olimpijczyka, medalistę
mistrzostw świata;
– Teresę Kodelską-Łaszek, przed laty świetną narciarkę, cenioną
profesor SGH w Warszawie (medal został wręczony 12 października
podczas gali w Centrum Olimpijskim).
Sesję w Collegium Maius poprzedziła msza święta w kościele
Mariackim. Po południu natomiast odbyło się na Rynku Głównym
spotkanie wybitnych zawodników z młodzieżą krakowskich szkół
sportowych. Prezes PKOl wręczył prezydentowi Krakowa prof.
Jackowi Majchrowskimu medal 90-lecia Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, a nagrody-upominki odebrali triumfatorzy szkolnego
Turnieju Wiedzy o Olimpizmie. Krakowskie uroczystości zakończyło
spotkanie w Hotelu Francuskim, gdzie nastąpiło odnowienie aktu
powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
PKOl został powołany 12 października 1919 roku w Hotelu
Francuskim w Krakowie, aby przygotować polską reprezentację
na igrzyska olimpijskie w Antwerpii w 1920 roku. Na czele organizacji stanął książę Stefan Lubomirski, a honorowy patronat objął
naczelnik państwa Józef Piłsudski. Przygotowania przerwała wojna
polsko-bolszewicka. Debiut biało-czerwonych nastąpił więc dopiero
cztery lata później – na olimpiadzie w Paryżu. Zdobyliśmy tam dwa
medale: srebrny w kolarskim wyścigu drużynowym na 4 kilometry
na dochodzenie i brązowy w jeździeckim konkursie skoków przez
przeszkody. W 1927 roku w Amsterdamie pierwszy złoty medal
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Medal Kalos Kagathos odebrał także Bohdan Tomaszewski

Po zakończeniu uroczystości medal podarowany przez Roberta
Korzeniowskiego znalazł zaszczytne miejsce w Muzeum UJ

olimpijski dla Polski zdobyła Halina Konopacka w rzucie dyskiem.
Natomiast pierwszy złoty medal wśród mężczyzn zdobył w 1932
roku w Los Angeles Janusz Kusociński, który zwyciężył w biegu
na 10 kilometrów.
Misją Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest rozwój, propagowanie i ochrona ruchu olimpijskiego w Polsce, zgodnie z Kartą
Olimpijską. Działalność organizacji skupia się przede wszystkim na:
krzewieniu idei olimpijskich (tak zwanego olimpizmu, który traktowany jest jak filozofia życia, chwaląca i łącząca w zrównoważoną
całość ciało, wolę i umysł; propagująca uniwersalne prawo każdego
człowieka do uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji,
zgodnie z zasadami fair play), przygotowywaniu i wysyłaniu polskiej
reprezentacji na igrzyska, gromadzeniu środków na nagrody za zdobycie medali olimpijskich oraz organizacji konkursów i Polonijnych
Igrzysk Sportowych (pierwsze odbyły się w 1934 roku i zostały
wznowione 40 lat później).
Dotychczas polscy sportowcy zdobyli 269 medali olimpijskich:
63 złote, 83 srebrne i 123 brązowe, w tym w igrzyskach letnich 261
medali, a w zimowych zaledwie osiem. Z powodu politycznej decyzji
o bojkocie nie startowaliśmy w igrzyskach w Los Angeles w 1984
roku, co uszczupliło nasz dorobek medalowy. Z ostatnich igrzysk
w Pekinie w 2008 roku Polacy przywieźli dziesięć medali: trzy złote,
sześć srebrnych i jeden brązowy. Najwięcej medali spośród polskich
olimpijczyków zdobyła Irena Szewińska. Cztery razy złoto zdobył
Robert Korzeniowski, a jedenastu polskich olimpijczyków zdobyło
po dwa złote medale.
Od 2005 roku prezesem PKOl jest Piotr Nurowski. Komitet działa
w Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC).
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ZŁOTY
WAWRZYN OLIMPIJSKI 2008
Profesor Józef Lipiec otrzymał 12 października br. Złoty Wawrzyn
Olimpijski 2008. Nagrodą Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod
honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesor został wyróżniony za książkę Pożegnanie z Olimpią.
Ponadto Międzynarodowy Komitet Olimpijski nadał mu Medal
Pierre de Coubertina.
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