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Marta Marek

Jedną z najwspanialszych wizytówek Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie jest niewątpliwie
kolekcja olimpijska. W jej skład wchodzą nie tylko medale, odznaki, dyplomy czy legitymacje, ale
także  stroje,  które  w  tym  roku,  przy  okazji  Igrzysk  w  Tokio,  Muzeum  zaprezentowało
zwiedzającym.  Wystawę „Modnie  na igrzyska” można było  oglądać  w „Galerii  -  1”  Centrum
Olimpijskiego w dniach 15 lipca - 17 października 2021 roku.

Wystawa  była  próbą  pokazania,  jak  na  przestrzeni  blisko  stu  lat  zmieniały  się  stroje  polskich
olimpijczyków.  Na  ekspozycji  znalazły  się  nie  tylko  oficjalne  uniformy przeznaczone  na  formalne
okazje,  takie  jak ślubowanie i  ceremonia otwarcia  igrzysk,  ale  także noszone przez sportowców na
treningach  i  na  co  dzień  w  wiosce,  oraz  stroje  startowe,  w  których  rywalizowali  oni  o  medale.
Pochodziły zarówno z letnich, jak i zimowych edycji tej prestiżowej imprezy.

Elementy pięknej układanki

Choć  kolekcja  olimpijskiej  odzieży  Muzeum  Sportu  jest  dość  bogata,  placówka  nie  posiada
kompletnych  ubiorów  polskich  sportowców  z  wszystkich  igrzysk.  Z  tych  przedwojennych  jest
w zbiorach jedynie  kilka elementów. Także z  olimpijskich zmagań rozgrywanych tuż po wojnie  nie
trafiło ich do Muzeum zbyt wiele. Później jednak było już w tej kwestii zdecydowanie lepiej. MSiT
posiada stroje lub ich elementy z wszystkich letnich edycji, począwszy od tej w Tokio w 1964 roku.
Ubiory z tegorocznej, również rozegranej w tym azjatyckim mieście, które znalazły się na wystawie
„Modnie na igrzyska”, są jak na razie jedynie wypożyczone od ich producenta - marki 4F. Liczymy
jednak,  że  wkrótce  trafią  do  naszych  zbiorów.  Muzeum posiada  także  elementy  kolekcji  z  niemal
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wszystkich  zimowych igrzysk rozgrywanych od 1968 roku,  za  wyjątkiem edycji  w Sapporo (1972)
i Albertville (1992).

Wiele ubiorów zostało przekazanych przez Polski Komitet Olimpijski, inne zaś przez ich producentów,
w tym m.in. markę 4F lub samych olimpijczyków i ich rodziny. W ostatnich dwóch latach kolekcja
strojów olimpijskich znacznie się wzbogaciła. Wielu sportowców, wiedząc o planach zorganizowania
wystawy,  przekazało  swoje  kostiumy,  mimo że  dla  większości  z  nich  były lub  są to  często  jedyne
pamiątki, jakie im pozostały po starcie w tej wielkiej i prestiżowej imprezie.

Pokazanie całej kolekcji olimpijskich ubiorów, jakie Muzeum zgromadziło przez blisko 70 lat istnienia,
oraz  tych  przekazanych  do  zbiorów  przy  okazji  wystawy,  nie  było  możliwe.  Dokonano  selekcji,
opierając się m.in. na ich stanie zachowania. Każdy strój to osobna opowieść, wybrano więc głównie
odzież, z którą wiążą się ciekawe wydarzenia i historie oraz tę przywdziewaną kiedyś przez znanych
i wybitnych sportowców.

Defiladowe rarytasy

Najstarsze ubiory i akcesoria olimpijskie znajdujące się w zbiorach Muzeum mają blisko 90 lat. Są to
marynarki defiladowe - hokeisty Kazimierza Sokołowskiego z Zimowych Igrzysk w Lake Placid w 1932
roku oraz boksera Antoniego Czortka z Igrzysk w Berlinie w 1936 roku. Ta pierwsza trafiła do MSiT
wraz z biało-czerwonym szalikiem. Z przedwojennych edycji w Muzeum znajdują się jeszcze sweter
z Zimowych Igrzysk w Garmisch-Partenkirchen (1936) oraz furażerka z Letnich w Los Angeles (1932).
Ta ostatnia nie należała jednak do wyposażenia polskich olimpijczyków, a była prezentem od Polonii
amerykańskiej. 

Wszystkie  wspomniane obiekty znalazły się  na wystawie „Modnie  na igrzyska”.  Podobnie jak dres
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sportowy kierownika ekipy szermierczej Tadeusza Friedricha z Igrzysk w Londynie w 1948 roku. Jest
on  -  obok marynarki  z  Helsinek  (1952)  -  która  znajduje  się  na  ekspozycji  stałej,  jedynym strojem
z olimpijskich zmagań toczących się tuż po zakończeniu II wojny światowej, jaki trafił do MSiT.

Wśród strojów defiladowych na wystawie pokazano m.in. czerwony damski kostium z białą apaszką
w kwiaty  z  Igrzysk  w  Monachium  w  1972  roku  należący  kiedyś  do  najwybitniejszej  polskiej
lekkoatletki,  siedmiokrotnej medalistki  olimpijskiej  Ireny Kirszenstein-Szewińskiej.  Ponadto,  jej  mąż
Janusz Szewiński wypożyczył specjalnie na tę okazję także bluzę od reprezentacyjnego dresu, w którym
ta  wybitna  zawodniczka  odbierała  złoty  medal  za  triumf  w  biegu  na  400  m  cztery  lata  później
w Montrealu (1976) oraz buty i numer startowy z tej imprezy.

Z  kanadyjskich  igrzysk  na  wystawie  zaprezentowano  także  zestaw  defiladowy  wicemistrzyni
olimpijskiej  z  1972  roku  z  Monachium  -  łuczniczki  Ireny  Szydłowskiej.  Składał  się  on
z jasnoniebieskiego kostiumu oraz koszuli z oryginalnym wzorem w postaci pięciu kół olimpijskich.
Pokazano  również  m.in.  defiladowe  stroje  trzykrotnej  medalistki  w  strzelectwie  sportowym Renaty
Mauer z Igrzysk w Atenach (2004), jej koleżanki po fachu Agnieszki Nagay z Rio de Janeiro (2016) oraz
pracującej w PKOl Iwony Łotysz z Londynu (2012). Wszystkie one rzucały się w oczy - ten pierwszy
kostium  zdecydowanie  swoim  ceglastym  kolorem,  drugi  wyróżniała  w  szczególności  różnobarwna
spódnica, która miała nawiązywać do Rio jako miejsca pełnego życia i pozytywnej energii, trzeci zaś
sukienka z motywem czerwonych maków. 

W przypadku rozegranych w 2021 roku Igrzysk w Tokio również pokazano strój, w którym na ceremonii
otwarcia prezentowały się polskie zawodniczki. Była to biała sukienka z czerwonymi elementami oraz
godłem Polski na piersi. Jej górną część wykonano z poliestru otrzymanego z recyklingu butelek PET,
natomiast dół z dzianiny strukturalnej pochodzenia włoskiego, nazywanej potocznie... gofrem.
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Stroje zamienne

Z defiladowych strojów uwagę przyciągał także kożuch z Zimowych Igrzysk w Grenoble w 1968 roku.
Okrycia te zostały zaprojektowane przez Stanisława Kudaja z Mody Polskiej i zrobiły we Francji tak
duże  wrażenie,  że  wiele  osób  chciało  je  od  polskich  sportowców  odkupić.  Podobno  większość
olimpijczyków  wróciło  bez  nich  do  kraju.  Część  je  sprzedała,  nawet  za  ok.  200  dolarów,  co  było
wówczas sporą sumą, gdyż dieta za dobę pobytu wynosiła zaledwie pół dolara. Inni wymienili je na
wartościowe  przedmioty.  Podobno  Andrzej  Bachleda-Curuś  za  swój  kożuch  otrzymał  od  innego
narciarza alpejskiego, trzykrotnego mistrza olimpijskiego z Grenoble Francuza Jeana-Claude'a Killy'ego.
narty zjazdowe.

Kożuch  prezentowany  na  wystawie  „Modnie  na  igrzyska”  został  przekazany  do  Muzeum  przez
dziennikarza sportowego Bogdana Tuszyńskiego.  W latach 60. przedstawiciele mediów otrzymywali
takie same zestawy defiladowe jak olimpijczycy, z tą jednak różnicą, że oni musieli za nie zapłacić.

W  przypadku  strojów  zimowych  elegancją  wyróżniały  się  zdecydowanie  te,  w  których  polscy
olimpijczycy zaprezentowali się podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk w Lillehammer w 1994
roku.  Składały  się  z  wykonanych  z  kaszmiru  długich  płaszczy  -  chabrowych  dla  pań  i  o  ton
ciemniejszych dla panów, a także białych lub granatowych szalików oraz kapeluszy o ciemnogranatowej
barwie. Sporym zainteresowaniem cieszył się także zestaw defiladowy damski z Igrzysk w Los Angeles
w 1984 roku, jednak nie  ze względu na spektakularny wygląd,  a  fakt,  że  na tę  imprezę Polacy nie
pojechali. Mimo to stroje zostały wyprodukowane i choć najprawdopodobniej sportowcy ich nie dostali,
to jednak dzięki PKOl trafiły one do zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

W przypadku linii sportowej z kolekcji olimpijskich, oprócz wspomnianej wcześniej bluzy Szewińskiej,
prawdziwymi „perełkami” były dresy Roberta  Korzeniowskiego z Igrzysk w Atlancie w 1996 roku,
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w którym  odbierał  złoty  medal  wywalczony  w  chodzie  na  50  km oraz  bluza  brązowej  medalistki
olimpijskiej  w  pływaniu  Agnieszki  Czopek  z  Igrzysk  w  Moskwie  w  1980  roku.  Drugi  ze  strojów
wyróżniał się tym, że umieszczono na nim. czerwonego, a nie białego Orła. Aby zatuszować wpadkę
producenta sportowcy otrzymali specjalne naszywki, które sami przytwierdzali do odzieży.

„Zrobili to”

Na  wystawie  „Modnie  na  igrzyska”  zaprezentowano  także  odzież  startową  i  obuwie,  w  których
zawodnicy  rywalizowali  o  medale.  Część  z  nich  -  w  tym  m.in.  strój  lekkoatletyczny  Andrzeja
Badeńskiego, w którym wywalczył brązowy medal w biegu na 400 m podczas Igrzysk w Tokio (1964),
kolce trzykrotnej medalistki olimpijskiej z tej samej imprezy Ireny Szewińskiej, trykot gimnastyczny
Leszka Blanika z Igrzysk w Sydney (2000), gdzie zdobył brązowy medal w skoku czy kostium pływacki
używany przez Otylię Jędrzejczak podczas zwycięskiego wyścigu na 400 m stylem motylkowym na
Igrzyskach w Atenach (2004) - pochodziły ze zbiorów Muzeum.

Tuż przed wystawą kolekcję olimpijską wzbogaciły: strój zapaśniczy i buty (z motywacyjnym napisem
„ZRÓB TO”) Moniki Michalik, w których zdobyła brązowy medal w kategorii 63 kg na Igrzyskach
w Rio  de  Janeiro  (2016),  Michała  Łoniewskiego,  używany  przez  niego  w  turnieju  taekwondo  na
Igrzyskach w Londynie (2012) oraz kombinezon narciarski  Martyny Galewicz z  Zimowych Igrzysk
w Pyeongchang (2018).

Stroje siatkarskie Krystyny Krupy i Wilfredo Leona z Igrzysk w Tokio, odpowiednio tych rozegranych
w 1964 i 2021 roku oraz bramkarza reprezentacji piłki ręcznej Sławomira Szmala z Igrzysk w Pekinie
(2008) zostały jedynie wypożyczone na wystawę od Grzegorza Szewczyka z siatkarskiego Muzeum
„Volley  Bajka”.  Podobnie  było  także  w  przypadku  m.in.  trykotu  bokserskiego  Łukasza  Maszczyka
z Pekinu (2008),  kostiumu tyczkarki  Moniki  Pyrek z  Londynu (2012) i  kombinezonu łyżwiarskiego
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Luizy Złotkowskiej z Pyeongchang (2018).

Najbardziej  osobliwym ze strojów startowych na wystawie „Modnie na igrzyska” był  niewątpliwie.
mundur  Jana  Kowalczyka,  w  którym  zdobył  on  złoty  medal  indywidualnie  i  srebrny  drużynowo
w jeździeckich  konkursach  skoków  przez  przeszkody  na  Igrzyskach  w  Moskwie  w  1980  roku.
Mogliśmy go zaprezentować dzięki uprzejmości żony Grażyny i syna Marcina. Dużą uwagę przyciągały
także ubiory wypożyczone od trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej  w rzucie młotem Anity Włodarczyk
i prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Mariusza Jędry. Lekkoatletka udostępniła Muzeum
kostium i buty, w których wywalczyła złoty medal i pobiła rekord świata na Igrzyskach w Rio de Janeiro
(2016). Z kolei prezes Jędra wypożyczył... rezerwowy strój Agaty Wróbel z IO w Sydney (2000). Co
ciekawe, to nie polska sztangistka w nim wystartowała, a on sam oraz Szymon Kołecki. Ten drugi
wywalczył wówczas srebrny medal w kategorii 94 kg.

Na wystawie nie zabrakło także akcesoriów z olimpijskiego wyposażenia. Z rozegranych w 2021 roku
Igrzysk w Tokio znalazły się na niej wyprodukowane przez part -nera wystawy - markę 4F walizka
podróżna,  torba  typu  „nerka”  (z  materiału  przypominającego  nieco  papier)  oraz  wachlarz.  Ponadto
zaprezentowano  także  plecak  i  portfel  z  Zimowych  Igrzysk  w  Vancouver  (2010),  kapelusz  trenera
Benedykta Krysika z Igrzysk w Meksyku (1968), na których prowadzone przez niego polskie siatkarki
sięgnęły po brązowy medal, krawaty z lat 1960-2008 czy apaszki i krawaty z Zimowych Igrzysk w Salt
Lake  City  (2002)  i  Letnich  w  Sydney  (2000)  zaprojektowane  przez  Grażynę  Hase.  W przypadku
dodatków na australijską imprezę, współpracowała ona z Janem Młodożeńcem.

Wystawa  „Modnie  na  igrzyska”  cieszyła  się  sporą  popularnością.  Odwiedziło  ją  m.in.  wielu
olimpijczyków, którzy jak sami przyznali, obejrzeli ją z wielkim sentymentem. Przywołała ona wiele
wspaniałych chwil i wspomnień oraz przypomniała o niepowtarzalnych występach na igrzyskach.
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