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(...) Okazało się, że dla ostatniego zwycięzcy nie ma nagrody. Rozdano już wszystkie trójnogi, puchary, miecze 
i płaszcze. Nie było jednak do pomyślenia, by zwycięzca w tym najświetniejszym biegu odszedł bez daru. Raczej innym 
odjąć, niż odprawić z próżnymi rękoma tego, który wypełnił najpiękniejsze marzenie greckie: wśród najlepszych był 
pierwszy, z najdzielniejszych najwytrwalszy, równych przewyższył nadludzkim naciskiem woli.

Wtedy to przemówiła w królu dusza jego boskich przodków. Wstał i zbliżył się do jednej z oliwek, która rosła tuż  
przy ołtarzu. Stare, karłowate, spróchniałe drzewo, być może sadzone jeszcze ręką Heraklesa, tliło się u samego 
wierzchołka szarą zielenią kilku wici. Ułamał z nich trzy gałązki i kazał sobie podać wstążkę wełnianą, jaką się zawiesza  
na rogach zwierząt ofiarnych. Powiązał nią gałązki tak, że utworzyły wieniec, i włożył na głowę Koroibosa. Żaden jego 
ruch nie uszedł niczyich oczu. Dusze przeniknął ów chłód, jakim tchną uroczyska, w których czuje się obecność bóstwa. 

Takie było zwycięstwo i taka była nagroda Koroibosa z Elidy, którego imię stoi na czele spisu zwycięzców olimpijskich, 
w brzasku dziejów greckich, na samym szczycie świetlistej piramidy zdrowia, siły i urody.

Jan Parandowski, Wieniec olimpijski, Trzy znaki zodiaku, Warszawa 1957

(...) It turned out there’s no award for the last champion. All trivets, cups, swords and coats have been given away.  
Yet, it was inconceivable for the winner in this splendid race to go away with no gift. You’d better take away from others 
than to send off the one who has fulfilled the most beautiful Greek dream empty-handed: the one who was the first  
out of the best ones, the most persistent of the bravest, ahead of equal ones by the infinitive force of will.

At that moment, the soul of his divine ancestors spoke on behalf of him. He got up and approached one of the 
olives, which was growing next to the altar. An old, dwarf and rotten tree that might have been planted by Heracles  
was smouldering with grey green of a few twigs at the very top. He broke off three twigs and ordered to pass him  
a wool ribbon, which is placed on the horns of sacrificial animals. He tied the twigs together so that they made a crown 
and put it on Coroebus’s head. None of his motions was left unnoticed, the cool air that breathe sacred sites in which 
you can sense the presence of godhead penetrated the souls.

That was the victory and prize of Coroebus of Elis, whose name opens the list of the Olympic champions, at dawn of 
Greek history, on top of the luminous pyramid of health, strength and beauty.

Jan Parandowski, The Olympic Wreath, Three Zodiac Signs, Warsaw 1957
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Gablota z medalami olimpijskimi na ekspozycji stałej Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim

A display case with the Olympic medals at the permanent exhibition of the Museum of Sports and Tourism in the Olympic Centre.

Fot. / Photo. Paweł Oprządek



6

Szanowni Państwo,

sport uczy i wychowuje. Od wieków zawiesza spory i integruje narody. Jednoczy ludzi,  
którzy cenią takie wartości, jak uczciwość, wytrwałość czy odpowiedzialność. Historia pokazuje, 
że nasz wkład w dzieje sportu także jest imponujący, czego potwierdzeniem jest jubileuszowa 
publikacja prezentująca kolekcję medali olimpijskich – aż 68 obiektów na 65-lecie placówki. 
Pamiętajmy, że dziedzictwo kulturowe, również to związane ze sportem, to naturalne bogactwo 
każdego kraju – należy je chronić i godnie eksponować. Naszym patriotycznym obowiązkiem 
staje się zatem kultywowanie pamięci o dokonaniach rodzimych gwiazd i pasjonatów 
aktywności fizycznej. 

Wszyscy olimpijczycy – niezależnie od narodowości – potwierdzają swoją postawą, że 
systematyczny trening to lekcja samodyscypliny i nauka zasad zdrowej konkurencji. Udowadniają, 
że we współzawodnictwie opartym na zasadzie fair play, można odnaleźć radość i życiową 
satysfakcję, a same igrzyska, przebiegające w atmosferze przyjaźni i życzliwości, każdorazowo 
dostarczają nam, kibicom, wielu chwil radości, wzruszeń i prawdziwej narodowej dumy. 

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie podjęło się wspaniałego zadania, przywołującego 
najbardziej emocjonujące epizody w dziejach sportowej rywalizacji. To niezwykła lekcja 
historii i patriotyzmu, świadectwo naszej narodowej dumy. Wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie materiałów wdzięczny jestem za zaprezentowanie sportu jako wartości 
kulturowej i społecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi człowieka. 

Wierzę, że pokłosiem jubileuszowej publikacji będzie popularyzacja najlepszych olimpijskich 
wartości.

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Dear all,

Sport teaches and educates. For centuries it has suspended disputes and integrated nations. 
It unifies people who appreciate such values as: fairness, perseverance or responsibility. History 
shows that our input in sport through the ages is impressive as demonstrated by a jubilee 
publication presenting a collection of the Olympic medals – 68 exhibits for the 65th anniversary 
of the institution. Let us bear in mind that cultural heritage, also the one connected with sports, 
is each country’s natural wealth – it needs to be protected and proudly displayed. Our patriotic 
duty, therefore, becomes the cultivation of remembrance of our native stars’ achievements and 
of all individuals passionate about physical fitness.

All Olympians – regardless of their nationality – prove by their attitude that a regular training is a self-
discipline lesson and a study of fair play competitions’ rules. They prove that in a contest based on 
fair play one can find joy and life satisfaction, and the Games run in the atmosphere of friendship and 
kindliness, each time give us – the fans, a lot of happy emotions, and real national pride.

The Museum of Sports and Tourism has taken up a great task of bringing back the most 
emotional episodes in the history of sports rivalry. It is a unique lesson of history and patriotism, 
proof of our national pride in sports achievements. I am grateful to all who had been involved in 
the preparation of the materials which present sports as a cultural and social value used for the 
purposes of a comprehensive development of every human being.

I strongly believe this special jubilee publication will contribute to the popularization of the best 
Olympic values.

Adam Struzik

Mazovian Voivodeship Marshal
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Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w wydaniu tak ważnej publikacji, która dotyczy wyjątkowych 
eksponatów, jakimi są medale olimpijskie zdobyte przez Polaków. Polscy sportowcy i działacze od blisko 100 lat 
uczestniczą w tworzeniu historii nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Medale, które zdobywają są materialnym 
świadectwem ich wysiłku, woli walki i dążenia do doskonałości w duchu antycznego kalos kagatos. 

Wyjątkowość medali olimpijskich polega na ich uniwersalnym znaczeniu. Są marzeniem nie tylko sportowców, 
którzy poświęcają swoje życie treningom i wyrzeczeniom w celu ich zdobycia, ale również zbiorowym 
marzeniem obywateli krajów, które olimpijczycy reprezentują. Medale są tak pożądane, również dlatego,  
że symbolizują uniwersalne wartości. 

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie od 65 lat gromadzi pamiątki związane z ruchem olimpijskim, 
prezentując jego dziedzictwo i osiągnięcia. Jako członek Olympic Museums Network (OMN) aktywnie 
uczestniczy w spotkaniach wybitnych historyków, reprezentantów muzeów sportu z całego świata, wraz 
z nimi realizując konferencje, projekty i wydarzenia. 

Mam nadzieję, że niniejszy katalog, będący kompendium wiedzy o medalach olimpijskich zdobytych 
przez Polaków stanie się podsumowaniem 65 lat pracy i dokonań Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 
w zakresie gromadzenia i ochrony świadectw największych osiągnięć polskich sportowców. 

Francis Gabet

Przewodniczący Departamentu Kultury i Dziedzictwa MKOl 
Dyrektor Fundacji Kultury i Dziedzictwa Olimpijskiego w Lozannie 
Prezydent programu Światowej Sieci Muzeów Sportu i Olimpizmu „Olympic Museums Network” (OMN)
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Ladies and Gentlemen,

I am very pleased to participate in the release of such an important publication that addresses such unique 
exhibits, namely Polish Olympic medals. For nearly 100 years, Polish athletes and activists have been participating in 
creating the history of the modern Olympic Games. The medals they have won are tangible testimony to their efforts, 
the will to fight and the pursuit of excellence in the spirit of the ancient kalos – kagathos.

The uniqueness of Olympic medals is their universal importance. They are the dream, not only for athletes who 
dedicate their lives to training in order to win them, but also a collective dream of nations. Medals are also 
desirable because they represent universal values such as endurance, perseverance, equality and much more.

For 65 years, the Museum of Sport and Tourism has been collecting memorabilia related to the Olympic Movement, 
presenting its legacy and achievements. As a member of the Olympic Museums Network (OMN), it actively 
participates in the meetings of historians and representatives of sports museums from all over the world. The 
Museum preserves the Olympic heritage by organising international conferences, projects and events. Sixty-five 
Olympic medals are the beautiful connection with the 65th anniversary of the Sport and Tourism Museum in Warsaw.

I hope that this catalogue, which is a compendium of knowledge about Polish Olympic medals, will become  
a summary of 65 years of the Museum’s accomplishments regarding the collection and protection of the most 
valuable achievements of Poland’s athletes.

Francis Gabet

President of the Culture and Heritage Department IOC 
Director of the Olympic Foundation for Culture and Heritage in Lausanne 
President of the Olympic Museums Network
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Z wielką radością i satysfakcją witam publikację pt. Kolekcja medali olimpijskich 
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. To jakże piękny element obchodów 

65-lecia tej wielce zasłużonej dla polskiego sportu i ruchu olimpijskiego placówki –  
cieszy nas, że tak znaczną część jej ekspozycji stałej zajmuje właśnie tematyka 
olimpijska. 

W zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie znajduje się obecnie 68 medali, 
przekazanych przez ich zdobywców – wybitnych polskich sportowców olimpijczyków. 
Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do wyeksponowania tych trofeów – to 
opinia nie tylko Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale również jakże wielu samych 
medalistów, przekazujących swe najcenniejsze, z wielkim trudem wywalczone 
zdobycze. Dobrze się dzieje, że medale, trafiające do muzealnych zasobów, mogą 
podziwiać osoby, zwłaszcza młode, odwiedzające tę jakże ważną placówkę. 

Jestem pewny, że przekonanie o tym, iż najwłaściwszym miejscem dla bezpiecznego 
i służącego innym przechowywania i eksponowania olimpijskich trofeów jest Muzeum 
Sportu i Turystyki, już niebawem dotrze do kolejnych sportowców, a zbiory wzbogacą 
się o następne medale. Tego szczerze życzę.

Andrzej Kraśnicki 

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
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I welcome the publication “A collection of the Olympic medals in the Museum of Sports  
and Tourism in Warsaw” with great joy and satisfaction. It is a truly beautiful element 

of the 65th anniversary of this greatly meritorious for the Polish sport and Olympic 
movement institution – we are glad that an Olympic subject constitutes  
a substantial part of this display.

There are currently 68 medals in the collections of the Museum of Sports and Tourism, 
handed over by their winners – outstanding Polish sports Olympians. There is no better 
place for the display of such trophies – that is not only the Polish Olympic Committee’s 
opinion but also the medal winners’ themselves, giving their most precious, hard-won 
possessions away. It is good that medals which are transferred to museum’s collections 
can be later admired by people, especially young ones, who visit this important 
institution. 

I am absolutely sure the conviction that Museum of Sports and Tourism is the most 
suitable place for safe and serving others storage and display will reach other sportsmen. 
I sincerely wish the collections will soon be enriched with other medals.

Polish Olympic Committee President

Andrzej Kraśnicki
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„Życzyć by sobie jedynie należało, by duch ten prawdziwie 
sportowy, szlachetnej i sprawiedliwej rywalizacji na zieleni 
boisk i wstęgach bieżni, wśród równin, gór i lasów pięknej 
krainy polskiej szerzył się i kwitł jak najobficiej; charakter Polaka, 
w założeniu swem prawy i szlachetny, otwarty a rycerski, z natury 
swej wprowadza nas do rodziny narodów o wysokich walorach 
ducha sportowego.

Gdy zaś rozszerzymy ideę sportową i umiłowanie ćwiczeń 
tych na szerokie masy całego narodu, pozostając jednak 
zawsze duchowo na wyżynie rzetelnie pojętej i stosowanej idei 
olimpijskiej, wtedy możemy mieć nadzieję, że szybko staniemy 
jako równi z równymi w szeregu narodów, którym przyświeca 
olimpijskie hasło: Citius − Altius − Fortius”.

Stanisław Polakiewicz,  
Igrzyska VIII-mej Olimpjady Paryż 1924,  

Lwów – Warszawa – Kraków 1926

Dla muzeologa tworzenie kolekcji artefaktów jest zawsze zadaniem fascynującym. 
W każdym prawie obiekcie, obok waloru materialnego, historycznego, 

artystycznego, zaklęta jest większa lub mniejsza wartość emocjonalna. Z tą ostatnią 
spotykamy się w Muzeum Sportu i Turystyki często, przy wielu eksponatach. Jest 
jednak w zbiorach muzealnych wyjątkowa grupa nagród, wymagająca oddzielnego 
traktowania. To nagrodowe medale zdobyte przez Polaków na letnich i zimowych 
igrzyskach olimpijskich. Są one gromadzone od pierwszych lat istnienia Muzeum. 
Każdy z nich jest symbolem i przypomnieniem polskiego triumfu na arenach 
świata, z każdym wiążą się niezapomniane emocje. Każdy z nich miał swoje dzieje – 
czasami zadziwiająco długie – zanim trafił do muzealnej gabloty i stał się własnością 
wszystkich gości Muzeum, a tym samym symboliczną własnością wszystkich 
Polaków. W latach 1924–2016, tj. od Igrzysk w Paryżu po Igrzyska w Rio de Janeiro 
polscy sportowcy zdobyli trzysta dziesięć medali.

Już sam proces pozyskania takiego medalu do kolekcji muzealnej jest zabiegiem 
trudnym i długotrwałym. Zazwyczaj emocjonalny związek zdobywcy ze swoim 
wyjątkowym trofeum trwa przez całe życie i trzeba używać bardzo mocnych 

argumentów, żeby przekonać olimpijczyka do trwałego podzielenia się  
ze społeczeństwem symbolem swojego zwycięstwa.

Polski debiut olimpijski miał miejsce na Igrzyskach VII Olimpiady w Paryżu 
w roku 1924. Pierwszy start zakończył się zdobyciem dwóch medali – srebrnego 
w drużynowym torowym wyścigu kolarskim i brązowego w jeździectwie. Medale 
aż trzech członków czteroosobowej drużyny kolarskiej znajdują się w zbiorach 
Muzeum. Czwarty, zdobyty przez Tomasza Stankiewicza, własność Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, został umieszczony w kamieniu węgielnym Centrum 
Olimpijskiego w Warszawie (2004). Medal Adama Królikiewicza, według ustnych, 
chociaż niepotwierdzonych przekazów zaginął w zawierusze wojennej.

Nie mamy też – niestety – w muzealnej kolekcji pierwszych złotych medali 
olimpijskich zdobytych przez Polaków. Halina Konopacka, złota medalistka 
w rzucie dyskiem z Amsterdamu (1928), jak sama wyznała podczas wizyty w MSiT 
(1974), utraciła go podczas wojennego exodusu we wrześniu 1939 roku.  
„Nie przywiązywałam nadmiernej uwagi do takich spraw” − powiedziała Mistrzyni. 
Natomiast medal Janusza Kusocińskiego z Igrzysk w Los Angeles (1932)  
za zwycięstwo w biegu na 10 km został skradziony z katedry św. Jana Chrzciciela 
na Starym Mieście w Warszawie w roku 1981. Przekazała go tam Janina Czaplińska, 
siostra Mistrza, zaś do naszych zbiorów darowała związany z nim dyplom 
olimpijski. Muzeum pracuje nad odtworzeniem historii tego medalu, chociaż 
wydaje się, że został bezpowrotnie utracony.

Muzeum nasze posiada w roku Jubileuszu 65-lecia 68 medali olimpijskich 
zdobytych przez Polaków w latach 1924–2004. Jest to największa kolekcja 
w Polsce. Pojedyncze medale nagrodowe zdobyte przez polskich olimpijczyków 
znajdują się również w kilku innych muzeach w kraju, w Sanktuarium na Jasnej 
Górze, w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także w prywatnych 
rękach osób niebędących ich zdobywcami. 

W nawiązaniu do tradycji antycznej, w której laur lub inna święta roślina 
poświęcona bogom, były jedynymi nagrodami wręczanymi w miejscu igrzysk, 
oficjalną nagrodą olimpijską, przyznawaną współczesnemu olimpionikowi 
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rocznicowe wspomnienia minionych igrzysk, wręczanie prestiżowych nagród 
sportowych, a nawet podpisywanie dokumentów państwowych, jak Ustawa 
o godle i barwach narodowych.

Osobna gablota z oryginalnymi medalami olimpijskimi przyciąga jak magnes 
każdego ze zwiedzających. Wyzwala emocjonalne wspomnienia, zazwyczaj 
dotyczące okoliczności, w jakich słuchano lub oglądano transmisję ze zdobycia 
danego medalu. Prawie każdy z naszych gości jest poruszony tą unikatową 
kolekcją. Przykładem spontanicznej reakcji niech będzie wizyta światowej sławy 
hollywoodzkiego aktora Bruce’a Willisa, który w 2011 roku, z dużą niechęcią 
dał namówić się do odwiedzenia Muzeum, jednak gdy stanął przed gablotą 
z medalami olimpijskimi był niebywale zaskoczony, że są to medale oryginalne 
zdobyte przez polskich sportowców. Nie mógł uwierzyć, że zwycięzcy olimpijscy 
przekazali swoje trofea do Muzeum. „To niesłychane!” − stwierdził nasz gość,  
który do Muzeum nie chciał przyjść, a jak już wszedł, to nie chciał wyjść…

Od Igrzysk w Atlancie (1996) wprowadzono do muzealnej tradycji zwyczaj 
uroczystego odsłaniania nowych plakiet medali przez ich zdobywców lub 
osoby z kierownictwa ekipy olimpijskiej. Uroczystość ta najczęściej kończy się 
przekazaniem do zbiorów Muzeum pamiątek z ostatnich igrzysk. Od wielu lat, 
podczas każdej takiej uroczystości, Polski Komitet Olimpijski wzbogaca  
zbiory Muzeum kolekcją strojów ekipy narodowej.

Obserwując przez lata narastającą falę zainteresowania olimpijczykami, ale też 
materialnymi dowodami ich zwycięstw, mamy nadzieję, że wśród kolejnych pokoleń 
polskich sportowców coraz bardziej będzie utrwalało się przekonanie, iż oddanie 
medalu olimpijskiego do zbiorów Muzeum jest poniekąd moralną powinnością 
reprezentanta kraju – członka narodowej elity sportowej, który wieniec olimpijskiej 
sławy zachowuje – niezależnie od innych okoliczności – po wsze czasy.

Tomasz Jagodziński 
Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

jest symboliczny medal olimpijski, wręczany wraz z dyplomem, zawodnikom 
zajmującym pierwsze trzy miejsca. Dyplom przyznawany jest sportowcom 
plasującym się na pozycjach do ósmego miejsca. W muzealnej kolekcji znajdują 
się dyplomy olimpijskie z lat 1912–2006, w roku 2016 jest to sto dziesięć pozycji 
inwentarzowych. Nie zawsze jednak medal olimpijski znajdujący się w Muzeum 
jest połączony z dyplomem i odwrotnie.

Wszyscy sportowcy, a także inne osoby oficjalnie uczestniczące w igrzyskach 
otrzymują medale pamiątkowe, które również są przedmiotem zainteresowania 
naszego Muzeum.

Wyjątkowość medalu olimpijskiego jako najwyższej, symbolicznej nagrody 
jest podkreślana bogatym ceremoniałem, jaki towarzyszy jego wręczaniu. 
Hymn i łopocząca na maszcie flaga kraju zwycięzcy, a także oprawa plastyczna 
uroczystości stanowią symboliczne odniesienie do tradycji i przesłań 
nowożytnego olimpizmu.

Do ekspozycji muzealnej medale wprowadzono w roku 1966, kiedy 
przygotowywano jej pierwszą stałą odsłonę na stadionie SKRY. Wtedy też 
projektant Wojciech Zamecznik zaproponował, dla celów edukacyjnych, 
utworzenie honorowej ściany z plakietami (średnica 17 cm) wyobrażającymi 
zdobyte medale, a następnie ich sukcesywne uzupełnianie po każdych igrzyskach. 
Po Igrzyskach XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro znajduje się na niej już 75 plakiet 
medali złotych, 94 srebrnych i 141 brązowych z wygrawerowanym numerem 
kolejnej olimpiady, miastem igrzysk, nazwiskiem zdobywcy i dyscypliną. Wszystkie 
posiadane przez Muzeum oryginalne medale olimpijskie są eksponowane razem 
od roku 2006, tj. od otwarcia ekspozycji stałej Dzieje polskiego sportu i olimpizmu, 
po przeniesieniu Muzeum do nowej siedziby w Centrum Olimpijskim.

W nowej siedzibie miejsce to zyskało rangę i nazwę Ściany Chwały Polskiego 
Olimpizmu. Dla zwiedzających, a zwłaszcza dla gości honorowych jest zwyczajowo 
miejscem wykonywania pamiątkowych fotografii. Można rzec, że Ściana Chwały 
stała się miejscem kultowym zarówno w Muzeum, jak i w całym Centrum 
Olimpijskim. Tutaj odbywają się uroczystości o podniosłym charakterze, jak 
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It is desirable that this truly sporty spirit of a noble and fair rivalry 
on green pitches and ribbons of running tracks among plains, 
mountains and forests of a beautiful Polish land is spreading 
and blooming profusely; Polish character, originally upright and 
noble, open and chivalrous, by its nature introduces us to the 
family of nations of high sports spirit values. 

When we succeed in broadening sport values and affection for 
exercise on wide masses of the nation, spiritually staying on the 
uplands of reliable and applied Olympic principles though, we 
may hope to quickly stand as equals in a line of nations, who are 
guided by the Olympic motto: “Citius – Altrius – Fortius”.

Stanisław Polakiewicz,  
The VIII Olympic Games, Paris 1924, 
Lwów – Warszawa – Kraków 1926

For a museologist the creation of artefact collections is always a truly 
fascinating task. In each item, beside a material, historical and artistic 
value there is a certain; bigger or smaller amount of emotional value.  
We meet with the latter one in the Museum of Sports and Tourism,  
often at the exhibits. However, there is a special group of awards 
in the collections requiring special care. Those are national medals won 
by the Poles at the summer and winter Olympic Games. They have been 
gathered since the first years of the Museum’s operations. Each of them 
is a reminder of Polish triumph in the international arenas, with each 
of them unforgettable emotions are connected. Every medal has its 
history – surprisingly long at times – by the time it found its place in the 
Museum’s display cases and came into possession of every  
Museum’s visitor, and at the same time became a symbolic property  
of all Poles. In the years 1924–2016, that is, from the Olympic Games  
in Paris until the Rio de Janeiro Olympics, Polish athletes have  
won 310 medals.

The process of obtaining such a medal to the museum’s collections  
is already difficult and long term. Usually an emotional connection  
of the winner with their unique trophy lasts the whole life and strong 
arguments need to be used to convince an Olympian to long – lasting 
sharing the symbol of their victory with the general public.

The Polish Olympic debut took place at the VIII Olympic Games in Paris  
in 1924. The first start ended with winning two medals – a silver one  
in team pursuit (cycling track) and bronze in equestrian. The medals 
of three members of a 4-man cycling team can be found in the collections  
of the Museum. The fourth one, won by Tomasz Stankiewicz, the property 
of the Polish Olympic Committee, was placed in the Olympic Centre 
building in Warsaw (2004). Adam Królikiewicz’s medal, according to oral, 
however unconfirmed accounts, got lost in the turmoils of World War II.

Unfortunately, we also do not own the first Olympic gold medals won 
by the Poles in the museum’s collections. Halina Konopacka, a gold 
medallist in discus throw of Amsterdam (1928), as later confessed on 
her visit in the Museum of Sports and Tourism (1974), lost it in the 
war exodus in September 1939. “I did not pay much attention to such 
things” – the champion said. Whereas Janusz Kusociński’s medal of the 
Los Angeles Games (1932) in the 10 km race was stolen from Saint Jan 
Chrzciciel Cathedral in the Old Town in Warsaw in 1981. It was handed 
there over by Janina Czaplińska, the champion’s sister, while she 
presented us with an Olympic diploma to add to the collections.  
The Museum is working on reconstructing the history of this medal, 
however it seems that it is irrecoverably lost. 

Our museum, by an interesting coincidence, owns in the year of its 
65th anniversary the exact same number of Olympic medals won by 
the Poles in the years 1924–2004. It is the biggest collection in Poland. 
Single award medals won by the Polish Olympians are also held in a 
few museums in the country, in the sanctuary in Jasna Góra, in the 
collections of the Jagiellonian University in Cracow, and are also privately 
owned by individuals who have not won them.

In reference to the antic tradition in which a laurel or other saint plant 
sacrificed for the gods were the only awards handed out in the place of 
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singing national documents take place (The National Emblem and 
Colours Act)

A separate display case with original Olympic medals attracts every 
visitor of our Museum. It triggers emotional memories, usually 
connected with circumstances in which winning the medal was heard 
about or watched during live broadcast. Almost every visitor is moved 
by this unique collection. A good example of a spontaneous reaction is 
the visit of worldwide renown Hollywood actor Bruce Willis, who in 2011, 
was talked into coming to the Museum, showing his reluctance to visit 
it at first. However, when he gave his attention to the Olympic medals’ 
display case was extremely surprised that there were original medals 
won by Polish athletes. He couldn’t believe that the champions gave 
their trophies away to the Museum. “That’s amazing” – our guest stated. 
He was first unwilling to visit the Museum but once he entered it, he 
didn’t want to leave...

Since the Atlanta Olympics (1996) a new custom has been adopted to 
the Museum’s traditions; that is a solemn unveiling of medal plaques by 
its winners or people from the management of the Olympic team. The 
ceremony is usually ended with handing over memorabilia from the last 
Olympics to the Museum. For many years, during each ceremony the 
Polish Olympic Committee usually enriches the Museum’s gatherings 
with the collection of Polish team sportswear. 

Having observed for many years the growing popularity of the 
Olympians but also material proof of their victories, we hope that among 
the Polish athletes’ generation to come there will be a well-established 
belief that giving away the Olympic medal to the collections of the 
Museum is in a way a moral duty of a country’s representative –  
a member of the national sports elite, who keeps the Olympic laurel  
of fame – no matter the circumstances – for good. 

Tomasz Jagodziński

Director of Museum of Sports and Tourism in Warsaw

the Olympic Games, an official Olympic award, given to a contemporary 
Olympian, is a symbolic Olympic medal for the players who took the 
first three places accompanied with a diploma. Normally, diplomas are 
presented to the best 8 participants. In the Museum’s collections there 
are Olympic diplomas from the years 1912–2006, in the year 2016, it is 
the number of 110 inventory entries. However, not always an Olympic 
medal that can be found in the museum is linked with a diploma and 
vice versa.  

All athletes and other individuals officially participating in the Games are 
presented with commemorative medals, which are of museum’s interest 
too. 

The uniqueness of an Olympic medal as the highest, symbolic award is 
highlighted by a rich ceremony which accompanies the presentation of 
the awards. The anthem and the winner’s country flag flapping in the 
wind, as well as a visual setting constitute a symbolic reference to the 
tradition and messages of modern Olympics.

Medals were introduced to the museum’s exhibition in 1966, when its 
first display was being prepared at the SKRA stadium. At that time,  
the designer, Wojciech Zamecznik proposed, for educational purposes,  
a creation of honourable wall with plaques (diameter: 17 cm) repre-
senting won medals, and later a gradual completion of it after every 
Olympic Games. After the XXXI Olympic Games in Rio de Janeiro there 
are already 75 gold medal plaques, 94 silver and 141 bronze ones with 
an engraved number of the Olympics, the hosting city, the name of 
the champion and a sports discipline. All original medals owned by 
the Museum have been displayed since 2006, that is, the opening of a 
permanent exhibition called: “The history of Polish Sport and Olympics”, 
after moving the Museum to its new seat in the Olympic Centre. 

In the new seat the place gained prestige and a name the Wall of Glory 
of Polish Olympics. For visitors, especially honourable guests, it is usually 
the place for taking commemorative photographs. One might say that 
the Wall of Glory has become a place of worship both in the Museum 
as well as in the whole Olympic Centre. It is the place where all solemn 
celebrations such, as anniversaries, sports awards ceremonies or even 
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Od antycznej tradycji 
do współczesnej 
sztuki medalierskiej

kruszców, z których je wykonywano. Wyobrażenia umieszczone na nich, z braku 
miejsca, mogły więc przekazywać tylko ogólne i najważniejsze informacje od ich 
emitenta. Medale, jako przedmioty użytkowe, upamiętniają najczęściej ważne 
osoby lub wydarzenia. Są znacznie większych rozmiarów niż monety, przez co 
i program ikonograficzny mają zwykle znacznie bogatszy. Dzięki pięknemu 
wykończeniu stempli, często przez wybitnych artystów, są także dziełami sztuki. 

O ile monety emitowane są do powszechnego i publicznego użytku i z natury 
swej bardzo często zmieniają właściciela, to medale cechuje duża prywatność, 
tak ze strony wydawcy, jak i osób, dla których są przeznaczone. Z tego też 
powodu medale niezmiernie rzadko opuszczają krąg związanych z nimi osób. 
I choć powszechnie kojarzone są z emisjami pamiątkowymi o charakterze 
podobnym do współczesnych monet pamiątkowych, to pamiętać należy,  
że już w XVII i XVIII wieku część medali, emitowanych przez władze państwowe, 
zaczęła pełnić rolę nagrodową, tak w służbie cywilnej, jak i wojskowej. Niektóre 
przekształciły się w odznaczenia i ordery. Niekiedy, zachowując okrągły kształt 
i powszechnie znany wizerunek, zostały spersonalizowane przez dodanie 
indywidualnie grawerowanych inskrypcji. 

Do medali nagrodowych i to bardzo szczególnych należą także medale 
olimpijskie, wręczane jako nagroda za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w letnich 
i zimowych igrzyskach olimpijskich. Jako nagroda za osiągnięte sukcesy  
na najważniejszych zawodach sportowych wręczane są na oczach całego 
świata i tej oficjalnej chwili towarzyszy wspaniała ceremonia. Po niej, zazwyczaj 
na całe dziesięciolecia, stają się medale olimpijskie dla sportowców pamiątką 
kontemplowaną indywidualnie w chwilach prywatnych, bardzo prywatną 
pamiątką, tak prywatną, że niektóre z nich trudno jest odszukać. Do życia 
publicznego przywracają je po latach sportowe wspomnienia i muzealne 
wystawy. 

Obecnie, zgodnie z Kartą Olimpijską, medale nagrodowe igrzysk olimpijskich 
mają mieć minimum 60 mm średnicy i grubość 3 mm. Medale za zdobycie 
pierwszego i drugiego miejsca powinny być bite ze srebra próby 925/1000,  
przy czym te za pierwsze miejsce winny być dodatkowo grubo złocone, co 
najmniej 6 gramami złota. Jeżeli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany musi 
zwrócić medal do MKOl. Oprócz medali nagrodowych dla zawodników, bite 
są również medale pamiątkowe, w celu wręczenia wszystkim członkom ekip 

Słowo medal pochodzi od łacińskiego metallum, 
czyli oznacza przedmiot wykonany z metalu. 

Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że wieki całe 
metalem nazywano ogólnie wykonane z niego monety, 
pieniądze, a potem wyrazem medal określano wszystkie 
stare numizmaty, przede wszystkim monety greckie 
i rzymskie. Łaciński źródłosłów metallum czytelny 
jest wyraźnie w językach romańskich: w hiszpańskim 
medalla, francuskim medaille, włoskim medaglia, 
rumuńskim medalie.

Choć początki sztuki medalierskiej sięgają głębokiej 
starożytności (pierwsze monety wybito grawerowanymi 
przez artystów stemplami już w VII w. p.n.e.), to  
we współczesnym rozumieniu sztuka ta rozwinęła się 
na przełomie XIV i XV wieku we Włoszech. Monety 
w przeważającej swej większości są okrągłe, więc 
i medale, tworzone często przez tych samych artystów, 
kojarzono od początku z przedmiotem o okrągłym 
kształcie. Dziś nie zawsze medal jest okrągły; może 
być prostokątny lub wielokątny i wtedy zwany jest 
plakietą; może być także wzbogacony ażurami. 
Monety jako środek obiegu pieniężnego były z natury 
swej niewielkie ze względu na wartość szlachetnych 
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olimpijskich, a także sędziom, arbitrom, inspektorom, jak również członkom 
MKOl obecnym na igrzyskach. Żaden medal pamiątkowy nie może być 
przyznany sportowcom lub działaczom, którzy nie brali udziału w igrzyskach  
lub się z nich wycofali. Zgodnie z Kartą Olimpijską narzędzia do produkcji medali 
powinny być po zakończeniu igrzysk przekazane do MKOl.

Współczesna idea olimpijska wynika wprost ze starożytnej, sportowej tradycji 
greckiej. W Grecji, w miejscowości Olimpia na Peloponezie organizowano  
od 776 r. p.n.e. panhelleńskie igrzyska sportowe ku czci boga Zeusa, zapalając 
wówczas na jego cześć znicz w świętym gaju. Nagrodami dla zwycięzców były 
wieńce z gałązek oliwnych. W innych igrzyskach, od końca V w. p.n.e., wręczano 
jako nagrodę i symbol zwycięstwa gałązkę palmy. Igrzyska antyczne dotrwały 
do czasów późnorzymskich. W 393 r. n.e. zostały zniesione, ze względu na ich 
„pogański” charakter, przez cesarza Teodozjusza I Wielkiego. 

Starożytność nie znała nagrody w formie medalu. Wiele jednak antycznych 
monet przekazało nam wizerunki związane z rywalizacją sportową i zawodami 
olimpijskimi. Z bogatej tradycji i ikonografii antycznej korzystali też medalierzy 
tworzący od 1896 roku medale nagrodowe i pamiątkowe nowożytnych igrzysk 
olimpijskich. 

Nowożytna idea olimpijska narodziła się pod koniec XIX wieku, w epoce, 
gdy tradycja i symbolika antyczna były powszechnie znane i gdy fascynowano 
się nowymi odkryciami archeologicznymi na terenie antycznej Grecji. Nie dziwi 
więc, że przesądziło to wówczas o ikonografii całego nowożytnego ruchu 
olimpijskiego.

Wskrzesiciel idei olimpijskiej w 1894 roku baron Pierre de Coubertin, 
pozostający pod przemożnym wpływem wzorów antycznych, opracowując 
ceremoniał nowożytnych igrzysk pragnął, by nagrodą była, jak w starożytności, 
symboliczna gałązka z drzewa oliwkowego. Jednak ukształtowany już  
w świecie sportowym w 2 połowie XIX wieku zwyczaj wręczania medali sprawił, 
iż na Kongresie Paryskim w 1894 roku postanowiono nagradzać olimpijczyków 
medalami. Na pierwszych nowożytnych Igrzyskach Olimpijskich w Atenach 
w 1896 roku, oprócz medali wręczono zwycięzcom także gałązkę laurową. 
Na medalu nagrodowym przedstawiono wówczas motywy antyczne: głowę 
Zeusa, a obok niej postać bogini zwycięstwa Nike z gałązką oliwną. Warto 
dodać, że gałązkę oliwną, jako symbol zwycięstwa, wręczano obok medali także 

kilkadziesiąt lat później na Igrzyskach XIX Olimpiady w Meksyku w 1968 roku.  
Tak silna jest i tak trwa w świecie antyczna tradycja.

Medale olimpijskie od samego początku, to jest od pierwszych Igrzysk 
Olimpijskich w Atenach w 1896 roku, są tradycyjnie okrągłe. Wyjątkiem są 
plakiety, a więc medale prostokątne, Igrzysk II Olimpiady w Paryżu w 1900 roku. 
Stało się tak dlatego, że w sztuce medalierskiej przełomu XIX i XX wieku, nie tylko 
zresztą francuskiej, plakieta była nową, powszechnie uznaną i często stosowaną 
formą medalu, charakterystyczną dla secesji, a później także międzywojennego 
modernizmu (nigdy jednak później do medali olimpijskich nie zastosowaną).  
Ten nietypowy kształt medale II Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, zawdzięczają 
także temu, iż były one organizowane w ramach Paryskiej Powszechnej Wystawy 
Światowej i mają wspólną z tą wystawą emisję medali. Wprawdzie na awersie 
znajduje się na nim uskrzydlona grecka bogini zwycięstwa Nike, ale napisy 
dotyczą wyłącznie wystawy. Medale letnich igrzysk były, poza tym wyjątkiem, 
zawsze okrągłe. Od roku 1960, a więc od Igrzysk XVII Olimpiady w Rzymie 
otrzymują one dodatkowe elementy umożliwiające zawieszenie medalu  
na szyi zwycięzcy. Medale rzymskie otrzymały obramowanie w postaci wieńca 
laurowego, połączonego z łańcuchem skomponowanym także z liści lauru.  
Oba te elementy wykonane zostały z brązu. Medale Igrzysk XVIII Olimpiady 
w Tokio w 1964 roku ujęte zostały w cienkie metalowe ramki z uszkiem,  
do którego przytwierdzono, po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich, szerokie 
wstążki, umożliwiające swobodne zawieszanie medali na szyjach zwycięzców. 
W 1968 roku medale Igrzysk XIX Olimpiady w Meksyku otrzymały kółka i łączniki 
z poziomą klamrą, przez które przewleczono wstążki. Kolejne igrzyska przynoszą 
różne modyfikacje sposobu zawieszania medalu na szyi zwycięzcy. 

Medale olimpiad zimowych, od I Zimowych Igrzysk Olimpijskich  
w Chamonix we Francji w 1924 roku zachowują także w większości okrągły 
kształt. Medal III Zimowych Igrzysk w Lake Placid w 1932 roku, choć  
ma kształt oparty na okręgu, to jednak brzeg (rant) jego jest falisty.  
Jest to ciekawe i nietypowe rozwiązanie artystyczne. Czyżby medal miał swym 
kształtem przypominać płatek śniegu o nieregularnym konturze? Kilkadziesiąt lat 
później nowoczesna sztuka medalierska, odchodząca zdecydowanie  
od form tradycyjnych, kilkakrotnie nadała nowy, współczesny kształt medalom 
zimowych igrzysk olimpijskich. Medale XI Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
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w Sapporo w 1972 roku mają kształt nieregularny, choć zbliżony do kwadratu. 
Medale te otrzymały dodatkowo, po raz pierwszy w historii igrzysk zimowych, 
uszka i ruchome łączniki z klamrą, przez którą przewleczono wstążki. Podobnie 
nieregularny kształt, zbliżony do kwadratu, mają medale XIV Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Sarajewie w 1984 roku. Tutaj na nieregularnej płaszczyźnie 
wytłoczony jest tradycyjny okrągły wizerunek medalu. Bardzo nieregularny 
kształt ma też medal XIX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City  
w 2002 roku. Najprostszym, a jednocześnie najciekawszym i najlepszym 
artystycznie oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem jest medal XX Zimowych 
Olimpijskich w Turynie w 2006 roku, skomponowany jako szeroki płaski 
pierścień, przez który przeciągnięta jest wstęga do zawieszenia medalu 
na szyi zwycięzcy. Nowoczesne rozwiązanie z cienkim linearnym ażurem 
biegnącym wzdłuż ¾ krawędzi zastosowano w medalu XVII Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Lillehammer w 1994 roku. Także medal ostatnich, XXII Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku, choć okrągły, to intryguje dużym 
i nieregularnym ażurem.

Wszystkie medale letnich igrzysk olimpijskich od 1896 do 2016 roku 
nawiązują w swojej ikonografii do antycznej tradycji. W starożytnej Grecji 
igrzyska poświęcone były Zeusowi, który jednocześnie był ich patronem. 
Antropomorficzny jego wizerunek znajdował się na wielu starożytnych 
monetach greckich; znamy go też z rzeźb antycznych. Były one pierwowzorem 
do wyobrażeń pięknej głowy Zeusa na medalu Igrzysk I Olimpiady w Atenach 
w 1896 roku. Jego autorem był bardzo ceniony artysta, profesor Akademii 
Paryskiej i oficjalny medalier Trzeciej Republiki Jules-Clement Chaplain  
(1839–1909). Hermę z głową Zeusa widzimy na medalu Igrzysk III Olimpiady 
w St. Louis w 1904 roku oraz jego pełnopostaciowy wizerunek na medalu Igrzysk 
V Olimpiady w Sztokholmie w 1912 roku. We wszystkich tych wyobrażeniach 
towarzyszy Zeusowi bogini Nike (rzymska Victoria) z gałązką oliwną, jako 
bogini symbolizująca zwycięstwo. Grecy nagradzali zwycięzców olimpijskich 
wieńcami lub gałązkami z dzikiej oliwki. Drzewo to, poświęcone bogini Atenie, 
jednocześnie było symbolem pokoju, niezbędnego do odbycia igrzysk.  
Wieńce były symbolem zwycięstwa i tryumfu, a także uzyskanej przez  
to wiecznej pamięci, a więc nieśmiertelności. Od V–IV wieku p.n.e., jako symbol 
zwycięstwa, zawodnicy otrzymywali również gałąź palmową, która nie wygina 

Medal olimpijski Ateny 1896

mennica: Monnaie de Paris  
autor projektu:  Jules-Clement Chaplain (1839–1909)  

materiał: srebro  
technika: bicie stemplem  

średnica: 48 mm 

The Olympic medal of Athens 1896

mint: Monnaie de Paris, 
project designer: Jules-Clement Chaplain (1839–1909)

material: silver
technique: stamp-stricken

diameter: 48 mm
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się pod własnym ciężarem ku dołowi, ale unosi w górę, tak jak zawodnik stawia 
zwycięsko czoła trudom zawodów. 

Wieńce i motyw wieńczenia zawodnika, także nagradzania gałązką palmy to 
najczęściej używane starogreckie symbole na medalach olimpijskich. Wieniec 
widzimy już na medalu z 1894 roku, który emitowano poszukując funduszy 
na budowę stadionu w Atenach. Umieszczono go też, jako jeden z elementów 
kompozycji, na medalu Igrzysk III Olimpiady w St. Louis w 1904 roku, a w jego 
wnętrzu grawerowano nazwę dyscypliny, za którą był nagrodą. Dwie gałązki lauru 
towarzyszą inskrypcji na medalu nagrodowym II Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w St. Moritz w 1928 roku. Symboliczny, w nowoczesnym schematycznym ujęciu, 
wieniec z liści lauru zdobi rewers medalu Igrzysk XXI Olimpiady w Montrealu 
w 1976 roku. Postać zawodnika z gałązką laurową w uniesionej w górę ręce 
widzimy na rewersie plakiety paryskiej z 1900 roku.

Na medalu Igrzysk III Olimpiady w St. Louis w 1904 roku zawodnik trzyma 
w ręku wieniec laurowy. Nagi, realistycznie współczesny, atleta, trzymający 
wieniec laurowy i gałązkę palmy jest głównym motywem awersu medalu 
Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii w 1920 roku. Za nim wstęga z meandrem 
wprowadza nas w tradycję grecką, a uskrzydlona Nike, dmąc w trąbę, jako Fama 
(personifikacja sławy) i Gloria (personifikacja chwały) ogłasza zwycięstwo. Wieść 
o zwycięstwie ekscytuje sportowy świat, komentowana jest szeroko, z biegiem 
czasu urasta do rangi legendy. Ten wszechświatowy rozgłos olimpijskich 
zwycięstw niezbyt zręcznie, ale trafnie oddaje cytat z Eneidy Wergiliusza 
„Vires Acquirit Eundo” (dosłownie: siły wzmacnia idąc; w wolnym tłumaczeniu 
odnoszącym się do plotki: wieść w pędzie urasta) umieszczony na medalu 
pamiątkowym Igrzysk XVI Olimpiady w Melbourne w 1956 roku. Cytat ten – „Vires 
Acquirit Eundo” – jest jednocześnie dewizą herbową miasta Melbourne, nie dziwi 
więc umieszczenie go na tym medalu, być może także z coraz ważniejszym dziś 
dla sportowców symbolicznym przesłaniem: „Sława podąża za cnotą”. Moment 
wieńczenia przez dwie półnagie kobiece postacie wawrzynowym wieńcem 
nagiego zwycięzcy trzymającego w ręku gałąź palmową przedstawiają pięknie 
i realistycznie, w konwencji sztuki secesji, awersy medali IV Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie (1908) i V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie (1912).

Wymieńmy wreszcie jedyny w swoim rodzaju medal nagrodowy  
VIII Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku, przedstawiający na rewersie 

walkę dwóch zapaśników, w ujęciu i wykonaniu nawiązującym do greckich 
reliefów i przedstawień monetarnych.

Medale, począwszy od IX Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie (1928)  
do XIX Igrzysk Olimpijskich w Meksyku (1968) oraz Igrzysk XXIII Olimpiady  
w Los Angeles (1984) mają na awersie boginię zwycięstwa, trzymającą  
wieniec laurowy w podniesionej do góry prawej ręce, a w lewej gałązkę palmy. 
Obok, u dołu widać arkady antycznego, rzymskiego stadionu.  
Na rewersie grupa zawodników niesie na ramionach zwycięzcę, który prawą 
rękę ma uniesioną w geście pozdrowienia, w lewej trzyma gałązkę palmy.  
W tle widoczne kolumnady, zapewne greckiej agory lub portyku gimnazjonu. 
Autorem tego najdłużej wykorzystywanego projektu medalu olimpijskiego – 
wyłonionego w konkursie − był znany włoski malarz i rzeźbiarz,  
profesor Akademii Florenckiej Giuseppe Cassioli (1865–1942), któremu 
wielokrotnie zarzucano zbyt dowolne traktowanie tradycji antycznej, 
szczególnie greckiej. Jednak te wizerunki, oddające klimat antycznych igrzysk, 
świetnie wpisały się w nowożytną tradycję sportową.  
Awers medalu z wizerunkiem bogini zwycięstwa był jeszcze wielokrotnie 
powtórzony – z mniej lub bardziej subtelnymi zmianami − na medalach 
następnych igrzysk, aż po rok 2000. 

Z różnorodnych rewersów na uwagę zasługuje przede wszystkim medal 
z Igrzysk XX Olimpiady z Monachium w 1972 roku. Wówczas zezwolono 
po raz pierwszy na zmianę wizerunku rewersu, co stało się odtąd tradycją. 
Artysta umieścił na nim, w nowoczesnym ujęciu i niezmiernie syntetycznie, 
a jednocześnie utrzymane w tradycji antycznej, przedstawienie nagich 
postaci herosów: Kastora, słynnego ujeżdżacza koni oraz Polluksa, równie 
słynnego pięściarza. Obaj bliźniacy byli według mitologii greckiej synami 
Zeusa, symbolizowali braterską miłość, wspierali ludzkość, a przede wszystkim 
zawodników w szlachetnym współzawodnictwie. Rewers ten bardzo trafnie 
oddaje ideę olimpijskiej rywalizacji.

Na medalach nagrodowych czterech ostatnich olimpiad letnich (Ateny 2004, 
Pekin 2008, Londyn 2012, Rio 2016) dostojnie kroczy uskrzydlona Nike z palmą 
w ręku, w rozwianej szacie, której kraj podtrzymuje drugą ręką. Pod jej stopami 
i w tle stadion olimpijski, dalej symbolicznie wzgórze ateńskiego Akropolu  
ze świątynią, zwaną Partenonem.
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Z antykiem kojarzono najczęściej wyścigi rydwanów. Była to bardzo 
widowiskowa konkurencja, którą w efektowny sposób wprowadzono na stemple 
medali olimpijskich. W 1908 roku, na medalu pamiątkowym Igrzysk  
IV Olimpiady w Londynie umieszczono czterokonny rydwan z woźnicą i postacią 
sędziego, który trzyma wieniec i gałązkę palmową. Motyw ten wykorzystano 
także na medalach pamiątkowych Igrzysk w Sztokholmie w 1912 roku i Londynie 
w 1948 roku. Dwukonny rydwan z Nike wieńczącą w locie woźnicę widzimy  
na medalu pamiątkowym Igrzysk w Antwerpii w 1920 roku. Motyw ten był tak 
silnie kojarzony z antyczną tradycją sportową, że − wbrew logice − wprowadzony 
został także na medale zimowych igrzysk olimpijskich. Na medalu pamiątkowym 
II Zimowych Igrzysk Olimpijskich widzimy Nike, z gałązką oliwną, stojącą  
na saniach ciągniętych przez dwa galopujące rumaki. Na medalu nagrodowym 
IV Zimowych Igrzysk w Garmisch-Partenkirchen umieszczono Nike z wieńcem 
laurowym w ręku, która powozi rydwanem zaprzężonym w trzy konie.

Na medalach olimpijskich przedstawiano także zawodników. Reminiscencją 
antyku są stylizowane profile starożytnych Greków na medalu pamiątkowym 
Igrzysk XV Olimpiady w Helsinkach i głowa efeba na pamiątkowym medalu 
X Zimowych Igrzysk w Grenoble w 1968 roku. Wizerunki sportowców 
współczesnych, przedstawione bardzo realistycznie, widzimy na medalach 
nagrodowych I i II Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Na medalu I Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich (Chamonix 1924) zawodnik w zimowym stroju sportowym trzyma 
w rozłożonych rękach narty i łyżwy. Łyżwiarz, uchwycony pięknie w ruchu, 
ozdabia medal II Zimowych Igrzysk Olimpijskich (St. Moritz 1928). Raz jeden 
tylko i to w dyskretny sposób upamiętniono na medalu olimpijskim działacza 
sportowego. Uczynili to Szwedzi na medalu Igrzysk V Olimpiady w Sztokholmie 
w 1912 roku, gdzie umieszczono hermę z popiersiem Linga, zasłużonego 
założyciela Królewskiego Instytutu Gimnastycznego w Sztokholmie.

W ikonografii i inskrypcjach medali olimpijskich widzimy też całkiem 
współczesną symbolikę. Jest to pięć kół olimpijskich, po raz pierwszy 
umieszczanych na medalu VIII Igrzysk w Paryżu w 1924 roku. Później,  
od 1948 roku (V Zimowe Igrzyska Olimpijskie w St. Moritz) symbol ten 
widzimy na medalach igrzysk zimowych. Pięć kół olimpijskich zaczyna 
pojawiać się systematycznie na medalach letnich igrzysk znacznie później, bo 
dopiero od 1976 roku (Igrzyska XXI Olimpiady w Montrealu). Słynna dewiza 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, sformułowana po łacinie podczas 
Igrzysk I Olimpiady w Atenach w 1896 roku przez dominikanina Henri Didon 
Citius Altius Fortius (szybciej, wyżej, silniej), będąca syntetyczną wykładnią 
olimpijskich zmagań, zatwierdzona przez MKOl w 1913 roku, po raz pierwszy 
pojawiła się na medalu pamiątkowym Zimowych Igrzysk w Garmisch- 
-Partenkirchen w 1936 roku. Następnie była ozdobą olimpijskich medali 
nagrodowych czterech kolejnych igrzysk zimowych (1948; 1952; 1956 i 1960). 
Dewiza ta ozdabia również medal Olimpiady Jeździeckiej w Sztokholmie  
w 1956 roku oraz pamiątkowe medale Letnich Igrzysk Olimpijskich  
w Melbourne w 1956 roku i w Los Angeles w 1984 roku.

Od Igrzysk w Montrealu (1976) i w Moskwie (1980) na medalach występuje 
oficjalne logo zawodów, którego elementem jest zawsze pięć kół olimpijskich. 
Pod względem artystycznym najciekawsze i najprostsze logo, jednocześnie 
w konwencji współczesnej sztuki i współczesnego przekazu komunikacyjnego, 
złożone tylko z trzech prostych znaków umieszczonych jeden nad drugim, 
symbolizujących dynamiczną sylwetkę sportowca, znajdujemy na rewersie 
medalu z Barcelony (1992). W świat współczesnego, cyfrowego społeczeństwa, 
wprowadza nas logo umieszczone na medalu ostatnich Zimowych Igrzysk 
w Soczi (2014), które po raz pierwszy w historii olimpijskiej zawiera adres 
internetowy, wspierający komunikację i dialog pomiędzy zawodnikami, fanami 
sportu, a tym samym całymi społeczeństwami i narodami. Oby wymiana myśli 
sprzyjała sportowi i szlachetnej rywalizacji, zwłaszcza w dzisiejszym, jakże 
marnym i niegodziwym świecie.

Na czas igrzysk w starożytnej Grecji zawieszano wszelkie wojny, spory 
i waśnie. Współczesnym społeczeństwom z powodu wojen nie dane było odbyć 
Igrzysk Olimpijskich w latach 1916 w Berlinie, 1940 w Helsinkach i Garmisch- 
-Partenkirchen oraz 1944 w Londynie i Cortina d’Ampezzo. To przestroga, o której 
pamiętając warto przypomnieć piękny motyw gołąbka pokoju z gałązką laurową 
w dziobie, który zdobił medal nagrodowy Igrzysk XXIV Olimpiady w Seulu 
w 1988 roku. Niech prowadzi nas bezpiecznie przez następne olimpiady. 

Tomasz Bylicki
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From the antique tradition  
to contemporary medallic art

The word medal derives from the Latin “mettalum”, which means an object 
made of metal. That probably happened because, for centuries, metal 

referred to all coins, money, and later all old numismatics; Greek and Roman 
coins, in particular, were known as metal. The Latin derivation of metallum was 
clearly readable in Romance languages: in Spanish medalla, French-medaille, 
Italian – medaglia, Romanian – medalie.

Although the beginnings of medallic art date back to early antiquity (the 
first coins were struck with stamps engraved by artists as early as in the seventh 
century BC), in the contemporary meaning this art evolved at the turn of the 
fourteenth and fifteenth century in Italy). The vast number of medals are round, 
so the medals often created by the same artists were first associated with an 
object of a circular shape). These days a medal is not always round; it might be 
rectangular and polygonal and if so it is known as a plaque; it may be enriched 
with pieces of openwork design. Coins, as a means of monetary circulation, were 
by their nature small on the grounds of their precious metal value, which they 
were made of. The images that featured them, due to a scarcity of space could 
only convey general and the most crucial information from their issuer. Medals 
as functional objects most frequently commemorate important figures or events. 
They are much bigger than coins and therefore their iconographic programme  
is considerably richer. Thanks to a beautiful stamp trimming, often by outstand-
ing artists, they are also considered masterpieces.

While coins are issued for general and public usage and by their nature very 
frequently change their owner, medals are characterised by great privacy, both 
on the issuer’s side and the side of the persons they are intended for. For this 
reason medals rarely leave the circles of connected to them individuals. And 
although they are commonly associated with commemorative emissions resem-
bling contemporary memorial coins, one must remember that as early as the 
seventeenth and eighteenth century part of the medals, issued by the govern-
ment officials, started to play a prize role, both in a civil and military service. 

Some of them transformed into decorations and orders. In some cases, while 
keeping their circular shape and commonly recognized image, they were per-
sonalized by adding individually engraved inscriptions. 

Olympic medals, belong to a group of particularly significant award me-
dals, given to the winners of the 1st, 2nd and 3rd place at the summer and winter 
Olympic Games. As an award for achieved success in the most important sports 
competition is handed over before the eyes of the whole world and this official 
moment is accompanied with a splendid ceremony. Afterwards, the medals 
have become keepsakes that are individually reflected on in private moments 
for decades, their very personal memento, which is so private that some of them 
are even hard to find. They are brought to the public again after years by sports 
memoirs or museum exhibitions. 

At present, in accordance with the Olympic Charter, award medals of the  
Olympic Games must have a minimum of 60 mm diameter and be 3 mm thick. 
The 1st and 2nd place medals should be struck in silver, hallmarked 925/1000, in 
addition, the ones for 1st place should be thickly gold-plated with at least  
6 grams of gold. If the competitor gets disqualified, they are obliged to give the 
medal back to the International Olympic Committee. Apart from award medals 
for winners, there are also commemorative medals struck in order to distribute 
them among each member of the Olympic crew, but also to the referees, arbi-
ters, inspectors, IOC members present at the Games. No commemorative medal 
should be given to sportsmen or activists, who had not participated in the  
Olympics or withdrawn from them. According to the Olympic Charter, the tools 
for medal production should be given back to the IOC when the Olympics finish. 

A contemporary Olympic idea arises from the ancient Greek sports tradition. 
In Greece, in the town of Olympia in the Peloponnese, the Pan-Hellenic sports 
games had been organized since 776 BC in honour of Zeus god by lightning 
a torch in a sacred grove in honour of him. Olive branches wreaths were the 
awards for the winners. In other games, since the end of the fifth century BC, 
a palm branch was presented as an award, a symbol of victory. The ancient times 
continued until the late Roman times. In 393 BC they were abolished on the 
grounds of their pagan character by the Cesar, Theodore the Great.

The antiquity did not know the award in the form of a medal. However,  
a lot of antic coins transmitted to us the images connected with sports rivalry 
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Francuska maszyna redukcyjna do produkcji stempli medalierskich z okresu międzywojennego / The French Reducing Machine used for the production of medallic stamps in the interwar period
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and Olympic competitions. The medallists have derived from the rich tradition 
and ancient iconography since 1898 when creating award and commemorative 
medals of the modern Olympics. 

The modern Olympic idea was born at the end of the nineteenth century,  
in the age in which tradition and antic symbolism were widely known and new 
archaeological discoveries on antic Greece terrain fascinated the public. It is not 
surprising that it determined the iconography of the modern Olympic move-
ment at that time. 

Baron Pierre de Coubertin, the reviver of the Olympic idea in 1894, having 
been influenced by overwhelming antic models when drawing up the modern 
games ceremonial wished for the prize, just like in ancient times, to be a sym-
bolic olive oil branch. However, already shaped in the sports world in the second 
half of the nineteenth century custom of handing out medals caused that Paris 
Congress decided to award Olympians with medals in 1894. At the first modern 
Olympic Games in Athens in 1896, apart from medals, the winners were also giv-
en a laurel branch. There were antic motifs depicted on the medals: Zeus’s head, 
with a Nike goddess figure with an olive branch beside it. It is worth mentioning 
that an olive branch, as a symbol of victory, was handed out apart from medals 
also several dozen years later at the XIX Olympic Games in Mexico in 1968. So 
strong and long-lasting is the antic tradition all over the world.

The Olympic medals, from the very beginning, that is, the first Olympic 
Games in Athens in 1896 are traditionally round. The plaques of the II Olympics 
in Paris, which are rectangular, make an exception to the rule. That happened 
because the plaque was a new and widely regarded form of a medal in the me-
dallic art of the nineteenth and twentieth, characteristic for Art Nouveau, and 
later interwar modernism (never used for the Olympic medals again, though). 
The unusual shape of the II Olympics in Paris is owed to the fact that they were 
organized as part of the Paris Universal Exhibition and they have a shared with 
this display emission. It is true that there is a winged Greek goddess of victory on 
the obverse, but the inscription concerns the exhibition only. The medal of sum-
mer Olympic Games were, apart from this exception always round. Since 1960, 
that is the XVII Olympic Games in Rome the medals received additional elements 
that helped to place them around the winner’s neck. Roman medals are framed 
in laurel leaf wreaths joined with a chain that was made of laurel leaves as well. 

Both elements were made of bronze. The medals of XVIII Olympic Games in To-
kyo (1964) were set in thin metal frames with a handle to which, for the first in 
the Olympic Games history, wide ribbons were attached that enabled to place 
the medals around the winner’s neck easily. In 1968 the medal of the XIX Olym-
pic Games in Mexico were accompanied by circles and a horizontal clasp, which 
ribbons were threaded through. The next Olympics bring various modifications 
to the ways of placing them around the winner’s neck. 

The winter Olympics medals, since the I Winter Olympic Games in Chamonix in 
France in 1924 keep in their vast number a round shape. The medals of III Olympic 
Games in Lake Placid in 1932 despite having the shape based on a circle, their rim 
however, is curved. It is an interesting and unusual artistic solution. Was the medal 
supposed to resemble a snowflake of an irregular outline with its shape? A several 
dozen years later modern medallic art, clearly departing from traditional forms 
gave a new, modern shape to the winter Olympic medals on several occasions. 
The medals of the XI Winter Olympic Games in Sapporo in 1972 have an irregular 
shape, though similar to a square. The medals were additionally attached to han-
dles with detachable fastener with a clasp, which ribbons were threaded through. 
The medals of the XIV Winter Olympic Games in Sarajevo in 1984 have a similar, 
irregular shape of a square. In this case, a traditional round image of a medal is 
embossed on an irregular surface. The medal of the XIX Winter Olympic Games in 
Salt Lake City in 2012 has a very irregular shape as well. The medal of XX Winter 
Olympic Games in Turin presents the simplest, yet most interesting, the best ar-
tistic and most modern solution at the same time. Composed as a wide flat ring, 
through which a ribbon is threaded to place the medal around the winner’s neck. 
The modern solution with a thin, linear piece of openwork along the three fourths 
of the edge was applied to the XVII Winter Olympic Games in Lillehammer medals 
in 1994. Also, the medal of the last XXII Winter Olympic Games in Sochi in 2014, al-
though round, but it intrigues with its big and irregular piece of openwork design. 

All medals of the summer Olympics from 1896 until 2016 refer with their 
iconography to the antic tradition. In ancient Greece the Games were sacrificed 
to Zeus, who was their patron at the same time. His anthropomorphic image 
featured many ancient Greek coins, we know it from ancient sculptures too. 
They were the first models for visualizing a beautiful Zeus’ head on the I Olympic 
Games in Athens medal. His author was a highly regarded and respected artist, 
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Paris Academy professor and the official medallist of the Third Republic Jules- 
-Clement Chaplain (1839–1909). Zeus’ head herma is visible on the III Olympic 
Games in St. Louis in 1904 medal and his whole-figure image on the V Olympic 
Games in Stockholm in 1912. In all these images Zeus is accompanied by the god-
dess, Nike (Roman Victory) holding a palm branch, as a goddess symbolizing vic-
tory. The Greeks awarded the Olympic winners with wreaths or branches of a wild 
olive tree. The tree, sacrificed to Athena goddess, was a symbol of peace, neces-
sary for holding the Games. The wreaths were a symbol of victory and triumph, 
and thanks to it, eternal remembrance, that is immortality. Since the fifth and 
fourth century BC, as a symbol of victory, the competitors were also presented 
with a palm branch, which cannot bend under its own weight downwards, but it 
raises upwards, just as an athlete who rises to face a strenuous competition.

The wreaths and motifs of crowning the competitor, and awarding with 
a palm branch are the most frequent old Greek symbols used on the Olympic 
medals. We can see the wreaths on the 1894 medal only, which was issued when 
seeking for the funds for building the stadium in Athens. It was placed as one of 
the elements of the composition on the III Olympic Games in St. Louis in 1904, in 
which the name of the discipline for which it was won was engraved. Two laurel 
branches accompany the inscription on the award medal of the II Winter Olympic 
Games in St. Moritz in 1928. A symbolic in a modern schematic form, the laurel 
leaf wreath decorates the reverse of the XXI Olympic Games in Montreal in 1976 
medal. A figure of a competitor holding a laurel branch with his hand raised can 
be seen on the reverse of the Paris plaque of 1900. On the medals of the III Olym-
pic Games in St. Louis in 1904, a competitor is holding a laurel crown in his hand. 
A naked, realistically contemporary athlete, holding a laurel wreath and palm 
branch is the main motif of the VII Olympics in Antwerp 1920 medals. The ribbon 
meanders behind introduce us to the Greek tradition whereas a winged Nike, 
plaing the trumpet as Fame (personalized fame) and Glory (personalized glory) 
announces victory. The news about victory excites the sports world, is widely 
commented and with time assumes the proportions of a legend. This worldwide 
Olympic fame of victories, although not skilfully yet accurately is aptly described 
by the quote of Oneida by Vergil “Vires Acquirit Eundo (literally: it strengthens 
the powers when walking”, in free translation referring to a gossip: the news 
spreads quickly) put on a commemorative medal of the XVI Olympics in Mel-

bourne in 1956. The quote – “Vires Acquirit Eundo” – is the heraldic motto of 
Melbourne city, no wonder it featured the medal, together with probably more 
and more important these days symbolic for sportsmen message: “Fame follows 
the virtue” The moment of crowning a naked winner holding a palm branch with 
a laurel wreath by two half-naked women’s figures is beautifully and realistically 
presented in Art Nouveau art convention on the obverses of the IV Olympic 
Games in London (1908) medals and the V Olympic Games in Stockholm (1912).

Let us finally list one of the kind, the VIII Olympic Games in Paris 1924 medal, 
featuring a fight of two wrestlers from the perspective and interpretation refer-
ring to Greek reliefs and monetary depictions.

The medals, since the IX Olympic Games in Amsterdam (1928) until the XIX 
Olympic Games in Mexico (1968) and the XXIII Olympic Games in Los Angeles 
(1984) have the goddess of victory holding a laurel wreath in the raised right 
hand and a palm branch in her left on the obverse. Next to it, underneath the 
visible antic arcades of a Roman stadium. On the reverse, a group o competitors 
carrying a victorious athlete with his right hand raised in a gesture of a greeting, 
and a palm branch in his left. In the background, visible colonnades, presum-
ably of a Greek agora or Gymnasium’s portico. The author of the longest in use 
Olympic medal’s design – selected in the competition – was a renowned Italian 
painter and sculptor, the Florence Academy professor – Giuseppe Cassioli (1865–
1942), who was often accused of free treatment of the antic tradition, especially 
a Greek one. However, these images, suiting the convention of the antic games, 
became an inherent part of the modern sports tradition. The obverse of the 
medal featuring the Nike goddess was later frequently repeated – with more or 
less subtle changes – on the next Olympics’ medals up until the year 2000.

Among various reverses, the medal of the XX Olympic Games in Munich 1972 
is especially worthy noticing. At that time, the first change of the reverse was al-
lowed, and since then it has become a tradition. The artist put on it, in a modern 
sense and exquisitely synthetically yet in the antic tradition, the depiction of na-
ked heroes’ figures: Castor, a famous horsebreaker and Pollux, an equally famous 
wrestler. Both twins were, according to Greek mythology considered Zeus’s sons, 
symbolized brotherly love, they supported humanity and all competitors in their 
noble competition in particular. This reverse accurately renders up the idea of the 
Olympic rivalry. 
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Games in St. Moritz) the symbol is also visible on the winter games medals.  
The five Olympic rings start to appear systematically on summer games medals 
much later, since 1976 (The XXI Olympic Games in Montreal). The famous motto 
of the International Olympic Committee formulated in Latin during the I Olympic 
Games in Athens in 1896 by a Dominican Henri Didon Citius Altius Fortius (faster, 
higher, stronger), as a synthetic interpretation of the Olympic combat, approved 
by the IOC in 1913, featured the commemorative medal of the winter games in 
Garmisch-Partenkirchen in 1936 for the first time. Later, it decorated the Olympic 
award medals for four consecutive winter games (1948, 1952, 1956 and 1960).  
The motto was also placed on the medal of the Equestrian Olympics in Stockholm 
in 1956 and commemorative medals of the Summer Olympic Games in Melbourne 
in 1956 and Los Angeles in 1984.

Since the Olympics in Montreal (1976) and Moscow (1980) the medals have 
featured the official emblem of the games, of which the five Olympic rings are 
the part. From an artistic point of view, the simplest yet the most interesting one, 
in the sense of modern art and contemporary communication media, consisting 
of only three straight signs placed on top of the other and symbolizing a dy-
namic sportsman’s figure can be found on the reverse of Barcelona medal (1992). 
We are introduced into the world of a modern and digital society by the emblem 
put on the medal of the last winter Olympic Games in Sochi (2014), which for the 
first time in history features a website address, supporting communication and 
dialogue among competitors, sport fans, so the whole society and nations as 
well. May the thought exchange create favourable conditions for sport and no-
ble competition, especially in today’s so miserable and vile world.

For the duration of the games, in ancient Greece all wars, conflicts and feuds 
were suspended. A contemporary society was not able to hold the Olympic Games 
in 1916 in Berlin, 1940 in Helsinki and Garmisch-Partenkirchen and in 1944 in Lon-
don and Cortina d’ Ampezzo. It is a warning and a peace pigeon motif with a laurel 
branch in its beak that featured the award medal of the XXIV Olympic Games in 
Seoul is worth remembering. May it lead us safely over the next Olympics. 

Tomasz Bylicki

On award medals of the last four summer Olympics (Athens 2014, Beijing 2008, 
London 2012, Rio 2016) there is a winged Nike goddess stepping dignified with 
a palm in her hand, in a cloth flying through the air holding the globe with the 
other hand. Underneath, her feet and in the background, the Olympic stadium, 
further away a symbolic Athens’s Acropolis hill with a temple, called the Parthenon. 

Antiquity is mostly associated with chariot races. It was a very spectacular 
competition, which was effectively introduced into Olympic medals’ stamps. In 
1908, on the commemorative medal of the IV Olympic Games in London there 
was a 4-horse chariot with a coachman and a referee’s figure, who is holding 
a wreath and a palm branch. The motif was also used on commemorative medals 
of the Stockholm Olympics in 1912 and in London in 1948. A two-horse chariot 
with a Victory goddess crowning a coachman in flight can be seen on com-
memorative medals of the Olympic Games in Antwerp in 1920. The motif was so 
strongly associated with the antic sports tradition, which – against all logic – was 
also introduced to the winter Olympic Games medals. On the commemora-
tive medals of the II Winter Olympics we can see Victoria goddess, with an olive 
branch standing on the sledge pulled by two galloping steeds. On the award 
medals of IV Winter Olympic Games in Garmisch-Partenkirchen Victoria goddess 
with a laurel wreath, driving a three-horse chariot was featured.

 The Olympic medals also featured athletes. Stylized profiles of ancient Greeks 
on the commemorative medal of the XV Olympic Games in Helsinki and the 
ephebe’s head on the commemorative medal of the X Winter Olympics in Greno-
ble in 1968 are antique reminiscences. The images of contemporary sportsmen, 
presented very realistically, can be seen on award medals of the I and II Winter 
Olympic Games. On the medals of the I Winter Olympic Games (Chamonix 1924) 
a competitor in winter sportswear is holding a pair of skis and ice skates in his 
open hands. A moving ice skater decorates the II Winter Olympic Games  
(St. Moritz 1928) medal. Only once, but in a discreet way, a sports activist was 
commemorated on an Olympic medal. It was done by the Swedish on the  
V Olympic Games in Stockholm in 1912, in which a herma with a bust of Ling, 
a distinguished founder of the Royal Institute of Gymnastics in Stockholm. 

In the iconography and inscriptions of the Olympic medals we can also notice 
modern symbolism. It is the five Olympic rings, put on the medal of the VIII Olym-
pic Games in Paris in 1924 for the first time. Later, since 1948 (the V Winter Olympic 
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Dyplom Igrzysk VIII Olimpiady w Paryżu został zaprojektowany przez francuskiego rysownika 
i pisarza Bernarda Naudina (1876–1946), absolwenta Ecole des Beaux-Arts w Paryżu. Artysta miał 
w dorobku plakaty, ilustracje książek najwybitniejszych pisarzy francuskich, a także obrazy, głównie 
o tematyce wojennej.
Dyplomy zostały wydrukowane w znanym i cenionym zakładzie graficznym Devambez, założonym 
w 1826 roku, który po blisko stu latach działalności stał się renomowaną firmą wydającą grafiki, 
plakaty oraz wydawnictwa artystyczne. Z powierzonego zamówienia Komitetu Organizacyjnego 
Igrzysk Olimpijskich zakład wywiązał się znakomicie, a dyplom jest uważany do dnia dzisiejszego  
za jeden z najładniejszych druków olimpijskich.
Dyplom olimpijski z paryskich Igrzysk wydrukowano na kremowym kartonie o wymiarach 
70x55 cm, jego właściwa część ma powierzchnię 58x46 cm, z czego 2/3 zajmuje rysunek tuszem 
i sangwiną. Przedstawia on wieloosobową alegoryczną scenę. W centrum kompozycji znajduje się 
uskrzydlona postać kobieca, trzymająca w wyciągniętych w górę dłoniach gałązki wawrzynu. Wokół 
niej grupa pięciorga kobiet i mężczyzn z różnymi atrybutami. U góry, pomiędzy skrzydłami central-
nej postaci, napis VIII OLYMPIADE PARIS MCMXXIV. Po dwóch stronach dyplomu greckie kolumny 
wśród krzewów, w połowie kolumn zawieszone wieńce z liści dębowych. Pod rysunkiem słowo 
DIPLOME i wolne miejsce na wpisanie imienia i nazwiska osoby otrzymującej dyplom. U dołu, z le-
wej strony: Prezes Francuskiego Komitetu Olimpijskiego (podpis: Justynian Clary), z prawej: Prezes 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (podpis: Pierre de Coubertin).

The diploma of the VIII Olympic Games in Paris was designed by a French graphic artist and writer 
Bernard Naudin (1876–1946), a graduate of the Ecole des Beaux-Arts in Paris. His works included 
posters, book illustrations of the greatest French writers, but also paintings, especially on the sub-
ject of war.

The diplomas had been printed in a well-known and highly regarded graphics studio Devam-
bez, established in 1826, the one which after a century of its operations has become a reputable 
company publishing graphics, posters and other artistic publications. They carried out their task 
commissioned by the Organising Committee of the Olympic Games to perfection. Up until these 
days the diploma is considered to be the prettiest Olympic print. 

The Olympic Diploma of the Paris Olympics had been printed on a cream – coloured cardboard 
of 70x55 cm, its proper part has the surface of 58x46 cm, 2/3 of which is taken up by an ink and 
red chalk drawing. It depicts a numerous allegorical scene. In the centre of the composition there 
is a winged woman’s figure, holding laurel branches with her hands stretched upwards. There is a 
group of five men and women with different attributes. Above it, between the wings of a central 
figure, the inscription: VIII OLYMPIADE PARIS MCMXXIV. On either side of the diploma Greek col-
umns among the bushes, halfway the columns hung oak leaf wreaths. Below the picture, the word 
DIPLOME and blank space to fill in with a diploma winner’s name and surname.

At the bottom, from left: President of the French Olympic Committee (signature: Justynian Clary) 
From right: President of the International Olympic Committee (signature: Pierre de Coubertin).

Dyplom Igrzysk VIII Olimpiady, Paryż 1924 Franciszka Szymczyka, zdobywcy srebrnego medalu  
w kolarstwie / Franciszek Szymczyk’s diploma of the VIII Olympic Games, Paris 1924,  

a silver medal winner in cycling
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Polska reprezentacja kolarzy torowych na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku.  
Od lewej: Tomasz Stankiewicz, Jan Łazarski, Franciszek Szymczyk, Józef Lange

The Polish representation of the track cyclists at the Paris Olympics, 1924.  
From left: Tomasz Stankiewicz, Jan Łazarski, Franciszek Szymczyk, Józef Lange

(Fot. / Photo. A. Sitkowski)

Srebrny medal drużyny kolarzy torowych 
w składzie: Józef Lange, Jan Łazarski,  

Franciszek Szymczyk, Tomasz Stankiewicz 
na dystansie 4000 m zdobyty na Igrzyskach 

VIII Olimpiady w Paryżu w 1924 roku

A silver medal of the cycling team  
including: Józef Lange, Jan Łazarski,  

Franciszek Szymczyk, Tomasz Stankiewicz  
in the 4000 m won at the VIII Olympic Games 

in Paris in 1924
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Niedziela, 27 lipca 1924 roku

Kolarski drużynowy wyścig torowy na dystansie 4000 m był jedną z ostatnich kon-
kurencji rozgrywanych podczas Igrzysk w Paryżu. W eliminacjach zespół w składzie: 

Franciszek Szymczyk, Tomasz Stankiewicz, Jan Łazarski (wszyscy WTC Warszawa) 
i Józef Lange (KKCiM Kraków) okazał się lepszy od Łotyszy. Choć w ćwierćfinale 
Polacy byli słabsi od Belgów, awansowali do strefy medalowej, dzięki dobremu 

czasowi jako „szczęśliwi przegrani”. Prawdziwą sensację biało-czerwoni sprawili 
w półfinale, kiedy z czasem 5 minut 18 sekund zwyciężyli faworyzowanych Francu-
zów, którzy w poprzednich wyścigach jeździli dużo szybciej. W finale znacznie lepsi 

okazali się Włosi, gdyż z powodu błędu taktycznego najsłabszy fizycznie Stankie-
wicz znalazł się na czele zespołu podczas zmiany pod wiatr. „Tomasz prawie stanął” 

– wspominał Szymczyk. Pierwszy polski medal olimpijski – srebrny – „smakował” 
jednak Polakom nie gorzej od złota.

Medal Franciszka Szymczyka, pierwszy olimpijski w kolekcji Muzeum,  
trafił do zbiorów w 1955 roku, medal Józefa Lange w 1969,  

a medal Jana Łazarskiego w 1984 roku.

Sunday, 27 July 1924

The 4000 m team pursuit was one of the last events held at the Olympics in Paris.  
In the qualifiers, the team including Franciszek Szymczyk, Tomasz Stankiewicz, 
Jan Łazarski (Warsaw Cyclist Association) and Józef Lange (Cracow Club of Cyclists 
and Motorcyclists) turned out to be better than the Latvians. Although the Poles 
were weaker than the Belgians, they advanced to a medal competition, thanks to 
a good time as “lucky losers”. The Polish team created a true sensation when with 
the time of 5 minutes and 18 seconds beat the favoured French, who were cycling 
much faster in the previous races. In the finals, the Italians proved to be considerably 
better, because due to a tactical mistake, physically the weakest, Stankiewicz found 
himself at the head of the team during the change against the wind. “Tomasz 
nearly stopped” – Szymczyk recalled. The first Polish Olympic medal – a silver one – 
tasted nearly as good as the gold, though. 
Franciszek Szymczyk’s medal, the first Olympic one in the Museum’s collection – 
enriched the gatherings in 1955, Józef Lange’s medal in 1969,  
and Jan Łazarski’s in 1984. 
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Polska reprezentacja kolarzy torowych i szosowych na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku.  
Od lewej: Tomasz Stankiewicz i Oswald Miller, Franciszek Szymczyk i Roman Garley, Józef Lange  

i Tadeusz Szpądrowski, Jan Łazarski i Wiktor Hochsmann

The Polish representation of the track and road cyclists at the Paris Olympics, 1924.  
From left: Tomasz Stankiewicz i Oswald Miller, Franciszek Szymczyk and Roman Garley, Józef Lange  

and Tadeusz Szpądrowski, Jan Łazarski and Wiktor Hochsmann

(Fot. /Photo. NN)
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Józef Lange
16.03.1897, Warszawa – 11.08.1972, Warszawa

Kolarz, dwukrotny olimpijczyk, członek drużyny, która zdobyła pierwszy olimpijski 
medal dla Polski – srebro w wyścigu torowym na 4000 m na Igrzyskach w Paryżu 
(1924). Jako jedyny ze „srebrnej czwórki” wystartował również na Igrzyskach w Am-
sterdamie (1928), lecz już bez sukcesów. Zawodnik niezwykle wszechstronny – był 
pierwszym oficjalnym mistrzem Polski w wyścigu szosowym (1921), zdobył także 
dwa medale torowych mistrzostw kraju i ustanowił kilkanaście rekordów Polski  
na różnych dystansach. Po raz ostatni startował w wieku 40 lat w zawodach z okazji 
zamknięcia toru Dynasy (1937) i zajął wówczas drugie miejsce w wyścigu wetera-
nów. Słynął z ogromnej dyscypliny wewnętrznej i poświęcenia temu, co robił – 
nie tylko w rywalizacji sportowej, lecz także podczas ochotniczej służby wojskowej 
w Legionach Polskich oraz na froncie wojny polsko-bolszewickiej.  
Po zakończeniu kariery prowadził zakład garbarski, zajmował się także hodowlą 
gołębi pocztowych i szkoleniem psów myśliwskich.

A cyclist, double Olympian, member of the medal-winning team – silver for Poland 
in the 4000 m team pursuit at the Olympic Games in Paris (1924). As the only one of 
the “silver four” made an appearance at the Games in Amsterdam (1928) but, with-
out success. An unusually comprehensive competitor – he was the first official Polish 
champion in the road cycling (1921), also won two medals at the national road 
championships and set several national records at various distances. He entered his 
last competition at the age of 40, on the occasion of Dynasy track closure (1937) and 
came in second in the veterans race. Famous for great discipline and dedication to 
what he was doing – not only in sports competition but during his voluntary mili-
tary service in the Polish Legions and at the front of Polish–Soviet War. After finish-
ing his career he was running his tanner’s workshop, but also dealing with racing 
pigeons breeding and hunting dog trainings.Fo
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mint: Paris, Government Mint
project designer: Andre Rivaud (1892–1951)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: Different sports equipment close to an antic harp, forming an arch.  
The inscription in French laid out in four lines:  
VIIIEME OLYMPIADE PARIS 1924
Initials: AR
Reverse: A victorious athlete taking the hand of his defeated rival.  
In the background radial lines. Underneath, five Olympic rings.  
Edged in pearl  
Signature: A. Rivaud.
Rim: A cornucopia (the emblem of Paris Mint) and the inscription: 2 ARGENT

mennica: Paryż, Mennica Państwowa  
autor projektu: Andre Rivaud (1892–1951)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Sprzęt sportowy w sąsiedztwie antycznej liry okalający rozmieszczony  
w czterech wierszach napis w języku francuskim:  

VIIIEME OLYMPIADE PARIS 1924
Inicjały: AR

Rewers: Zwycięski sportowiec podaje dłoń pokonanemu zawodnikowi.  
W polu tła rozchodzące się promieniście linie. U dołu pięć kół olimpijskich.  

Obwódka perełkowa  
Sygnatura: A. Rivaud.

Rant: Róg obfitości (znak mennicy paryskiej) oraz napis: 2 ARGENT
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Jan Łazarski
26.10.1892, Kraków – 11.08.1968, Kraków

Kolarz, olimpijczyk, członek drużyny, która zdobyła pierwszy olimpijski medal dla Polski 
– srebro w wyścigu torowym na 4000 m na Igrzyskach w Paryżu (1924). W 1922 roku 
zdobył brązowy medal szosowych mistrzostw kraju, ale dużo chętniej startował na to-
rze. Zdobył trzy tytuły mistrza Polski w sprincie (1924, 1925, 1926), zasłużył się także 
jako jeden z inicjatorów budowy toru kolarskiego na stadionie Cracovii. 
Przygodę z wyczynowym kolarstwem rozpoczął dość późno, bo dopiero przed  
30. urodzinami, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, w której uczestniczył 
jako ochotnik. Przez całą dziesięcioletnią karierę kolarską jeździł z… pociskiem 
w kolanie (został przypadkowo postrzelony z rewolweru). Podczas II wojny światowej 
zaangażowany w konspirację, był żołnierzem Armii Krajowej, osiem miesięcy więzio-
nym przez gestapo. Po 1945 roku prowadził w Krakowie zakład mechaniczno- 
-ślusarski.

A cyclist, Olympian, the medal-winning team member – silver for Poland in the 
4000 m team pursuit at the Olympic Games in Paris (1924). In 1922 he took a 
bronze medal in the national road championships, but was more keen on com-
peting on the track. He won three national champion titles in sprint (1924, 1925, 
1926). He was also recognized as one of the initiators of building a cycling track at 
Cracovia stadium.
He started his adventure with cycling quite late, before turning 30 years old, after 
Polish-Soviet War, in which he had participated as a volunteer. For his 10-year-old 
cycling career he was riding with... a bullet in his knee (he had been accidently shot 
with a revolver). During World War II he was involved in conspiracy and became 
The National Army soldier, held by Gestapo for eight months. After 1945 he was 
running a mechanic-locksmith’s workshop. Fo
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mint: Paris, Government Mint
project designer: Andre Rivaud (1892–1951)
material: silver; technique: cast; diameter: 55 mm

Obverse: Different sports equipment close to an antic harp, forming an arch.  
The inscription in French laid out in four lines:  
VIIIEME OLYMPIADE PARIS 1924
Initials: AR
Reverse: A victorious athlete taking the hand of his defeated rival.  
In the background radial lines. Underneath, five Olympic rings. 
Edged in pearl  
Signature: A. Rivaud.
Rim: smooth

mennica: Paryż, Mennica Państwowa  
autor projektu: Andre Rivaud (1892–1951)

materiał: srebro; technika: lany; średnica: 55 mm

Awers: Sprzęt sportowy w sąsiedztwie antycznej liry okalający rozmieszczony  
w czterech wierszach napis w języku francuskim:  

VIIIEME OLYMPIADE PARIS 1924
Inicjały: AR

Rewers: Zwycięski sportowiec podaje dłoń pokonanemu zawodnikowi.  
W polu tła rozchodzące się promieniście linie. U dołu pięć kół olimpijskich.  

Obwódka perełkowa  
Sygnatura: A. Rivaud.

Rant: gładki
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Franciszek Szymczyk
21.02.1892, Lwów – 05.11.1976, Warszawa 

Kolarz, olimpijczyk, członek drużyny, która zdobyła pierwszy olimpijski medal 
dla Polski – srebro w wyścigu torowym na 4000 m na Igrzyskach w Paryżu 
(1924). Pierwszy sportowy sukces osiągnął w 1910 roku – zajął trzecie miejsce 
w wyścigu na sześć okrążeń na Dynasach. Od tej pory przez dwie dekady był 
zawodnikiem ścisłej krajowej czołówki. Zdobył trzy tytuły mistrza Polski (1921, 
1922, 1931) i 15-krotnie ustanawiał rekordy kraju na różnych dystansach sprinter-
skich. Po zakończeniu kariery był cenionym trenerem i sędzią, a także propagato-
rem kolarstwa. Aktywnie działał m.in. w Polskim Komitecie Olimpijskim i Polskim 
Związku Towarzystw Kolarskich. Współpracował z Muzeum Sportu i Turystyki 
przy tworzeniu kolekcji kolarskiej w latach 60. XX wieku. Jako inżynier, absolwent 
Politechniki Kijowskiej, przez wiele lat pracował w Państwowym Zakładzie Higie-
ny w Warszawie przy chemicznej analizie sądowej i analizie składu żywności.

A cyclist, Olympian, a member of the team which had won the first Olympic 
medal for Poland – silver in the 4000 m team pursuit at the Olympic Games in 
Paris (1924). He achieved his first sport success in 1910 – came third in the six-
round race in Dynasy. Since then, he was among the country’s best competitors.. 
He won three Polish championship titles (1921, 1922, 1931) and established the 
national records at various sprint distances for 15 times. After finishing his sports 
career he was a respected trainer and judge as well as a propagator of cycling. 
He was actively involved in the Polish Olympic Committee and Polish Cyclists 
Association’s operations. He was cooperating with the Museum of Sports and 
Tourism in Warsaw on the creation of the cycling collection in the 1960s. As an 
engineer, Kiev Polytechnic graduate, he was working in the National Institute of 
Hygiene In Warsaw on forensic chemical analysis and food composition analysis.Fo
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mint: Paris, The National Mint
project designer: Andre Rivaud (1892–1951)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: Different sports equipment close to an antic harp, forming an arch.  
The inscription in French laid out in four lines:  
VIIIEME OLYMPIADE PARIS 1924
Initials: AR
Reverse: A victorious athlete taking the hand of his defeated rival.  
In the background radial lines. Underneath, five Olympic rings. 
Edged in pearl  
Signature: A. Rivaud.
Rim: A cornucopia (the emblem of Paris Mint) and the inscription: 2 ARGENT

mennica: Paryż, Mennica Państwowa  
autor projektu: Andre Rivaud (1892–1951)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Sprzęt sportowy w sąsiedztwie antycznej liry okalający rozmieszczony  
w czterech wierszach napis w języku francuskim:  

VIIIEME OLYMPIADE PARIS 1924
Inicjały: AR

Rewers: Zwycięski sportowiec podaje dłoń pokonanemu zawodnikowi.  
W polu tła rozchodzące się promieniście linie. U dołu pięć kół olimpijskich.  

Obwódka perełkowa  
Sygnatura: A. Rivaud.

Rant: Róg obfitości (znak mennicy paryskiej) oraz napis: 2 ARGENT
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Mistrzostwa Europy w Szermierce, Liege, 23 maja 1930 roku. Reprezentacja Polski, od lewej: Leszek Lubicz-Nycz, Władysław Segda, Bela Szombathely,  
Tadeusz Friedrich, Kazimierz Szempliński, Kazimierz Laskowski, Jerzy Zabielski / The European championships in fencing, Liege, 23 May1930. The Polish representation.  

From left: Leszek Lubicz-Nycz, Władysław Segda, Bela Szombathely, Tadeusz Friedrich, Kazimierz Szempliński, Kazimierz Laskowski, Jerzy Zabielski (Fot. /Photo. NN)
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Władysław Segda
25.05.1895, Warszawa – 1994, Edynburg, Szkocja

Szermierz, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca dwóch brązowych medali w drużynowym turnieju szabli na Igrzy-
skach w Amsterdamie (1928) i w Los Angeles (1932). Wraz z drużyną szablistów zdobył także dwukrotnie brąz  
na mistrzostwach Europy (1930, 1934). Należał do najwszechstronniejszych i najbardziej utytułowanych zawodni-
ków w Polsce – wywalczył najwięcej spośród szermierzy tytułów mistrza kraju w okresie międzywojennym, łącznie 
13 w szabli, florecie i szpadzie. Swoje życie zawodowe związał z wojskiem. W szeregach armii austriackiej brał udział 
w I wojnie światowej, a jako żołnierz Wojska Polskiego – w walkach o Lwów, Śląsk Cieszyński i w wojnie polsko-
-bolszewickiej. Przez cały okres międzywojenny pozostał oficerem w służbie czynnej. We wrześniu 1939 roku wal-
czył w obronie kraju, a później w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po II wojnie światowej osiadł w Szkocji.

A fencer, triple Olympian, two bronze medal winner in the team sabre event at the Olympic Games in Amsterdam 
(1928) and Los Angeles (1932). Together with his fencing team he was also a double bronze winner at the Euro-
pean championships (1930, 1934). He was among the most versatile and prize-winning competitors in Poland  
– he had won the biggest number of national titles in the interwar period out of all fencers, in total 13 in sabre, foil 
and épée. He bound his life to the army. In the ranks of the Austrian army he had taken part in World War I, and 
as the Polish Army soldier, in the fights for Lvov, Śląsk Cieszyński and in Polish–Soviet War. For the whole interwar 
period he remained as officer in the active military service. In September 1929 he was fighting in the defence  
of the country, and later in the Polish Armed Forces in the West. After World War II he settled down in Scotland.Fo
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Thursday, 9 August 1928 

In the Olympic debut in Paris in 1924, the team of sabre fencers managed to win 
only four out of 32 bouts in two matches and was eliminated in the qualifiers.  
In Amsterdam the story was quite different. The team, which beside Władysław 
Segda, Tadeusz Friedrich, Kazimierz Laskowski, Aleksander Małecki, Adam Papée 
and Jerzy Zabielski, made it to a medal competition, fighting not only their rivals 
but also great tiredness. The qualifiers and semi-finals lasted 14 hours, since the 
morning until late evening. Among the defeated were the British (11:5), Ameri-
cans (9:7), Belgians (9:7) and Dutch (9:4), however the Italians, the biggest, beside 
Hungary, fencing power, proved to be much stronger opponents (0:16). In the final 
round, the White and Reds lost to the future champions, Hungarians (2:14) whereas 
in the round deciding about the lowest step of the podium, they beat the Germans 
(9:7). Władysław Segda was a strong member of the team, in five matches he had 
won eight victories.
The medal enriched the Museum’s collections in 1955.

Czwartek, 9 sierpnia 1928 roku

W olimpijskim debiucie w Paryżu w 1924 roku drużyna szablistów wygrała zaledwie 
cztery z 32 pojedynków w dwóch meczach i odpadła w eliminacjach. W Amsterda-
mie było już inaczej. Zespół, w którym obok Władysława Segdy znaleźli się Tadeusz 

Friedrich, Kazimierz Laskowski, Aleksander Małecki, Adam Papée i Jerzy Zabielski 
pewnie awansował do strefy medalowej, walcząc nie tylko z przeciwnikami,  

ale i z ogromnym zmęczeniem. Eliminacje i półfinały trwały aż 14 godzin, od rana 
do późnego wieczora. W pokonanym polu zostali Brytyjczycy (11:5), Amerykanie 

(9:7), Belgowie (9:7) i Holendrzy (9:4), a zdecydowanie za mocni dla Polaków okazali 
się jedynie Włosi (0:16), największa wówczas, obok Węgier, szermiercza potęga. 

W ścisłym finale biało-czerwoni ulegli późniejszym mistrzom, Madziarom (2:14), 
a w starciu bezpośrednio decydującym o miejscu na najniższym stopniu podium 

pokonali Niemców (9:7). Władysław Segda był mocnym punktem zespołu, w pięciu 
meczach odniósł osiem zwycięstw.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1955 roku.

Brązowy medal Władysława Segdy 
w drużynowym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach IX Olimpiady  
w Amsterdamie w 1928 roku

Władysław Segda’s bronze medal  
in the team sabre event 
won at the IX Olympic Games  
in Amsterdam in 1928
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mint: Utrecht, Government Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in French laid out in four lines:  
IXE OLYMPIADE AMSTERDAM 1928
Reverse: An image of an Olympic winner carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth

mennica: Utrecht, Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku francuskim rozmieszczony w czterech wierszach:
IXE OLYMPIADE AMSTERDAM 1928

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Czwartek, 11 sierpnia 1932 roku

W 1932 roku polscy szabliści: Władysław Segda, Adam Papée, Tadeusz 
Friedrich, Władysław Dobrowolski, Leszek Lubicz-Nycz i Marian Suski – 

powtórzyli sukces sprzed czterech lat i ponownie zdobyli brązowy medal. 
Kosztowało to jednak znacznie więcej wysiłku i nerwów. Uciążliwa była 
już sama podróż − najpierw 12 dni na pokładzie „Pułaskiego”, a następ-
nie cztery w pociągu jadącym przez całe Stany Zjednoczone, z Nowego 
Jorku do Los Angeles. W eliminacjach polski zespół dość łatwo poradził 

sobie z Meksykiem (10:6) i Danią (9:5) – Segda odniósł łącznie cztery 
zwycięstwa. W finale znaleźli się również mistrzowie i wicemistrzowie 

z Amsterdamu, czyli Węgrzy i Włosi, a także Amerykanie. Polacy z góry 
założyli, że rywalizację mogą nawiązać tylko ze Stanami Zjednoczonymi 

(z dwoma pozostałymi rywalami przegrali po 1:9) i wszystkie siły rzucili 
na to właśnie spotkanie. Jego punktem zwrotnym i najbardziej dra-

matycznym akcentem okazał się przedostatni pojedynek Segdy z Nor-
manem Cohn-Armitage przy stanie 8:6 dla Amerykanów. Polak musiał 
wygrać, gdyż porażka przekreślała szanse na medal. Wynik brzmiał 4:4, 
decydowało ostatnie trafienie… a to desperackim rzutem zadał Segda! 

Chwilę później swojego przeciwnika pokonał Suski i choć mecz zakoń-
czył się wynikiem remisowym 8:8, Polacy zwyciężyli o włos, dzięki korzyst-

niejszemu bilansowi trafień w całym meczu (60:59)!
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1955 roku.

Thursday, 11 August 1932

In 1932 the Polish sabre fencers: Władysław Segda, Adam Papée, Tadeusz Frie-
drich, Władysław Dobrowolski, Leszek Lubicz-Nycz and Marian Suski – repeat-
ed the success of prior four years and won their bronze medal for the second 
time. It was achieved at the cost of many more nerves and efforts, though.  
The journey alone was oppressive – first, 12 days on board of “Pułaski” ship, 
next four days on a train going through the whole United States from New 
York to Los Angeles. In the qualifiers, the Polish team fairly easily managed  
to beat Mexico (10:6) and Denmark (9:5). Segda won four victories in total.  
In the finals, there were also champions and vice-champions of the Amster-
dam Games, that were the Hungarians, Italians, and Americans too. The Poles 
had known in advance that they were only able to compete with the United 
States (they lost with the two remaining rivals 1:9 each time) so all their efforts 
were put into the last event. The turning point and the most dramatic part 
turned out to be the last but one Segda’s competition against Norman Cohn- 
Armitage with the result 8:6 for the Americans. The Pole needed to win, since 
the defeat would have shattered the hopes for the medal. With the result 4:4, 
the last hit was a decisive one... and it was taken with a desperate throw by 
Segda! A moment later Suski defeated his opponent and although the match 
finished with a 8:8 draw, The Poles barely won their victory, thanks to more 
advantageous total number of hits at the end of the bout (60:59)!
The medal enriched the Museum’s collections in 1955.

Brązowy medal Władysława Segdy  
w drużynowym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach X Olimpiady 
w Los Angeles w 1932 roku

Władysław Segda’s bronze medal  
in the team sabre event 
won at the X Olympic Games  
in Los Angeles in 1932
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production: Newark, Whitehead & Hoag Company
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines:  
XTH OLYMPIAD LOS ANGELES 1932
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth

wytwórnia: Newark, Whitehead & Hoag Company
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XTH OLYMPIAD LOS ANGELES 1932

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Ppłk Karol Rómmel, Warszawa 1925

Lieutenant-colonel Karol Rómmel, Warsaw 1925

(Fot. /Photo. NN)
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Karol Rómmel
22.05.1888, Grodno – 07.03.1967, Elbląg

Jeździec, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca brązowego medalu w drużynowym WKKW na Igrzyskach  
w Amsterdamie (1928). Wraz z bratem Juliuszem (późniejszym dowódcą obrony Warszawy w 1939 roku) 
odebrał staranną edukację wojskową i związał życie z armią – najpierw rosyjską, a po 1918 roku polską.  
Na igrzyskach olimpijskich Polskę reprezentował dwukrotnie – w Paryżu i Amsterdamie. Debiutował nato-
miast jeszcze w 1912 roku w Sztokholmie jako reprezentant Rosji. W wyniku upadku złamał wówczas sześć 
żeber i został sklasyfikowany na dalszym miejscu, ale wzbudził podziw szwedzkiego króla Gustawa V,  
który przysłał mu do szpitala replikę złotego medalu. 
Uznawany jest za twórcę tzw. polskiego stylu jazdy i osobę, która wywarła największy wpływ na rozwój 
sportu jeździeckiego w II RP. W czasie II wojny światowej – jako oficer w stanie spoczynku – nie otrzymał 
przydziału. Był więźniem obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen. Po 1945 roku pracował jako 
trener i konsultant filmowy, a sam zagrał w filmie Lotna Andrzeja Wajdy.

A horse rider, triple Olympian, bronze medal winner in the team equestrian at the Olympic Games in 
Amsterdam (1928). Together with his brother, Juliusz (who was later to become commander of the Warsaw 
defence in 1939) had received a comprehensive military education and bound his life to the army – first the 
Russian, and after 1918 to the Polish one. He was representing Poland at the Olympic Games twice – in Paris 
and Amsterdam. Although he had made a debut in 1912 in Stockholm, as a Russian representative. 
Due to a fall he broke six ribs and was ranked at a further place, however, he impressed the king Gustavo V, 
who sent him a replica of the gold medal to hospital.
Regarded as the creator of the so called Polish ride style and the figure who made the greatest influence on 
the development of horse riding in the Second Republic of Poland. During World War II – as a retired officer 
– he wasn’t assigned of post. He was a prisoner of the concentration camps in Dachau and Mauthausen. 
After 1945 he was working as a trainer and a film consultant, and starred in Andrzej Wajda’s Lotna film.Fo
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Sobota, 11 sierpnia 1928 roku

Wszechstronny konkurs konia wierzchowego, jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji hippicznych, wymaga 
zarówno od konia, jak i od jeźdźca różnorodnych umiejętności i kompleksowego przygotowania. Polakom nie brakowało 
w Amsterdamie żadnego z tych walorów. Zespół doświadczonych kawalerzystów, podpułkownik Karol Rómmel oraz rot-
mistrzowie Michał Woysym-Antoniewicz i Józef Trenkwald, zaprezentował się znakomicie. Mimo że konie otrzymały niewiele 
punktów za wygląd zewnętrzny (tzw. eksterier) i jako zwierzęta wyścigowe nie odnalazły się najlepiej w ujeżdżeniu, okazały 
się znacznie odporniejsze od koni innych zawodników w próbie wytrzymałościowej (36 km w zróżnicowanym terenie).  
Przed ostatnią częścią, sędziowie i weterynarze zdyskwalifikowali wierzchowce zbyt przemęczone i dopuścili do skoku tylko 
trzy zespoły – Holandię, Norwegię i Polskę, które ukończyły zawody w tej właśnie kolejności. Sukces mógł być jeszcze większy, 
biało-czerwonym należał się bowiem medal srebrny, jury nie ukarało jednak jednego z Holendrów za pomylenie trasy.
Medal Karola Rómmla trafił do zbiorów Muzeum w 1958 roku. 

Saturday, 11 August 1928 

Eventing, one of the most spectacular equestrian events, demands of both the horse and rider various skills as well as 
extensive preparation. The Poles did not lack any of these advantages in Amsterdam. The team of experienced cavalrymen 
– lieutenant-colonel Karol Rómmel and cavalry captains – Michał Woysym-Antoniewicz and Józef Trenkwald – presented 
splendidly. Despite the fact that the horses scored fewer points for appearance (so called: exterior), and as race animals did 
not pull themselves together in breaking in, they turned out to be far more resistant than other competitors’ horses in a 
strength test (36 km on mixed terrain). Prior to the last part, the judges and vets disqualified strained saddle horses and al-
lowed only three teams for jumping – The Netherlands, Norway and Poland – which happened to finish the competition in 
that order. The success could have been even greater, the White and Reds were entitled to a silver medal, but the jury didn’t 
punish one of the Dutch for mixing up the route. 
Karol Rómmel’s medal enriched the Museum’s collections in 1958. 

Brązowy medal Karola Rómmla  
w jeździeckim drużynowym WKKW  

zdobyty na Igrzyskach IX Olimpiady 
w Amsterdamie w 1928 roku

Karol Rómmel’s bronze medal 
in the eventing
won at the IX Olympic Games
in Amsterdam in 1928
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mint: Utrecht, Goverment Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in French laid out in four lines:  
IXE OLYMPIADE AMSTERDAM 1928
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth

mennica: Utrecht, Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku francuskim rozmieszczony w czterech wierszach:
IXE OLYMPIADE AMSTERDAM 1928

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Prezydent Ignacy Mościcki, ppłk Karol Rómmel, 
rtm. Michał Woysym-Antoniewicz, por. Stefan 
Starnawski

President Ignacy Mościcki, lieutenant-colonel 
Karol Rómmel, cavalry captain Michał Woysym- 
-Antoniewicz, lieutenant Stefan Starnawski

Fot. /Photo. NN
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Michał Woysym-Antoniewicz
07.07.1897, Kraków – 12.12.1989, Austin, USA

Jeździec, olimpijczyk, zdobywca srebrnego medalu w drużynowym konkursie skoków i brązowego w dru-
żynowym WKKW na Igrzyskach w Amsterdamie (1928). Jako żołnierz austriacki brał udział w I wojnie świato-
wej, a u progu niepodległości walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Z wojskiem związany był zawodowo 
przez cały okres międzywojenny, m.in. jako szef nauki jazdy w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudzią-
dzu. Równocześnie uprawiał jeździectwo sportowe i w latach 20. należał do ścisłej krajowej czołówki. Jako 
jedyny polski jeździec przed wojną dwukrotnie stawał na olimpijskim podium (jako drugi dokonał tego 
w 1980 roku Jan Kowalczyk). W latach 30. poświęcił się pracy szkoleniowej i sędziowskiej – znalazł się m.in. 
w składzie jury na Igrzyskach w Berlinie (1936). Podczas II wojny światowej był więźniem obozów jenieckich 
w Kaiserslautern, Luckenwalde i Genshagen, a po 1945 roku osiadł w Stanach Zjednoczonych.

A horse rider, Olympian, silver medal winner in the team jumping event and bronze medallist in the event-
ing at the Olympic Games in Amsterdam (1928). As an Austrian soldier, he took part in World War II and on 
the eve of regaining independence fought in Polish – Soviet War. He was affiliated with the army through-
out the whole interwar period, among others, as head of horse riding trainings in the Cavalry Education 
Centre in Grudziądz. At the same time he was practising sports equestrian and in the 1920s belonged to 
the top Polish horse riders. As the only Polish rider he stood on the Olympic podium twice (Jan Kowalczyk 
made the same achievement in 1980) In the 1930s he devoted himself to training and judging occupation 
– he was a member of the jury at the Olympic Games in Berlin (1936). During World War II he was a POW 
camp prisoner in Kaiserslautern, Luckenwalde and Genshagen, and after 1945 he settled down in the USA.Fo
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Brązowy medal Michała Woysym-Antoniewicza w jeździeckim drużynowym WKKW  
zdobyty na Igrzyskach IX Olimpiady w Amsterdamie w 1928 roku

Michał Woysym-Antoniewicz’s bronze medal in the eventing  
won at the IX Olympic Games in Amsterdam in 1928

Sobota, 11 sierpnia 1928 roku

Michał Woysym-Antoniewicz zdobył brązowy medal w drużynowym 
wszechstronnym konkursie konia wierzchowego wraz z Karolem  
Rómmlem i Józefem Trenkwaldem.  
Opis przebiegu konkursu – patrz strona 44.
Medal Michała Woysym-Antoniewicza, wraz z innymi pamiątkami 
przekazanymi przez jego synów Piotra i Jana, przyleciał ze Stanów Zjed-
noczonych w specjalnej przesyłce na pokładzie samolotu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 roku.

Saturday, 11 August 1928

Michał Woysym-Antoniewicz won a bronze medal in the equestrian’s 
eventing together with Karol Rómmel and Józef Trenkwald.  
The description of the course of the event – see page 44.
Michał Woysym-Antoniewicz’s medal, together with other memorabilia 
given away by his sons Piotr and Jan, flew from the United States in a spe-
cial parcel on board of The Republic of Poland President’s plane in 2008.

Rtm. Michał Woysym-Antoniewicz na klaczy Moja Miła podczas ostatniej próby (skoki) olimpijskiego WKKW,  
Igrzyska Olimpijskie Amsterdam 1928 / Cavalry captain Michał Woysym-Antoniewicz on his mare Moja Miła  

during his last trial (jumping) of the Olympic Eventing, the 1928 Olympics in Amsterdam (Fot./ Photo. NN)



49

mint: Utrecht, Government Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in French laid out in four lines:  
IXE OLYMPIADE AMSTERDAM 1928
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth

mennica: Utrecht, Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku francuskim rozmieszczony w czterech wierszach:
IXE OLYMPIADE AMSTERDAM 1928

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Niedziela, 12 sierpnia 1928 roku

Dzień po zakończeniu udanego WKKW Michał Woysym-Antoniewicz, tym razem 
z Kazimierzem Gzowskim i Kazimierzem Szoslandem, stanął do rywalizacji 

w konkursie skoków. Zawodnicy mieli do pokonania 16 przeszkód na 780-metro-
wej trasie. Start zawodów w ostatniej chwili przesunięto ze względu na spóźnienie 
królowej Holandii Wilhelminy. Polaków to jednak nie zdekoncentrowało. Najlepiej, 

bez żadnego błędu, parkur pokonał Gzowski, jedną „zrzutkę” miał Szosland, a dwie 
Woysym-Antoniewicz. To on miał do siebie po zawodach największe pretensje, 

gdyż drugi błąd przydarzył mu się, po świetnym przejeździe, dopiero na ostatniej 
przeszkodzie. Sędziowie zaliczyli mu cztery punkty karne, a o tyle właśnie Polska 
przegrała z Hiszpanią walkę o pierwsze miejsce. Suma ośmiu karnych punktów 

wystarczyła jednak do zdobycia srebrnego medalu – ostatniego, piątego dla biało- 
-czerwonych na udanych Igrzyskach IX Olimpiady.

Medal, wraz z innymi pamiątkami przekazanymi przez synów Michała Woysym- 
-Antoniewicza Piotra i Jana, przyleciał ze Stanów Zjednoczonych w specjalnej prze-

syłce na pokładzie samolotu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 roku.

Sunday, 12 August 1928

The day after finishing a successful eventing Michał Woysym-Antoniewicz, this time 
with Kazimierz Gzowski and Kazimierz Szosland entered a jumping competition. 
The competitors had to complete 16 obstacles on the 780 m course. The start of 
the competition was postponed at the last minute due to a late comer – the Queen 
of the Netherlands – Wilhelmina. The Poles were not distracted, though. The best, 
flawless jumping course was completed by Gzowski, one fault served by Szosland 
and two by Woysym-Antoniewicz. The latter complained to himself after the com-
petitions, since his second mistake took place after a splendid ride,  
on his last fence only. The judges awarded 4 fault points, the same number of points 
Poland was losing to Spain to come first. A total number of 8 penalties was enough 
to win a silver medal – the last one, the fifth for the White and Reds at the successful 
IX Olympic Games.
The medal, all together with other memorabilia given by the sons  
of Michał Woysym-Antoniewicz, Piotr and Jan, flew from the United States  
in a special parcel on board of the Republic of Poland President’s plane in 2008. 

Srebrny medal Michała Woysym-Antoniewicza 
w jeździeckim drużynowym konkursie skoków 

zdobyty na Igrzyskach IX Olimpiady 
w Amsterdamie w 1928 roku

Michał Woysym-Antoniewicz’s silver medal  
in the team jumping event  
won at the IX Olympic Games 
in Amsterdam in 1928
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mint: Utrecht, Government Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in French laid out in four lines:  
IXE OLYMPIADE AMSTERDAM 1928
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. 
 In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth

mennica: Utrecht, Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku francuskim rozmieszczony w czterech wierszach:
IXE OLYMPIADE AMSTERDAM 1928

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Dwójka ze sternikiem: Jerzy 
Skolimowski (sternik), Jerzy 
Braun i Janusz Ślązak − srebrni 
medaliści Igrzysk Olimpijskich 
w Los Angeles w 1932 roku 

A coxless pair: Jerzy Skolimowski 
(coxswain), Jerzy Braun and 
Janusz Ślązak – Olympic silver 
medallists, the 1932 Olympic 
Games in Los Angeles  
(Fot. /Photo. NN)
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Jerzy Braun
13.04.1911, Bydgoszcz – 08.03.1968, Crawley, Anglia

Wioślarz, dwukrotny olimpijczyk, zdobywca srebrnego medalu w dwójce ze sternikiem 
i brązowego w czwórce ze sternikiem na Igrzyskach w Los Angeles (1932). Zdobył też 
srebrny (1933) i brązowy (1929) medal mistrzostw Europy oraz 14 tytułów mistrza Polski 
w różnych konkurencjach, najczęściej jako szlakowy, czyli nadający tempo całej osadzie. 
Uprawiał wiele sportów wodnych – m.in. pływanie i waterpolo – ale jako bydgoszczanin 
najbardziej interesował się niezwykle popularnym w tym mieście wioślarstwem. Należał 
do najwybitniejszych zawodników tej dyscypliny w międzywojennej Polsce. W 1939 
roku walczył w wojnie obronnej, a po klęsce wrześniowej – m.in. pod Tobrukiem, Monte 
Cassino, Ankoną i Bolonią, za co odznaczono go Orderem Virtuti Militari. Po 1945 roku 
osiadł w Anglii.

A rower, double Olympian, winner of the silver medal in the coxless pairs and bronze in 
the coxless fours at the Los Angeles Olympic Games (1932). The winner of silver (1933) 
and bronze medals (1929) of the European championships and 14 titles of national 
champion in various events, most often as a stroke setting the pace for the crew. He was 
practising many water sports – among others, swimming and water polo – as By-
dgoszcz-born, was mostly keen on rowing, which was extremely popular there. He was 
among the most talented competitors of this discipline in the interwar Poland. In 1939 
Braun was fighting in a defence war – in the battles of Tobruk, Monte Cassino, Ankona 
and Bologna, for which he was decorated with the Order of Military Virtue. After 1945 he 
settled down in England. Fo
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Saturday, 13 August 1932

At the Los Angeles Olympic Games Poland defended the bronze medal in the cox-
less fours, won four years earlier in Amsterdam. This time, however, a completely dif-
ferent crew stood to the Olympic competition. Jerzy Braun’s partners were Edward 
Kobyliński, Stanisław Urban, Janusz Ślązak and Jerzy Skolimowski as a coxswain. 
In the qualifiers, after a fierce competition they overtook the American crew with 
a half length of the boat and secured their promotion to the finals in which they 
faced the Germans, Italians and New Zealand. The Poles started well and took the 
lead after the quarter of the distance, it quickly turned out that they would not be 
able to keep their pace forced by the Germans and Italians (finishing in that order), 
but on the other hand, they didn’t have to fear New Zealand. They made it to the 
finishing line with the medal, third place, and proved a good international position 
of Polish rowing.
The medal enriched the Museum’s collections in 1968,  
presented by Jerzy Braun’s wife, Lidia.

Sobota, 13 sierpnia 1932 roku

Na Igrzyskach w Los Angeles Polska broniła zdobytego cztery lata wcześniej w Am-
sterdamie brązowego medalu w konkurencji czwórek ze sternikiem, jednak tym 

razem w olimpijskie szranki stanęła osada w zupełnie innym składzie. Partnerami 
Jerzego Brauna byli Edward Kobyliński, Stanisław Urban, Janusz Ślązak i sternik 
Jerzy Skolimowski. W eliminacjach, po zaciętej rywalizacji wyprzedzili oni o pół 

długości łodzi osadę amerykańską i zapewnili sobie bezpośredni awans  
do finału, gdzie zmierzyli się z Niemcami, Włochami i Nową Zelandią. Polacy do-

brze wystartowali i prowadzili po ćwierci dystansu, szybko okazało się jednak, że nie 
będą w stanie wytrzymać tempa narzuconego przez Niemców i Włochów (którzy 

finiszowali w tej właśnie kolejności), ale też nie muszą obawiać się Nowozelandczy-
ków. Do mety dopłynęli więc na medalowym trzecim miejscu i potwierdzili dobrą 

międzynarodową pozycję polskiego wioślarstwa.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1968 roku, podarowany  

przez żonę Jerzego Brauna Lidię.

Brązowy medal Jerzego Brauna  
w wioślarskiej czwórce ze sternikiem  

zdobyty na Igrzyskach X Olimpiady 
 w Los Angeles w 1932 roku

Jerzy Braun’s bronze medal 
in the coxless fours rowing 
won at the X Olympic Games 
in Los Angeles in 1932
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production: Newark, Whitehead & Hoag Company
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines:  
XTH OLYMPIAD LOS ANGELES 1932
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth

wytwórnia: Newark, Whitehead & Hoag Company
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XTH OLYMPIAD LOS ANGELES 1932

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Srebrny medal Jerzego Brauna 
w wioślarskiej dwójce ze sternikiem 
zdobyty na Igrzyskach X Olimpiady  

w Los Angeles w 1932 roku

Jerzy Braun’s silver medal  
in the coxless pair rowing 
won at the X Olympic Games 
in Los Angeles in 1932

Sobota, 13 sierpnia 1932 roku

Po sukcesie w wyścigu czwórek ze sternikiem Jerzy Braun nie miał wiele czasu na re-
generację – tego samego dnia czekała go jeszcze rywalizacja dwójek ze sternikiem, 

z partnerami z „brązowej” osady − Januszem Ślązakiem i Jerzym Skolimowskim.  
Do tej konkurencji zgłosiły się tylko cztery załogi, nie było więc potrzeby organizo-

wania eliminacji, a o medalach zdecydować miał pojedynczy wyścig. Polacy ruszyli 
mocno i przez pierwsze trzysta metrów prowadzili. Wtedy wyprzedzili ich Ame-

rykanie, którzy szybko uzyskali znaczącą przewagę trzech długości łodzi, Polacy 
utrzymywali natomiast bezpieczną przewagę nad Francuzami. W ostatniej części 

dystansu postanowili jednak przyspieszyć i na finiszu byli bliscy zniwelowania  
straty do lidera. We znaki dał im się jednak wyczerpujący finał czwórek i nie zdołali 

już zwyciężyć. Na metę dopłynęli z czasem 8:31,2 − Amerykanie okazali się  
szybsi o 5,4 sekundy, a Francuzi wolniejsi o 10 sekund. 

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1968 roku, podarowany  
przez żonę Jerzego Brauna Lidię.

Saturday, 13 August 1932

After the success of the coxless fours Jerzy Braun did not have much time to regener-
ate – on the same day one more event was facing him – a coxless pair, together with 
his partners from the “bronze” crew – Janusz Ślązak and Jerzy Skolimowski. Only 
four crews entered this competition, therefore there was no need for organizing the 
qualifiers. A single race was to decide about the medals. The Poles took off firmly and 
led for the first 300 metres. Then the Americans moved up to challenge them and very 
quickly managed to have the clear advantage of three lengths of the boat. The Poles, 
however, kept a safe advantage over the French. In the last part of the distance, they 
decided to speed up and in the home straight were close to wiping out the losses to the 
race leader. The strenuous coxless four finals made life a misery, though, so they didn’t 
succeed with winning the race. They crossed the finishing line in 8:31,2 – with the 
Americans ahead by 5,4 seconds and the French slower by 10 seconds. 
The medal enriched the Museum’s collections in 1968, donated  
by Jerzy Braun’s wife Lidia. 
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production: Newark, Whitehead & Hoag Company
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines:  
XTH OLYMPIAD LOS ANGELES 1932
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building. 
Signature: GC
Rim: smooth

wytwórnia: Newark, Whitehead & Hoag Company
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XTH OLYMPIAD LOS ANGELES 1932

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki



58

Wieńczenie zawodnika

Rzeźba autorstwa Józefa Klukowskiego 
wykonana w granicie na konkurs zorganizowany  

w lutym 1931 r. przez Instytut Propagandy  
Sztuki w Warszawie. Z grupy 69 rzeźb komisja 

wyselekcjonowała 7 prac, które reprezentowały 
Polskę na Olimpijskim Konkursie Literatury i Sztu-

ki Igrzysk X Olimpiady w Los Angeles w 1932 r.
W finałowej rozgrywce w kategorii medale i rzeźby 

dzieło Klukowskiego „Wieńczenie zawodnika” 
nagrodzone zostało przez międzynarodowe jury 

złotym medalem olimpijskim.
Począwszy od 1937 r. rzeźba ta stanowiła nagrodę 

przechodnią przyznawaną przez Państwowy  
Urząd Wychowania Fizycznego. 

Decoration of the Olympian

Józef Klukowski’s sculpture made of granite for  
the competition in February, 1931 by the 
Institute of Art Propaganda in Warsaw. Out of 
the group of 89 sculptures a panel of judges 
selected 7 works, which represented Poland 
in the Olympic Contest of Literature and Art at 
the X Olympic Games in Los Angeles in 1932. 
In the final game, in the category of medals 
and sculptures, Klukowski’s art work Decoration 
of the Olympian was awarded with an Olympic 
gold medal by the international jury.

Since 1937 Decoration of the Olympian consti-
tuted a challenge award given by the National 
Office of Physical Education. 
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Józef Klukowski
02.01.1894, Repełka k. Grodna – 29.04.1945, Sandbostel, Niemcy

Rzeźbiarz, zdobywca złotego i srebrnego medalu w Olimpijskich Konkursach Literatury i Sztuki w Los An-
geles (1932) i w Berlinie (1936) w dziedzinie rzeźby. W młodości pasje artystyczne łączył z karierą wojsko-
wą. Ukończył Michajłowską Szkołę Artylerii w Petersburgu i jako podporucznik carskiej armii brał udział 
w I wojnie światowej, a po odzyskaniu niepodległości przez dekadę służył w Wojsku Polskim w stopniu 
majora. Talent rzeźbiarski doskonalił podczas studiów na warszawskiej i krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, a także w Paryżu. W swojej twórczości bardzo często sięgał po motywy sportowe, a jego „złota” 
olimpijska rzeźba Wieńczenie zawodnika stanowiła od 1937 roku Wielką Honorową Nagrodę Sportową, 
którą otrzymali tenisistka Jadwiga Jędrzejowska (1937) i narciarz Stanisław Marusarz (1938). Podczas  
II wojny światowej Józef Klukowski, zmobilizowany w 1939 roku, został wzięty do niewoli i trafił do oflagu 
XI A w Osterode. Dalsze jego losy owiane są mgłą tajemnicy, istnieją jednak dokumenty potwierdzające 
jego pobyt w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen w okresie od 14 sierpnia 1944 do 13 stycznia 
1945 roku oraz śmierć w dniu 29 kwietnia 1945 roku w stalagu X B w Sandbostel. Znaczna część arty-
stycznej spuścizny Józefa Klukowskiego uległa zniszczeniu podczas wojennej zawieruchy.

A sculptor, winner of gold and silver medals in the Olympic Literature and Art contests in Los Angeles 
(1932) and Berlin (1936) in the field of sculpture. When young he combined his artistic passion with a 
military profession. He graduated from the Artillery Academy in St. Petersburg and as second lieuten-
ant of the tsarist’s army, took part in World War I, after regaining independence he was serving in the 
Polish Army in the rank of major for a decade. He mastered his sculpture talent during his studies in 
Warsaw and Cracow’s Academy of Fine Arts but also in Paris. He often made use of sports motifs in his 
artistic work and his “golden” Olympic sculpture Decoration of the Olympian was a Great Honourable 
Sport Award presented to the tennis player, Jadwiga Jędrzejowska in 1937 and skier Stanisław Marusarz 
in 1938. During World War II he was imprisoned and ended up in Oflag XI A in Osterode. His later fate 
is wrapped in mystery, however, there are documents that prove his stay in the concentration camp in 
Sachsenhausen from 14 August 1944 until 13 January 1945 and his death on 29 April 1945 in Stalag X B 
in Sandbostel. A considerable part of his artistic legacy had been destroyed in the war storm.Fo

t. 
/P

ho
to

. T
. Ł

ąc
zk

ow
sk

i



60

In 1932 the Poles took part in the Olympic Literature and Art Contest for the second time. The national qualification was the competition organized by the 
Ministry of Religion and Education and the Institute of Art Propaganda. In the category of sculpture there were 69 works of art entered, out of which A “Hock-
ey Player” by Antoni Kenar turned out to be a victorious one. “Decoration of the Olympian” by Józef Klukowski was awarded a honourable mention and put 
on the list entering the Olympic contest in Los Angeles. The international jury over there marked the works of Kenar and Klukowski differently than the Polish 
judges – “Decoration of the Olympian” was awarded with a gold medal whereas A “Hockey Player” with a honourable mention. 
The Olympic Literature and Art Contest was popular in Los Angeles. All sent works of art, insured for the huge, at that time, sum of 400 thousand dollars have 
been displayed in the Country Museum of Art and the exhibition has been visited by 384 thousand people. In a total classification Poland with the achieve-
ments of gold and silver medals (Janina Konarska for colourful woodcut) and three honourable mentions took the second place behind the United States. 
The names of all awarded competitors were officially presented at the Olympic Stadium, as it was in the case of sports disciplines’ medallists. 
The medal enriched the Museum’s collections in 1957. 

W 1932 roku Polacy po raz drugi wzięli udział w Olimpijskim Konkursie Literatury i Sztuki. Krajową kwalifikacją był konkurs zorganizowany przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Instytut Propagandy Sztuki. W kategorii rzeźby zgłoszono 69 prac, z których zwycięską okazał się „Hoke-
ista” Antoniego Kenara. „Wieńczenie zawodnika” Józefa Klukowskiego nagrodzono wyróżnieniem i umieszczono na liście zgłoszonych do udziału w olimpij-
skim konkursie w Los Angeles. Tam międzynarodowe jury prace Kenara i Klukowskiego oceniło odwrotnie niż polskie – „Wieńczenie zawodnika” nagrodzono 
złotym medalem, natomiast „Hokeistę” wyróżnieniem. 
Olimpijski Konkurs Literatury i Sztuki cieszył się w Los Angeles bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkie nadesłane prace, ubezpieczone na ogromną 
wówczas sumę 400 tys. dolarów, zostały wyeksponowane w County Museum of Art, a wystawę zwiedziło 384 tys. osób. W łącznej klasyfikacji Polska, z dorob-
kiem złotego i srebrnego medalu (Janina Konarska za barwny drzeworyt) oraz trzech wyróżnień zajęła drugie miejsce za Stanami Zjednoczonymi. Nazwiska 
wszystkich nagrodzonych były oficjalnie prezentowane na Stadionie Olimpijskim, tak jak miało to miejsce w przypadku medalistów konkurencji sportowych.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1957 roku.

Złoty medal Józefa Klukowskiego w Olimpijskim Konkursie Literatury i Sztuki  
zdobyty na Igrzyskach X Olimpiady w Los Angeles w 1932 roku

Jerzy Klukowski’s gold medal in the Olympic Contest of Literature and Art  
won at the X Olympic Games in Los Angeles 1932
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production: Newark, Whitehead & Hoag Company
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines:  
XTH OLYMPIAD LOS ANGELES 1932
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building. 
Signature: GC
Rim: smooth

wytwórnia: Newark, Whitehead & Hoag Company
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XTH OLYMPIAD LOS ANGELES 1932

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Medalistki biegu na 100 m;  
od lewej: Hilde Strike (Kanada),  
Stanisława Walasiewicz, Wilhelmina  
v. Bremen (USA), Igrzyska Olimpij-
skie Los Angeles 1932

The 100 m race’s medallists; 
from left: Hilde Strike (Canada), 
Stanisława Walasiewicz, Wilhelmina 
v. Bremen (USA), The Olympic 
Games in Los Angeles, 1932

(Fot. /Photo. NN)
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Stanisława Walasiewicz
3.04.1911, Wierzchownia k. Górzna – 4.12.1980, Cleveland, USA

Lekkoatletka, sprinterka, dwukrotna olimpijka, zdobywczyni złotego i srebrnego medalu 
w biegu na sto metrów na Igrzyskach w Los Angeles (1932) i w Berlinie (1936). Ustanowiła  
14 rekordów świata na różnych dystansach. We wczesnym dzieciństwie wyemigrowała  
z rodzicami do USA, należała jednak do polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
i na międzynarodowej arenie reprezentowała Polskę. Po raz pierwszy w dorosłym życiu 
odwiedziła kraj w 1929 roku, a w kolejnych latach gościła w nim bardzo często i zdobyła dużą 
popularność. W latach 1930–1934 cztery razy wygrała plebiscyt „Przeglądu Sportowego”  
na najlepszego sportowca Polski. W biało-czerwonych barwach startowała z dużymi sukcesa-
mi przez blisko 15 lat, po raz ostatni w 1946 roku na Mistrzostwach Europy w Oslo. Po zakoń-
czeniu kariery aktywnie działała na rzecz sportu polonijnego. Zmarła tragicznie, zastrzelona 
przez złodzieja na parkingu przed jednym z centrów handlowych w Cleveland.

A track and field athlete, sprinter, double Olympian, winner of gold and silver medals in the 
100 m race at the Olympic Games in Los Angeles(1932) and Berlin (1936). She set 14 records 
at various distances. In her early childhood she emigrated with parents to the USA, however, 
she belonged to the Polish Sokół Gymnastics Association and was representing Poland in 
international arenas. She paid her first in adult life visit to the homeland in 1929, and in the 
following years she was a frequent guest there and earned great popularity. In the years 
1930–1934 she was chosen by popular vote as the best sportsman of Poland by “Sports 
Review” four times. In White and Red colours she entered the competitions with great success 
for nearly 15 years and made her last appearance in 1946 at the European championships  
in Oslo. After finishing her sports career she was actively involved in sports of the Polish com-
munity abroad. She died a sudden death, having been shot by an armed thief in a car park  
in front of one of the shopping centres in Cleveland.Fo
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Wtorek, 4 sierpnia 1936 roku

Na Igrzyska w Berlinie Stanisława Walasiewicz jechała jako obrończyni tytułu mi-
strzyni olimpijskiej w biegu na sto metrów, ale nie jako główna faworytka. Za taką 
uchodziła Helen Stephens, która w poprzednim sezonie ustanowiła rekord świata, 
odbierając go Polce. Na dodatek „Stella” startowała z kontuzją, co znacząco wpły-

nęło na jej dyspozycję. W eliminacjach wyraźnie się oszczędzała i mimo że „dawno 
już nie przebiegła setki na zawodach tak wolno” – jak komentował „Przegląd 

Sportowy” – wygrała swój bieg. W finale nie było już miejsca na kalkulacje. Choć 
uraz spowodował, że nie mogła skorzystać ze swojego wielkiego atutu, czyli dyna-

micznego odbicia z dołków, w drugiej części dystansu odrobiła straty do rywalek. 
Nie dogoniła jedynie Stephens, zawodniczki w tamtym okresie nie do pokonania, 

i zdobyła srebrny medal. Choć sama czuła niedosyt, przez kibiców i dziennikarzy jej 
osiągnięcie zostało odebrane jako sukces.

Srebrny medal olimpijski, wraz z wieloma innymi pamiątkami, Stanisława Wa-
lasiewicz podarowała do zbiorów Muzeum podczas jednej ze swoich ostatnich 

wizyt w Polsce w 1977 roku. Plany kolejnych przekazów, obejmujących wszystkie jej 
sportowe trofea, zniweczyła tragiczna śmierć.

Tuesday, 4 August 1936

Stanisława Walasiewicz went to the Olympic Games in Berlin as a defending cham-
pion in the 100 m sprint, but not as the favourite to win. Helen Stephens, 
 who set a world record in the last season, taken away from the Pole, was consid-
ered to be a medal contender. To make matters worse, “Stella” entered the competi-
tion with an injury, which influenced her performance. In the qualifiers, she was 
clearly saving herself and although “she hadn’t run the race so slowly for a long 
time” – as reported by “Sports Review” – she won her sprint. In the finals there wasn’t 
room for cool calculations. However, her injury prevented her from using her great-
est advantage, which was a dynamic leap from a starting mark, in the second part 
of the sprint she made up for the losses. She couldn’t catch Stephens up, though, 
unbeatable athlete at that time, and took the silver medal. Despite feeling unsatis-
fied, her achievement was welcomed as a success by fans and journalists.
The silver medal, together with other memorabilia were presented  
to the Museum by Stanisława Walasiewicz on one of her last visits in Poland  
in 1977. Further plans for donating all of her sports trophies were thwarted  
by her tragic death.

Srebrny medal Stanisławy Walasiewicz 
w biegu na 100 m zdobyty 

na Igrzyskach XI Olimpiady  
w Berlinie w 1936 roku

Stanisława Walasiewicz’s silver medal  
in the 100 m sprint 
won at the XI Olympic Games  
in Berlin in 1936
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production: Pforzheim, B. H. Mayer
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in German in four lines:  
XI. OLYMPIADE BERLIN 1936
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: The inscription: B.H. MAYER PFORZHEIM

wytwórnia: Pforzheim, B. H. Mayer
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku niemieckim rozmieszczony w czterech wersach:  
XI. OLYMPIADE BERLIN 1936

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: Napis: B.H. MAYER PFORZHEIM
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Wioślarze Roger Verey (z lewej) i Jerzy Ustupski  
w czasie treningu, 1936 

Rowers Roger Verey (from left)  
and Jerzy Ustupski during their training, 1936

(Fot. / Photo. NN
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Friday, 14 August 1936

The Polish double sculls – Jerzy Ustupski and Roger Verey – were ranked among the 
rowing favourites at the Olympic Games in Berlin. One season before they had won 
the title of the European champions at the same course, and Versey himself became 
the champion in skiff. The Poles were determined to repeat the same scenario at the 
Olympics, unfortunately, Verey’s indisposition, who had collapsed and fainted dur-
ing the semi-final’s singles race, stood in the way of their success. On the following 
day, the double sculls final was scheduled, thus the concerns about the Polish crew 
could not be eliminated. They started the race calmly, ranked as the fourth in the 
first half of the distance, the moment they overtook the French and advanced in the 
race, as the third crew, Verey grew weaker and the fate of the race rested on Ustup-
ski’s shoulders. “I felt pain in the stomach. For that reason I told him to row harder, 
and went easy on the race so that I could rest a bit” – Verey told “Sports Review” cor-
respondent. Luckily, Ustupski managed to keep a good pace, and when after several 
minutes Verey’s complaint eased off, the Poles secured the third position with the 
clear advantage – that was the only podium of quite a big Polish rowing team and 
confirmation of the place for the Polish double sculls among the world leaders in 
the 1930s. 
Jerzy Ustupski’s medal enriched the Museum’s collections in 1955 
whereas Roger Verey’s one in 1966. 

Piątek, 14 sierpnia 1936 roku

Polska dwójka podwójna – Jerzy Ustupski i Roger Verey – należała do fawory-
tów wioślarskich olimpijskich zawodów w Berlinie. Sezon wcześniej na tym sa-

mym torze wywalczyli tytuł mistrzów Europy, a sam Verey został także mistrzem 
w skiffie. Polacy chcieli powtórzyć ten sam scenariusz podczas Igrzysk, lecz 

niestety, na przeszkodzie stanęła niedyspozycja Vereya, który zasłabł i zemdlał 
w czasie półfinałowego wyścigu jedynek. Nazajutrz zaplanowany był finał dwó-

jek, nie brakowało więc obaw o przygotowanie polskiej osady.  
Ta zaczęła ostrożnie, pierwszą połowę dystansu przepłynęła na czwartej pozycji, 

a kiedy wyprzedziła Francuzów i przesunęła się na trzecią pozycję, Verey znów 
zaczął słabnąć, a los wyścigu spoczął na barkach Ustupskiego. „Odczułem bóle 

w żołądku. Wobec tego poleciłem [mu] wiosłować mocniej, a sam sfolgowałem, 
aby trochę odpocząć” – opowiadał Verey korespondentowi „Przeglądu Sporto-

wego”. Na szczęście Ustupski zdołał utrzymać dobre tempo, a gdy po kilkunastu 
sekundach dolegliwości Vereya minęły, Polacy z bezpieczną przewagą dopłynęli 

do mety na trzecim miejscu – było to jedyne olimpijskie podium dość licznej 
polskiej ekipy wioślarskiej i potwierdzenie miejsca polskiej dwójki podwójnej  

w światowej czołówce lat 30.
Medal Jerzego Ustupskiego trafił do zbiorów Muzeum w 1955,  

a medal Rogera Vereya – w 1966 roku.

Brązowy medal
Jerzego Ustupskiego i Rogera Vereya 

w wioślarskiej dwójce podwójnej zdobyty  
na Igrzyskach XI Olimpiady w Berlinie w 1936 roku

Jerzy Ustupski and Roger Verey’s
bronze medal in the double sculls rowing 
won at the XI Olympic Games 
in Berlin in 1936
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Jerzy Ustupski
01.04.1911, Zakopane – 25.10.2004, Zakopane

A rower, Olympian, bronze medal winner in the double sculls at the Olympic Games in Berlin (1936). For 
nearly entire sports career he formed a very strong crew with Roger Verey and they both succeeded not 
only at the Olympics but also at the European championships (gold 1935, bronze 1932). Ustupski was 
a comprehensive sportsman – apart from rowing he was also practising athletics, team sports and skiing. 
He even qualified to the national team for the Winter Olympic Games in Garmisch-Partenkirchen (1936), 
as a cross-country relay member, however, his injury that he had sustained prior to the departure to 
Germany, excluded him from the participation. During World War II he was a member of the Home Army, 
he was operating the radio-station in Żoliborz during the Warsaw Uprising. After 1945 he found fulfil-
ment in social activities, he served, among others, as the mayor of his native Zakopane, he was involved 
in Polish Skiing Association and Polish Olympic Committee’s activities and in Mountain Volunteer Search 
and Rescue – he was its President for two decades as well as an active mountain lifeguard. 

Wioślarz, olimpijczyk, zdobywca brązowego medalu olimpijskiego w dwójce podwójnej na Igrzyskach 
w Berlinie (1936). Przez niemal całą karierę tworzył bardzo silną osadę z Rogerem Vereyem, wspólnie osią-
gali sukcesy nie tylko na igrzyskach, lecz także mistrzostwach Europy (złoto 1935 i brąz 1932). Ustupski był 
sportowcem bardzo wszechstronnym – oprócz wioślarstwa uprawiał także lekkoatletykę, gry zespołowe 
i narciarstwo. Zakwalifikował się nawet do kadry na IV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Garmisch-Partenkir-
chen (1936) jako członek sztafety biegowej, lecz z udziału wyłączyła go kontuzja odniesiona tuż przed wy-
jazdem reprezentacji do Niemiec. Podczas II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej, w powstaniu 
warszawskim obsługiwał radiostację na Żoliborzu. Po 1945 roku realizował się w działalności społecznej, 
pełnił m.in. funkcję burmistrza rodzinnego Zakopanego, działał w PZN i PKOl, a także w GOPR – był przez 
dwie dekady jego prezesem, a przez wiele lat czynnym ratownikiem górskim.
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production: Pforzheim, B. H. Mayer
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in German laid out in four lines:  
XI. OLYMPIADE BERLIN 1936
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: The inscription: B.H. MAYER PFORZHEIM

wytwórnia: Pforzheim, B. H. Mayer
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku niemieckim rozmieszczony w czterech wersach:  
XI. OLYMPIADE BERLIN 1936

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: Napis: B.H. MAYER PFORZHEIM
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Wioślarz, olimpijczyk, zdobywca brązowego medalu olimpijskiego w dwójce podwójnej na Igrzyskach 
w Berlinie (1936). W osadzie z Jerzym Ustupskim wspólnie osiągali sukcesy nie tylko na igrzyskach, lecz 
także w mistrzostwach Europy (złoto 1935 i brąz 1932). Verey był również znakomitym skiffistą – zdobył 
po dwa tytuły mistrza (1933, 1935) i wicemistrza (1934, 1938) oraz jeden brązowy medal mistrzostw Eu-
ropy (1937). Jego ojciec był Francuzem, a matka Polką. Do Polski przyjechał w 1929 roku po tragicznej 
śmierci ojca. Treningi rozpoczął w krakowskim AZS, z którym związany był przez całą karierę. W latach 
30. i 40. XX wieku nie miał sobie równych w kraju – zdobył łącznie 22 tytuły mistrza Polski w jedynkach 
i dwójkach. Wybrano go najlepszym sportowcem Polski w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” (1935).  
II wojnę światową przeżył w Krakowie, po jej zakończeniu kontynuował karierę zawodniczą, a następnie 
zajął się pracą trenerską (m.in. z dwukrotnym medalistą olimpijskim Teodorem Kocerką) i organizacyjną. 
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich uznał go za drugiego, właśnie po Kocerce, zawodnika w 80-let-
niej historii Związku (1999).

A rower, Olympian, bronze medal winner in the double sculls at the Olympic Games in Berlin (1936). 
On the crew with Jerzy Ustupski they both achieved success not only at the Olympics but also at the 
European championships (gold 1935 and bronze 1932). Versey was also a brilliant skiff rower – won two 
champion (1933, 1935) and vice-champion (1934, 1938) titles and one bronze medal at the European 
championships (1937). His father was French and mother was Polish. He came to Poland in 1929, after 
his father’s tragic death. He started his trainings in Cracow’s Academic Sports Club, which he was affili-
ated with throughout his entire sports career. In the 1930s and 1940s he was unrivalled in the county – 
in total, he won 22 national champion titles in the singles and doubles. He was chosen by popular vote 
as the best sportsman of Poland by “Sports Review” (1935). He lived World War II in Cracow, after the end 
of the war he continued his sports career, and later became a trainer of (among others, Teodor Kocerka, 
a double Olympic medal winner) and was involved in organizational activities. Polish Rowing Association 
recognized him as the second, behind Kocerka, competitor of the 80th history of the Association. 

Roger Verey
14.03.1912, Vevey, Szwajcaria – 06.09.2000, Kraków
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production: German mint, B. H. Mayer, Pforzheim
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 55 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in German laid out in four lines:  
XI. OLYMPIADE BERLIN 1936
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building. 
Signature: GC
Rim: The inscription: B.H. MAYER PFORZHEIM

wytwórnia: niemiecka mennica B. H. Mayer, Pforzheim
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 55 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku niemieckim rozmieszczony w czterech wersach:  
XI. OLYMPIADE BERLIN 1936

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: Napis: B.H. MAYER PFORZHEIM
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Mecz bokserski pomiędzy milicyjnymi drużynami z Polski i Jugosławii: 
Zrzeszeniem Sportowym Gwardia i Milicionarem Belgrad, rozegrany 
na kortach Legii, pierwszy z lewej Aleksy Antkiewicz, Warszawa 1948 

A boxing match between police teams of Poland and Yugoslavia: 
Gwardia sports union and Milicionar Belgrad, played on Legia’s court, 
first from left Aleksy Antkiewicz, Warsaw 1948

(Fot. / Photo. NN)
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Aleksy Antkiewicz
12.11.1923, Katlewo – 03.04.2005, Gdańsk 

Bokser, dwukrotny olimpijczyk, pierwszy polski powojenny medalista olimpijski – zdobył brąz 
w wadze piórkowej na Igrzyskach w Londynie (1948), a później także srebro w wadze lekkiej 
na Igrzyskach w Helsinkach (1952). Brązowy medalista Mistrzostw Europy w Warszawie (1953). 
Z boksem zetknął się już w latach 30. XX wieku i tuż przed wojną zdążył stoczyć kilka walk po-
kazowych, m.in. z późniejszym mistrzem olimpijskim z Helsinek Zygmuntem Chychłą. Podczas 
II wojny światowej pracował jako robotnik przymusowy, do sportu wrócił tuż po jej zakończe-
niu i szybko stał się jednym z najlepszych polskich pięściarzy. W 1948 został wybrany najlep-
szym sportowcem Polski w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Dysponował mocnym ciosem 
obu rąk, czemu zawdzięczał pseudonim „Bombardier z Wybrzeża”. Po zakończeniu kariery 
zawodniczej był trenerem, a jeden z jego wychowanków, Kazimierz Adach, zdobył brązowy 
medal na Igrzyskach w Moskwie (1980).

A boxer, double Olympian, the first post-war Olympic medallist – won bronze in the feather-
weight at the Olympic Games in London (1948), and later a silver medal in the lightweight at 
Helsinki Games (1952). A bronze medallist of the European championships in Warsaw (1953). 
He came into contact with boxing in the 1930s and right before the war managed to have 
a few show fights with, among others, the future Olympic champion of Helsinki Zygmunt 
Chychła. During World War II he was working as a forced labourer, he returned to sport after its 
end and quickly became one of the best Polish boxers. In 1948 he was chosen by popular vote 
of “Sports Review” as the best sportsman of Poland He had a strong blow with two hands, to 
which we owned his nickname “Bombardier from the Coast”. After finishing his sports career 
he was a trainer, one of his pupils, Kazimierz Adach, won a bronze medal at the Olympic 
Games in Moscow (1980).Fo
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Piątek, 13 sierpnia 1948 roku

Wyniszczona II wojną światową Polska wysłała na pierwsze powojenne Igrzyska 
w Londynie zaledwie 24 sportowców (wobec 144 startujących na ostatnich, 

przedwojennych Igrzyskach w Berlinie). Brązowy medal Aleksego Antkiewicza 
w wadze piórkowej był jedynym dla Polski i potrójnie premierowym: pierwszym 

po II wojnie światowej, pierwszym w historii polskiego boksu oraz pierwszym 
w karierze trenerskiej Feliksa Stamma. „Bombardier z Wybrzeża” – jak sam 

wspominał – stanął do walki zmotywowany dodatkowo faktem zakwatero-
wania Polaków na czas igrzysk w budynkach, w których stacjonowali kilka lat 

wcześniej lotnicy Dywizjonu 303. Łatwo przeszedł eliminacje, ale w ćwierćfinale 
został zmuszony do dużego wysiłku przez Koreańczyka Bung Nan Su. Zwyciężył, 
ale do odbywającej się kilka godzin później półfinałowej walki z Włochem Erne-

sto Formentim stanął wyczerpany. Późniejszy mistrz olimpijski posłał go  
na deski i był to jedyny taki przypadek w karierze Antkiewicza. W rywalizacji 

o trzecie miejsce Polak okazał się lepszy od Argentyńczyka Francisco Nuneza,  
choć obaj kończyli walkę zalani krwią, po zderzeniu głowami 

i rozbiciu łuków brwiowych.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1955 roku.

Friday, 13 August 1948

Enfeebled by World War II, Poland merely sent 24 athletes to attend the first 
post-war Olympic Games in London (compared with the number of 144 athletes 
entering the last pre-war Berlin Games). Aleksy Antkiewicz’s bronze medal in the 
lightweight was the only one for Poland and a triple first-night: the first one after 
World War II, the first one in the history of Polish box and the first in Feliks Stamm’s 
training carrier. “A Bombardier from the Coast” – as he recalled – entered the game 
motivated by the fact that the Poles were lodged, for the period of the Games, in the 
buildings in which the pilots of the 303 Squadron had stationed a few years earlier. 
He easily went through the qualifying series, however, in the quarter finals, he was 
forced to put a lot of effort into his fight by the Korean, Bung Nan Su. He won, how-
ever entered the semi-final fight with the Italian, Ernesto Formenti, which was held 
a few hours later, exhausted. The later Olympic champion decked him and that 
was the only accident of that kind in Antkiewicz’s career. In the competition for the 
3rd place the Pole turned out to be better than the Argentinian, Francisco Nunez, 
however, they both finished the fight flooded with blood after a head – on bump 
and injured superciliary arches. 
The medal enriched the Museum’s collections in1955. 

Brązowy medal Aleksego Antkiewicza  
w boksie (waga 58 kg) 

zdobyty na Igrzyskach XIV Olimpiady  
w Londynie w 1948 roku

Aleksy Antkiewicz’s bronze medal  
in 58 kg boxing  
won at the XIV Olympic Games
in London in 1948
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wytwórnia: Londyn, John Pinches Ltd.
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 51 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XIVTH OLYMPIAD LONDON 1948

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki

production: London, John Pinches, Ltd.
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 51 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines:  
XIVTH OLYMPIAD LONDON 1948
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of triumph, a palm branch held in the left hand. 
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth
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Zapis nutowy Symfonii olimpijskiej, fragment / The music of the Olympic Symphony, an excerpt
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Zbigniew Turski
16.10.1908, Warszawa – 06.01.1979, Warszawa 

Kompozytor, zdobywca złotego medalu w Olimpijskim Konkursie Literatury i Sztuki w Londynie (1948) w dziedzinie 
muzyki. Przed II wojną światową studiował kompozycję i dyrygenturę w Państwowym Konserwatorium Muzycz-
nym w Warszawie i pracował jako reżyser muzyczny Polskiego Radia (1936–1939), jego ówczesne utwory zagi-
nęły jednak podczas okupacji. Po wojnie znalazł się wśród założycieli Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i Związku 
Kompozytorów Polskich, wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Warszawie, był także kierownikiem muzycznym stołecznego Teatru Współczesnego. Wielokrotnie nagradzany 
przez władze państwowe i środowisko muzyczne. Pozostawił po sobie m.in. trzy symfonie, koncerty skrzypcowe 
i muzykę filmową.

A composer, gold medal winner in the Olympic Literature and Art Contest in London (1948) in the field of music. 
Prior to World War II he was studying composition and conducting at the National Conservatoire in Warsaw and 
working as a music director for the Polish Radio (1936–1939) but his early compositions got lost during the occupa-
tion. After the war he was one of the founders of the Baltic Philharmonic in Gdańsk and Polish Composers Associa-
tion, he was an academic teacher at Theatre School and Academy of Music in Warsaw, he was also a music manag-
er of Warsaw Contemporary Theatre. He was awarded with numerous prizes by the government officials and music 
environment. He left behind, among others, three symphonies, violin concerts and film music.Fo
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Złoty medal Zbigniewa Turskiego 
w Olimpijskim Konkursie Literatury i Sztuki 

zdobyty na Igrzyskach XIV Olimpiady  
w Londynie w 1948 roku

Zbigniew Turski’s gold medal  
in the Olympic Literature and Art Contest 
won at the XIV Olympic Games 
in London in 1948

Igrzyskom w Londynie w 1948 roku po raz ostatni w historii towarzyszył Olim-
pijski Konkurs Literatury i Sztuki. W krajowym konkursie, organizowanym przez 

Polski Komitet Olimpijski i Ministerstwo Kultury i Sztuki wyłoniono  
15 reprezentantów Polski, w tym trzech w dziedzinie muzyki. „Symfonia Olim-
pijska” Zbigniewa Turskiego została wyróżniona trzecią nagrodą. W Londynie 

kompozycja Turskiego spotkała się z dużo większym uznaniem międzynarodo-
wego jury i Polaka nagrodzono złotym medalem, jedynym w dziedzinie muzyki, 

w kategorii kompozycji chóralnych i orkiestralnych. W dwóch pozostałych 
– kompozycji na jeden instrument oraz kompozycji wokalnych – pierwszych 

miejsc nie przyznano. Nazwiska wszystkich laureatów odczytane zostały  
na specjalnej uroczystości na stadionie Wembley, a nagrodzone utwory mu-

zyczne prezentowano na okolicznościowych koncertach. „Symfonię Olimpijską” 
wykonała 18 września 1948 roku Orkiestra Symfoniczna BBC pod batutą słyn-

nego polskiego dyrygenta Grzegorza Fitelberga. Sukces Zbigniewa Turskiego za-
myka historię dokonań Polaków na Olimpijskich Konkursach Literatury i Sztuki.  

W sumie w czterech edycjach, w latach 1928–1948, zdobyli oni osiem medali  
– trzy złote, dwa srebrne i trzy brązowe.

W 1990 roku Totalizator Sportowy kupił medal od żony Zbigniewa Turskiego, 
a następnie podarował go Muzeum.

The London Olympics in 1948 were for the last time accompanied by the 
Olympic Literature and Art Contest. In the national competition, organised by 
the Polish Olympic Committee and Ministry of Culture, 15 Polish representa-
tives were selected, including 3 in a field of music. „The Olympic Symphony” by 
Zbigniew Turski was awarded with the third place. In London, Turski’s compo-
sition got much greater recognition of the international jury and the Pole was 
awarded with the gold medal, the only one in the field of music,  
for the choral and orchestral compositions category. In the remaining ones – 
one instrument composition and vocal compositions – the first prizes weren’t 
awarded. The names of all prize winners were read out in a special ceremony 
at Wembley Stadium, award winning music compositions were presented at 
occasional concerts. „The Olympic Symphony” was played on 18th September 
1948 by the BBC Symphonic Orchestra under the baton of Grzegorz Fitelberg. 
Zbigniew Turski’s success closes the history of Polish achievements in the 
Olympic Literature and Art contests. In total, in four editions,  
in the years 1928–1948, they won eight medals – three gold, two silver  
and three bronze ones. 
In 1990 Sports Lottery Office bought the medal from Zbigniew Turski’s wife, 
and later presented it to the Museum.



79

production: London, John Pinches Ltd.
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 51 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English, laid out in four lines:  
XIVTH OLYMPIAD LONDON 1948
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth

wytwórnia: Londyn, John Pinches Ltd.
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 51 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XIVTH OLYMPIAD LONDON 1948

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Teodor Kocerka, Poznań 1955

(Fot. / Photo. NN)
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Teodor Kocerka
06.08.1927, Bydgoszcz – 25.09.1999, Warszawa

Wioślarz, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca dwóch brązowych medali w skiffie 
na Igrzyskach w Helsinkach (1952) i w Rzymie (1960). W obu przypadkach był 
chorążym polskiej ekipy. Osiągał sukcesy również na mistrzostwach Europy – 
sześć medali, w tym jeden złoty (1955) – oraz w prestiżowych regatach o „Dia-
mentowe Wiosła” w angielskim Henley, które wygrał dwukrotnie (1955 i 1956). 
Uznano go za najlepszego polskiego wioślarza wszech czasów w plebiscycie 
zorganizowanym z okazji 80-lecia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
(1999). Po zakończeniu kariery był trenerem, zarówno w klubach, jak i w kadrach 
narodowych kobiet i mężczyzn, szefem wyszkolenia w PZTW, a także wykładowcą 
na warszawskiej AWF.

A rower, triple Olympian, winner of two bronze medals in the single sculls at the 
Olympic Games in Helsinki (1952) and Rome (1960). In both cases we was the flag 
bearer of the national team. He also achieved his success at the European cham-
pionships – six medals, including a gold one (1955) – and at prestigious regatta 
“Diamond Challenge Sculls” in English Henley, which he won twice (1955, 1956). 
He was regarded the best Polish rower of all time in the poll organized on the oc-
casion of the 80th anniversary of Polish Rowing Association (1999). After finishing 
his career he was working as a trainer, the head of education in Polish Rowing As-
sociation, and an academic teacher in the Physical Education Academy in Warsaw. Fo
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Brązowy medal Teodora Kocerki  
w wioślarskim skiffie zdobyty  

na Igrzyskach XV Olimpiady  
w Helsinkach w 1952 roku

Teodor Kocerka’s bronze medal  
in the single sculls rowing 
won at the XV Olympic Games 
in Helsinki in 1952

Środa, 23 lipca 1952 roku

Chcąc zdobyć brązowy medal Igrzysk w Helsinkach, Teodor Kocerka musiał 
popłynąć w czterech wyścigach. Paradoksalnie najważniejszym okazał się nie 

finał, a decydujący o wejściu do niego repasaż. „Ten bieg będę pamiętał do końca 
życia. Był on najtrudniejszy w mojej karierze i najdramatyczniejszy” − wspominał 

„Tojo” w rozmowie z Bogdanem Tuszyńskim. Mierzył się ze swoim największym 
idolem Johnem Kellym jr., dwukrotnym zwycięzcą prestiżowych regat w Henley 

(prywatnie bratem przyszłej księżnej Monako, Grace Kelly). Wcześniej rywalizowali 
już w eliminacjach – szybszy był Amerykanin, ale wtedy awansowali obaj. Teraz 
miejsce w finale było tylko jedno… Od początku obaj narzucili sobie mordercze 

tempo i z miejsca stało się jasne, że uzupełniający listę startową Czech Franti-
sek Reich jest bez szans. Polak i Amerykanin płynęli równo, żadnemu nie udało 
się osiągnąć przewagi. Kiedy dopłynęli do mety, sędziowie ogłosili zwycięstwo 

Kocerki, lecz po chwili wycofali się z tego werdyktu. Po 40-minutowym oczekiwa-
niu i wywołaniu fotografii z finiszu okazało się, że „Tojo” był szybszy o 0,1 sekundy 

i awansował do wymarzonego finału, gdzie zajął trzecie miejsce i wywalczył 
medal. Prawdziwym symbolem sukcesu było jednak owo dramatyczne,  

repasażowe zwycięstwo nad Kellym.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1969 roku.

Wednesday, 23 July 1952

In order to win the bronze medal of the Helsinki Olympics, Teodor Kocerka had to 
swim in four races. Paradoxically, it wasn’t the final that turned out to be the most 
important one, but repêchage – a decider in the matter of entering the final. “I will 
remember this race till the end of my life. It was the toughest and most dramatic 
one” – “Tojo” recalled in the conversation with Bogdan Tuszyński. He was standing 
up to his biggest idol John Kelly Jr., a double winner of a prestigious regatta in Henley 
(brother of the future Duchess of Monaco, Grace Kelly in private). They had already 
competed in the qualifiers earlier – the American came faster, however, they both 
advanced. Now, the place in the final was one only... From the beginning they set 
the killing pace and right away it was clear that complementing the start list Czech, 
Frantisek Reich didn’t stand a chance. Both the Pole and American were rowing 
equally, nobody was able to move up ahead of one another. When they reached the 
finishing line, they judges announced Kocerka’s victory, but after a while they backed 
out of their verdict. After a 40-minute anticipation and developing the photo of 
crossing the line, it turned out that “Tojo” was faster by 0,1 second and advanced to 
his dream final, in which he came third and won the medal, however, a real symbol 
of his success was that repêchage and the dramatic victory over Kelly.
The medal enriched the Museum’s collections in 1969.
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wytwórnia: Hämeenlinna, Kultakeskus Oy
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 51 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku fińskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XV OLYMPIA HELSINKI 1952

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu.  
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki

production: Hämeenlinna, Kultakeskus Oy
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 51 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Finnish laid out in four lines:  
XV OLYMPIA HELSINKI 1952
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth
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Sobota, 3 września 1960 roku

„Piękny finał pięknej kariery” – tak „Przegląd Sportowy” zatytułował relację z wio-
ślarskiej rywalizacji skiffistów na Igrzyskach w Rzymie, bowiem 33-letni Teodor Ko-

cerka powtórzył swoje osiągnięcie z Helsinek i znów stanął na olimpijskim podium. 
Jego droga do finału, podobnie jak przed ośmioma laty, wiodła przez repasaże,  

ale tym razem nie były one tak dramatyczne, jak pamiętny wyścig 
 z Johnem Kellym jr. Polak wygrał swój bieg wyraźnie, z ponadośmiosekundową 

przewagą nad Finem Jormą Kortelainenem. W finale zdecydowanie najszybszy był 
obrońca tytułu mistrza olimpijskiego z Melbourne, Rosjanin Wiaczesław Iwanow, 

a Polak walczył o drugie miejsce z… dwoma zawodnikami o nazwisku Hill – 
Niemcem Achimem i Nowozelandczykiem Jamesem. Ostatecznie uplasował się 

pomiędzy nimi i znów, po ośmiu latach zdobył brąz. 
Olimpijskie regaty wioślarskie odbywały się na jeziorze Albano w Castel Gandolfo 

i cieszyły się zainteresowaniem tak wielkim, że z okien papieskiej rezydencji  
obserwował je sam Jan XXIII.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1969 roku, podarowany przez Teodora Kocerkę.

Saturday, 3 September 1960

“The beautiful end of a beautiful career” – that’s how “Sports Review” entitled their 
account on a rowing competition in the single sculls event at the Olympic Games 
in Rome, since the 33-year-old Teodor Kocerka had repeated his achievement from 
Helsinki and stood on the Olympic podium. His way to the finals, similar to the one 
eight years ago led through repêchage, but this time not as dramatic as the memo-
rable race with John Kelly Jr. The Pole won his race with a clear 8-second advantage 
over the Finn, Jorma Kortelainen. In the finals, the Russian, Wiaczesław Iwonow, the 
Olympic title defender was definitely the fastest whereas the Pole was fighting to 
come second with... two competitors by the name of Hill – the German, Achim and 
the New Zealander, James. Finally, he took third place, between them and again 
after eight years won bronze.
The Olympic regatta took place on Albano Lake in Castel Gandolfo and attracted 
so much attention that from the windows of the papal seat they were observed by 
John XXIII himself.
The medal enriched the Museum’s collections in 1969, donated by Teodor Kocerka.

Brązowy medal Teodora Kocerki 
w wioślarskim skiffie zdobyty  
na Igrzyskach XVI Olimpiady  

w Rzymie w 1960 roku

Teodor Kocerka’s bronze medal  
in the single sculls rowing 
won at the XVI Olympic Games
in Rome in 1960
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wytwórnia: Florencja, Stab. Artistici Fiorentini
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 68 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku włoskim rozmieszczony w trzech wersach:  
GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX

Sygnatura wytwórni: STAB. ARTISTICI FIORENTINI − FIRENZE −
Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 

Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 
W tle zarys antycznej budowli.

Rant: gładki
Zawieszka: Medal ujęty w wieniec laurowy z plakietką, na odwrocie której napis  

w języku włoskim CANOTTAGGIO (wioślarstwo); łańcuch 17-elementowy  
w kształcie liści laurowych, zakończony zapinką; materiał: brąz

production: Florence, Stab. Artistici Fiorentini
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 68 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Italian laid out in three lines:  
GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX  
Manufacturer’s signature: STAB. ARTISTICI FIORENTINI  –  FIRENZE –
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a laurel wreath with a badge, on the reverse  
the inscription in Italian CANOTTAGGIO (rowing) a 17-piece chain in the shape  
of laurel leaves gathered into a clasp, material: bronze
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Janusz Sidło podczas mityngu lekkoatletycznego 
na stadionie warszawskiej Skry, Warszawa 1971 

Janusz Sidło at the national championships in 
athletics at the RKS Skra stadium, Warsaw 1971

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski)
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Janusz Sidło
19.06.1933, Szopienice – 02.08.1993, Warszawa

Lekkoatleta, oszczepnik, pięciokrotny olimpijczyk, zdobywca srebrnego medalu 
na Igrzyskach w Melbourne (1956). Był także dwukrotnym mistrzem Europy (1954, 
1958), rekordzistą świata (1956) i pierwszym w historii Europejczykiem, który przekro-
czył granicę 80 m w rzucie oszczepem. W rankingu fachowego magazynu lekkoatle-
tycznego „Track & Field News” przez 20 kolejnych sezonów utrzymywał się w czołowej 
dziesiątce światowych oszczepników i jest drugim zawodnikiem wszech czasów. 
W Polsce nie miał sobie równych – zdobył 14 tytułów mistrza kraju w rzucie oszcze-
pem i dwa w rzucie… granatem. Należał do najważniejszych postaci legendarnego 
Wunderteamu i był ulubieńcem kibiców. Dwa razy wybrano go sportowcem roku 
w Polsce w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” (1954 i 1955). Po zakończeniu długiej 
kariery (w wieku 40 lat) pracował jako trener w klubach i w kadrze narodowej.

An athlete, javelin thrower, five-time Olympian, silver medal winner at the Olympic 
Games in Melbourne (1956). He was also a double European champion (1954, 1958), 
world record holder (1956) and the first European to exceed 80 m in the javelin throw 
in history. In the rankings of an expert athletics magazine, “Track &Field News” he 
stayed in the top 10 of the world javelin throwers for 20 consecutive seasons and 
came second as the competitor of all time. He was unrivalled in Poland – won 14 
national champion titles in the javelin throw and two in the... grenade throw. He be-
longed to the most important figures of a legendary Wunderteam and was the fan’s 
favourite. He was chosen by public vote of “Sports Review” as the best sportsman of 
Poland twice (1954, 1955). After finishing his sports career (at the age of 40) he was 
working as a trainer in clubs and the national team.Fo
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Poniedziałek, 26 listopada 1956 roku

Janusz Sidło jechał do Melbourne jako wielki faworyt olimpijskiego konkursu rzutu 
oszczepem. Był rekordzistą świata (83,66 m), przez trzy lata nie przegrał żadnych 

zawodów, a pokonał go dopiero Norweg Egil Danielsen podczas mityngu w Oslo, 
na trzy miesiące przed igrzyskami, co jednak odebrano jako drobny  

wypadek przy pracy. 
Dzień finału rozpoczął się dla Polaka pechowo – podbiegając do autobusu skręcił 
nogę w kostce i startował po otrzymaniu zastrzyków przeciwbólowych. Mimo to 

wydawało się, że nic nie może stanąć mu na drodze do zwycięstwa – w trzeciej 
serii ustanowił rekord olimpijski (79,98), a rywale rzucali znacznie bliżej. Z jednym 

wyjątkiem. W czwartej kolejce Sidło pożyczył swój amerykański oszczep, konstrukcji 
słynnego Franklina Helda, zajmującemu ostatnie miejsce Danielsenowi. Wiejący 

przez cały konkurs wiatr nagle przycichł, a Norweg… uzyskał aż 85,71 m i odebrał 
Polakowi rekord świata oraz, wydawało się pewne, olimpijskie złoto. W żadnej z po-
zostałych prób nie uzyskał przecież lepszego od niego wyniku, a w całej karierze nie 

doszedł już nigdy do formy, jaką miał podczas tego olimpijskiego sezonu… Rezultat 
zawodów przyjęto w kraju z niedowierzaniem i wielkim rozczarowaniem, jakże 

inaczej, niż pozostałe srebrne medale Polaków w Melbourne. Moralna satysfakcja 
z powodu zachowania postawy zgodnej z duchem fair play była dla polskiego 

oszczepnika niewielkim pocieszeniem. Choć później startował na igrzyskach jeszcze 
trzykrotnie, nigdy już nie stanął na olimpijskim podium.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Monday, 26 November 1956

Janusz Sidło was going to Melbourne as a top contender of the Olympic javelin throw 
event. He held a world record (83,66 m), he hadn’t lost a single competition for three 
years, it was only at a track and field meeting in Oslo that he was beaten by the Nor-
wegian, Egil Danielsen, three months prior to the Olympic Games, which was rather 
regarded as a small accident. 
The day of the final started with short of fortune – when running up to the bus,  
he twisted his ankle and entered his competition after he had received painkilling 
injections. Nonetheless, it seemed nothing could stand in the way of victory – in the 
third series he set the Olympic record (79,98), and his opponents were throwing much 
closer. With one exception, though. In the fourth round Sidło lent his American javelin, 
constructed by a famous Franklin Held, to Danielson, the last in the rankings.  
The wind that had been blowing the whole event suddenly stopped and the Norwe-
gian achieved no less than 85,71 m and took the world record away from the Pole 
and what seemed very likely the Olympic gold. In none of the remaining trials he 
achieved a better than his result, what’s more,in his later career he never came close 
to the form, which he presented during that Olympic season. The result of the compe-
tition was treated with disbelief and huge disappointment than with any other silver 
medal for the Poles. A moral satisfaction due to fair play conduct was no consolation  
for the Polish javelin thrower. Although he entered the Olympics three times, 
he never stood on the podium again. 
The medal enriched the Museum’s collections in 2006.

Srebrny medal Janusza Sidły  
w rzucie oszczepem zdobyty  
na Igrzyskach XVI Olimpiady 

w Melbourne w 1956 roku

Janusz Sidło’s silver medal  
in the javelin throw 
won at the XVI Olympic Games 
in Melbourne in 1956
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production: Melbourne, K.G. Luke Ltd.
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 51 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines:  
XVITH OLYMPIAD MELBOURNE 1956  
Manufacturer’s signature: K.G. LUKE LTD.
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth

wytwórnia: Melbourne, K. G. Luke Ltd.
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 51 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XVITH OLYMPIAD MELBOURNE 1956
Sygnatura wytwórni: K.G. LUKE LTD.

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Uroczystość ślubowania olimpijczy-
ków przed wyjazdem na Igrzyska 
Olimpijskie w Meksyku. Autograf  

na fladze olimpijskiej składa Jerzy 
Pawłowski, za nim Witold Woyda 

i Zbigniew Skrudlik, 1968.

The ceremony of taking the oath 
by Olympians before leaving for the 

Olympic Games in Mexico. Jerzy 
Pawłowski, signing the Olympic 
flag, behind him Witold Woyda  

and Zbigniew Skrudlik, 1968.

(Fot. / Photo. Jan Rozmarynowski) 
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Szermierz, sześciokrotny olimpijczyk, zdobywca pięciu medali igrzysk olimpijskich w szabli: indywidualnie 
złotego w Meksyku (1968) i srebrnego w Melbourne (1956), a wraz z drużyną srebrnego w Melbourne 
(1956) i w Rzymie (1960) oraz brązowego w Tokio (1964). Zdobył również 18 medali mistrzostw świata 
w szabli, w tym siedem złotych (1957, 1959, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966) oraz 36 tytułów mistrza Polski 
łącznie, we wszystkich rodzajach broni. Doceniany był zarówno w kraju, gdzie nagrodzono go dwoma 
tytułami sportowca roku w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” (1957, 1968), jak i zagranicą. Międzynaro-
dowa Federacja Szermiercza przyznała mu tytuł Szablisty Wszech Czasów (1967) oraz prestiżową nagrodę 
Challenge Chevalier Feyerick „za rycerską i koleżeńską postawę na planszy” (1967). 
Na jego życiorys często patrzy się jednak przez pryzmat współpracy z amerykańską agencją wywiadowczą 
CIA, za co sąd wojskowy skazał go na karę 25 lat więzienia (1975). 
Po dziesięciu latach został wymieniony na ujętych na Zachodzie agentów Układu Warszawskiego, nie 
zgodził się jednak na emigrację do USA i postanowił pozostać w Polsce. Po zakończeniu kariery poświęcił 
się drugiej po sporcie pasji, malarstwu, którym zajmował się już podczas odbywania wyroku.

A fencer, six -time Olympian, the winner of five Olympic medals in sabre: individual gold in Mexico 
(1968), silver in Melbourne (1956) and for team events – silver in Melbourne (1956) and Rome (1960) and 
bronze in Tokyo (1964). He also won 18 world championship medals in sabre events, including seven 
gold ones(1957, 1959, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966) and 36 national champion titles, in total (all types of 
weapon). He was recognized both in Poland, where was awarded with two best sportsman of the year 
titles in the poll by “Sports Review” (1957, 1968), and abroad too. The International Fencing Federation 
declared him the Fencer of All Time title (1967) and a prestigious prize Challenge Chevalier Feyerick “for 
chivalrous and friendly conduct on the piste” (1967). However, his biography is often seen from the angle 
of his cooperation with the American intelligence agency, CIA for which a military court sentenced him 
to 25-years of prison (1975) After ten years he was exchanged with Warsaw Pact agents, who had been 
captured in the West, he didn’t agree to emigrate to the USA and decided to stay in Poland. After finishing 
his career he devoted himself to his second after sport passion, painting, which he had already taken up 
while carrying out his sentence.

Jerzy Pawłowski
25.10.1932, Warszawa – 11.01.2005, Warszawa
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Srebrny medal Jerzego Pawłowskiego 
w drużynowym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach XVI Olimpiady  
w Melbourne w 1956 roku

Jerzy Pawłowski’s silver medal  
in the team sabre event 
won at the XVI Olympic Games  
in Melbourne in 1956

Poniedziałek, 3 grudnia 1956 roku

Na Igrzyskach w Melbourne w 1956 roku drużyna szablistów w składzie: Jerzy Pawłowski, 
Wojciech Zabłocki, Ryszard Zub, Andrzej Piątkowski, Marian Kuszewski i Zygmunt Pawlas 

(z trenerem Janosem Keveyem) nawiązała do przedwojennych medalowych tradycji z Am-
sterdamu (1928) i Los Angeles (1936). Droga do podium była bardzo daleka – dosłownie. 

Nasi zawodnicy podróżowali do Australii samolotem przez kilka dni w dziewięciu etapach, 
przez Europę Zachodnią, Afrykę i Azję. 

Kluczowymi postaciami zespołu byli Pawłowski (11 zwycięstw) i Zabłocki (14 zwycięstw) – 
tylko oni walczyli we wszystkich pięciu spotkaniach. W eliminacjach Polacy łatwo wygrali 

z Brytyjczykami (12:4), a w półfinale z Amerykanami (10:6). Prawdziwe trudności napotkali 
dopiero w fazie finałowej. W starciu z ZSRR, po dramatycznym boju zwyciężyli 9:7, a boha-
terem został Zabłocki, który wygrał wszystkie cztery pojedynki, mimo iż rywale dwukrotnie 

prowadzili już 3:0, a raz nawet 4:0 (walczono do pięciu trafień). Drugie zwycięstwo,  
nad Francją (10:6) dawało już pewny srebrny medal. Pozostało spotkanie z najtrudniejszym 

przeciwnikiem, Węgrami, mistrzami dwóch poprzednich igrzysk. Oni również pokonali 
pozostałych rywali, była to więc bezpośrednia walka o złoto. Tym razem Polacy byli już 

bez szans – przegrali zdecydowanie 4:9. Srebrny medal był największym jak dotąd olimpij-
skim osiągnięciem polskiej szermierki i rozpoczął świetną passę, 

która trwała przez niemal dwie kolejne dekady.
Wszystkie medale Jerzego Pawłowskiego dzieliły na przestrzeni lat losy swojego zdobywcy 

– najpierw były dumą ekspozycji stałej Muzeum Sportu i Turystyki, po aresztowaniu  
Pawłowskiego (1975) zostały na rozkaz prokuratury wojskowej usunięte i umieszczone 

w muzealnym magazynie, a następnie zwrócone szermierzowi (1990).  
Do zbiorów Muzeum trafiły ponownie w roku 2006.

Monday, 3 December 1956

At the Olympic Games in Melbourne in 1956, the sabre team including: Jerzy Pawłowski, 
Wojciech Zabłocki, Ryszard Zub, Andrzej Piątkowski, Marian Kuszewski and Zygmunt 
Pawlas (with Janos Kevey as a the coach) referred to pre-war medal traditions of Amster-
dam (1928) and Los Angeles (1936). The way to the podium was a really long one – literally. 
Our competitors had travelled to Australia for a couple of days in nine stages – via western 
Europe, Africa and Asia. 
The key figures of the team were Pawłowski (11 victories) and Zabłocki (14 victories) –  
they were the only ones who had competed in all five meetings. In the qualifiers, the Poles 
had easily won with the British (12:4), and in the semi-final with the Americans (10:6).  
Not until the final stage did they encounter the difficulties. In the round with the USSR, 
after a dramatic fight they won 9:7 and Zabłocki, who had won all four bouts, became 
a hero. They won despite the fact that their opponents took the lead of 3:0, and even 4:0 
once (they competed until five hits). The second victory over France (10:6) already secured 
the silver medal. There was a decisive event with the toughest opponent left, the Hungar-
ians, the Olympic champions of the last two Olympics. They had also defeated their rivals 
so they were going for gold now. This time the Poles didn’t stand a chance – they suffered 
a resounding defeat (4:9). The silver medal was so far the biggest Olympic achievement 
of Polish fencing and started a winning streak, which lasted for almost two decades. 
All Jerzy Pawłowski’s medals shared the fate of their winner within the space of the years – 
first, they were proudly displayed at the permanent exhibition of the Museum of Sports and 
Tourism in Warsaw, after arresting Pawłowski (1975), on the orders of the military prosecu-
tion, they were removed and stored in the museum’s warehouse, and later given back to the 
fencer (1990). They enriched the Museum’s collections again in 2006.
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wytwórnia: Melbourne, K. G. Luke Ltd.
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 51 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XVITH OLYMPIAD MELBOURNE 1956
Sygnatura wytwórni: K.G. LUKE LTD.

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu.  
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki

production: Melbourne, K.G. Luke Ltd.
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 51 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines:  
XVITH OLYMPIAD MELBOURNE 1956  
Manufacturer’s signature: K.G. LUKE LTD.
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. 
In the background the outlines of an antic building. 
Signature: GC
Rim: smooth
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Srebrny medal Jerzego Pawłowskiego 
w indywidualnym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach XVI Olimpiady  
w Melbourne w 1956 roku

Jerzy Pawłowski’s silver medal  
in the individual sabre event 
won at the XVI Olympic Games 
in Melbourne in 1956

Środa, 5 grudnia 1956 roku

Do indywidualnej rywalizacji szablistów Jerzy Pawłowski przystępował jako wi-
cemistrz olimpijski turnieju drużynowego, dzięki czemu nie musiał startować 

w wyczerpujących eliminacjach. Polak, uskrzydlony medalem i wypoczęty, pewnie 
przeszedł fazę ćwierćfinałową i półfinałową (w każdej pokonał pięciu z siedmiu 
rywali) i znalazł się w ścisłym ośmioosobowym finale. Rozpoczął od „bratobój-
czego” pojedynku z Wojciechem Zabłockim, z którym wygrał 5:1. Niestety, dwa 

kolejne – z Włochem Luigim Nadruzzim (2:5) i Rosjaninem Lwem Kuzniecowem 
(3:5) – niespodziewanie przegrał, a szanse na medal wydawały się już niewielkie, 

tym bardziej, że czekały go trzy kolejne pojedynki ze „złotymi” szablistami węgierski-
mi. Pawłowski stanął do nich zupełnie odmieniony i pokonał wszystkich – Aladara 

Gerevicha (5:3), Pala Kovacsa (5:2), a wreszcie, zmierzającego po złoto i uważanego 
wówczas za najlepszego na świecie Rudolfa Karpatiego (5:3). Na zakończenie 

zwyciężył jeszcze Francuza Jacques’a Lefevre’a (5:4), czym przypieczętował zdobycie 
drugiego w ciągu trzech dni srebrnego medalu. W opinii polskich korespondentów 
obserwujących zawody, była to najbardziej emocjonująca konkurencja z udziałem 

Polaków na Igrzyskach w Melbourne.
Wszystkie medale Jerzego Pawłowskiego dzieliły na przestrzeni lat losy swojego 

zdobywcy – najpierw były dumą ekspozycji stałej Muzeum Sportu i Turystyki,  
po aresztowaniu Pawłowskiego (1975) zostały na rozkaz prokuratury wojskowej 

usunięte i umieszczone w muzealnym magazynie, a następnie zwrócone  
szermierzowi (1990). Do zbiorów Muzeum trafiły ponownie w roku 2006.

Wednesday, 5 December 1956

Jerzy Pawłowski entered an individual fencing competition as the Olympic vice-
champion in a team event, thanks to it, he was excused from tiring qualifiers. 
Uplifted by the medal and rested, the Pole went through the quarter and semi finals 
confidently (in each round he beat five out of seven rivals) and advanced to a nar-
row 8-man final. He started with a “fratricidal” bout with Wojciech Zabłocki, with 
whom he win (5:1). Unfortunately, the next two – with the Italian, Luigi Nadruzzi 
(2:5) and the Russian, Lew Kuzniecow (3:5) – he unexpectedly lost and, as a result, 
had little chance for a medal, taking into consideration the fact that there were 
three more bouts with “golden” Hungarian fencers facing him. Pawłowski entered 
the competition completely transformed and managed to beat all of the oppo-
nents – Aladar Gerevich (5:3), Pal Kovacs (5:2) and finally, going for gold and con-
sidered as the best in the world, at that time, the French, Jacques Lefevre (5:4), which 
sealed the winning of his second silver medal within three days. In the opinion of 
Polish reporters observing the competition, that was the most emotional event with 
the Poles’ participation at the Melbourne Olympics.
All Jerzy Pawłowski’s medals shared the fate of their winner within the space of 
the years – first, they were proudly displayed at the permanent exhibition of the 
Museum of Sports and Tourism in Warsaw, after arresting Pawłowski (1975), on the 
orders of the military prosecution, they were removed and stored in the museum’s 
warehouse, and later given back to the fencer (1990). They enriched the Museum’s 
collections again in 2006.
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wytwórnia: Melbourne, K.G. Luke Ltd.
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 51 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum. 

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XVITH OLYMPIAD MELBOURNE 1956 
Sygnatura wytwórni: K.G. LUKE LTD.

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki

production: Melbourne, K.G. Luke Ltd.
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 51 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines:  
XVITH OLYMPIAD MELBOURNE 1956  
Manufacturer’s signature: K.G. LUKE LTD.
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. 
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth
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Srebrny medal Jerzego Pawłowskiego  
w drużynowym turnieju szabli  

zdobyty na Igrzyskach XVII Olimpiady 
w Rzymie w 1960 roku

Jerzy Pawłowski’s silver medal  
in the team sabre event  
won at the XVII Olympic Games 
in Rome in 1960

Sobota, 10 września 1960 roku

Polscy szabliści, wicemistrzowie olimpijscy z Melbourne (1956), przyjechali do Rzymu 
jako główni – obok Węgrów – faworyci z szansami na detronizację dotychczasowych 
hegemonów igrzysk. Sezon wcześniej zdobyli przecież tytuł mistrzów świata, pokonu-
jąc Madziarów przed ich własną publicznością w Budapeszcie. W składzie znaleźli się: 

Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki, Marian Kuszewski, Andrzej Piątkowski, Ryszard 
Zub oraz Emil Ochyra. W eliminacjach najlepsi, a więc Pawłowski i Zabłocki, byli 

oszczędzani, tym bardziej, że temu pierwszemu doskwierał uraz ręki. Pozostali stanęli 
jednak na wysokości zadania i łatwo zwyciężyli Austrię (9:3) i Japonię (14:2). W ćwierć-
finale, jeszcze bez Pawłowskiego, pokonali Niemcy (9:2), a w półfinale, już w najsilniej-

szym składzie wygrali z USA (9:3). 
Od początku było jednak wiadomo, że liczy się tylko finałowe starcie z Węgrami, 

rewanż za poprzednie igrzyska i ostatnie mistrzostwa świata. Spotkanie miało pasjo-
nujący przebieg. Po znakomitym początku Polaków (3:0) nastąpiło sześć kolejnych 
triumfów Węgrów, a po nich – znów trzy Polaków, był więc remis 6:6. Później lepiej 

fechtowali rywale i ostatecznie to oni zwyciężyli 9:7. Polscy szabliści powtórzyli sukces 
z Australii, lecz po raz pierwszy tak dobry wynik polskich szermierzy przyjęto z uczuciem 

niedosytu. Był to ostatni, 21. medal biało-czerwonych  
na Igrzyskach XVII Olimpiady w Rzymie.

Wszystkie medale Jerzego Pawłowskiego dzieliły na przestrzeni lat losy swojego zdo-
bywcy – najpierw były dumą ekspozycji stałej Muzeum Sportu i Turystyki,  

po aresztowaniu Pawłowskiego (1975) zostały na rozkaz prokuratury wojskowej  
usunięte i umieszczone w muzealnym magazynie,  

a następnie zwrócone szermierzowi (1990).  
Do zbiorów Muzeum trafiły ponownie w roku 2006.

Saturday, 10 September 1960

The Polish sabre fencers, the Olympic vice-champions of Melbourne (1956) came to Rome 
as the main – beside the Hungarians – favourites with the chances of superseding the cur-
rent hegemonic leaders of the Games. A season before they had won the world champions 
title, defeating the Magyars in front of their own audience at home, in Budapest. The team 
included: Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki, Marian Kuszewski, Andrzej Piątkowski, 
Ryszard Zub and Emil Ochyra. In the qualifiers, the best performers: Pawłocki and Zabłocki, 
were saved, since the former one suffered from an arm injury. However, the rest of the team 
made the grade as they easily defeated Austria (9:3) and Japan (14:2). In the quarter finals, 
without Pawłowski, beat Germany (9:2), and in the semi-finals, where the Poles put up their 
strongest team,they won over the USA (9:3).
Everybody knew from the beginning that it was a final bout with the Hungarians that 
actually counted – a rematch of the previous Olympics and the last world championships. 
The game had a very interesting course. After the great start of the Poles (3:0) there were 6 
consecutive triumphs of the Hungarians that followed, and later 3 for the Poles again, so 
they drew against each other (6:6). While they game was progressing it was the Hungar-
ians who were fencing better and ultimately won (9:7). The Polish sabre fencers repeated 
the success of Australia, however, for the first time, such a good result of Polish fencers left 
the audience unsatisfied. That was the last, 21st medal of the White and Reds at the XVII 
Olympic Games in Rome.
All Jerzy Pawłowski’s medals shared the fate of their winner within the space of the years – 
first, they were proudly displayed at the permanent exhibition of the Museum of Sports and 
Tourism in Warsaw, after arresting Pawłowski (1975), on the orders of the military prosecu-
tion, they were removed and stored in the museum’s warehouse, and later given back to the 
fencer (1990). They enriched the Museum’s collections again in 2006.
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production: Florence, Stab. Artistici Fiorentini
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 68 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Italian laid out in three lines:  
GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX  
Manufacturer’s signature: STAB. ARTISTICI FIORENTINI  –  FIRENZE – Silver maker’s mark 800
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building. 
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a laurel wreath with a badge, on the reverse  
the inscription in Italian SCHERMA (fencing) a 17-piece chain in the shape  
of laurel leaves gathered into a clasp, material: bronze

wytwórnia: Florencja, Stab. Artistici Fiorentini
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 68 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku włoskim rozmieszczony w trzech wersach:  
GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX

Sygnatura wytwórni: STAB. ARTISTICI FIORENTINI − FIRENZE − Punca srebra 800
Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 

Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 
W tle zarys antycznej budowli.

Rant: gładki
Zawieszka: Medal ujęty w wieniec laurowy z plakietką, na odwrocie której napis w języku 

włoskim: SCHERMA (szermierka); łańcuch 17-elementowy w kształcie liści laurowych, 
 zakończony zapinką; materiał: brąz
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Brązowy medal Jerzego Pawłowskiego  
w drużynowym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach XVIII Olimpiady
w Tokio w 1964 roku

Jerzy Pawłowski’s bronze medal  
in the team sabre event 
won at the XVIII Olympic Games
in Tokyo in 1964

Piątek, 23 października 1964 roku

Największym przekleństwem znakomitej drużyny polskich szablistów lat 50. i 60. 
XX wieku był jeszcze lepszy zespół węgierski, który zwyciężył biało-czerwonych 

w olimpijskich finałach w Melbourne i w Rzymie. Tymczasem w Tokio Madziarzy, 
którzy złoto w drużynowym turnieju szablistów zdobywali nieprzerwanie od 1928 

roku, odpadli już w ćwierćfinale po sensacyjnej porażce z Włochami. Wydawało 
się więc, że zniknęła największa przeszkoda na drodze polskich wicemistrzów 

olimpijskich do wymarzonego złota. Niestety, nasz zespół – w składzie Jerzy Paw-
łowski, Wojciech Zabłocki, Emil Ochyra, Andrzej Piątkowski i Ryszard Zub – też nie 

był w Japonii w najwyższej formie. W ćwierćfinale nie bez problemów zwyciężył 
Niemców (9:6) głównie, dzięki świetnej postawie Wojciecha Zabłockiego i Emila 

Ochyry, którzy odnieśli po cztery zwycięstwa. O finał trzeba było walczyć ze Związ-
kiem Radzieckim – był to rewanż za mistrzostwa świata w Gdańsku, na których 

rok wcześniej wygrali Polacy. Tym razem karta się odwróciła i to rywale zwyciężyli 
9:7. Najsilniejszym punktem był Pawłowski (trzy zwycięstwa), za to słabiej wypadli 

Zabłocki i Ochyra (po jednym triumfie). Pozostał więc „mecz pocieszenia” o brą-
zowy medal. Zaskakująco trudne warunki postawili w nim Francuzi – spotkanie 

zakończyło się wynikiem 8:8, a Polacy zwyciężyli jedynie dzięki przewadze jednego 
trafienia. Miejsce na najniższym stopniu podium w Tokio było ostatnim jak dotąd 

polskim medalem w drużynowej rywalizacji szablistów.
Wszystkie medale Jerzego Pawłowskiego dzieliły na przestrzeni lat losy swojego 

zdobywcy – najpierw były dumą ekspozycji stałej Muzeum Sportu i Turystyki,  
po aresztowaniu Pawłowskiego (1975) zostały na rozkaz prokuratury wojskowej 

usunięte i umieszczone w muzealnym magazynie, a następnie zwrócone szermie-
rzowi (1990). Do zbiorów Muzeum trafiły ponownie w roku 2006.

Friday, 23 October 1964

The greatest curse of outstanding Polish sabre fencers team of 1950s and 1960s was 
even better Hungarian team who beat the White and Reds in the Olympic finals 
in Melbourne and Rome. Meanwhile, in Tokyo, the Magyars, who had won gold in 
team foil events unbroken since 1928, were already eliminated in the quarter-finals, 
after a sensational defeat against the Italians. It seemed to the Olympic vice-cham-
pions that the biggest obstacle on the way to dream gold had vanished. Unfortu-
nately, our team – including Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki, Emil Ochyra, An-
drzej Piątkowski and Ryszard Zub – weren’t at their best in Japan too. In the quarter 
finals they beat, not without problems, the Germans (9:6), mainly thanks to a great 
conduct of Wojciech Zabłocki and Emil Ochyra, who had achieved four victories 
each. They faced the USSR in the finals – a rematch of the world championships 
in Gdańsk, which had been won by the Poles a year before. The tables were turned 
this time and the opponents won 9:7. Pawłowski appeared to be the strongest one 
(three victories), Zabłocki and Ochyra came out poorer (one victory each). There 
was a consolation match to play left. The French established surprisingly tough 
rules – the match finished with a draw 8:8, and finally the Poles managed to win 
thanks to one –hit advantage over the opponents. The lowest step on the podium 
was up until today the last Polish medal for team foil events.
All Jerzy Pawłowski’s medals shared the fate of their winner within the space of 
the years – first, they were proudly displayed at the permanent exhibition of the 
Museum of Sports and Tourism in Warsaw, after arresting Pawłowski (1975), on the 
orders of the military prosecution, they were removed and stored in the museum’s 
warehouse, and later given back to the fencer (1990). They enriched the Museum’s 
collections again in 2006.
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mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba
materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964

Nazwa dyscypliny w języku angielskim: FENCING (szermierka)
Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: T. K.

Rant: gładki
Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; brak wstążki.

mint: Osaka, Japanese State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
project adaptation designer: Toshikaka Koshiba
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines:  
XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  
The name of the discipline in English (FENCING)  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. 
 In the background the outlines of an antic building.  
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle; no ribbon.
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Złoty medal Jerzego Pawłowskiego  
w turnieju indywidualnym szabli 

zdobyty na Igrzyskach XIX Olimpiady  
w Meksyku w 1968 roku

Jerzy Pawłowski’s gold medal  
in the individual sabre event 
won at the XIX Olympic Games 
in Mexico in 1968

Czwartek, 17 października 1968 roku

Tytuły mistrza świata, medale olimpijskie, miano szablisty wszech czasów nadane 
przez Międzynarodową Federację Szermierczą – Jerzy Pawłowski mógł czuć się 

sportowcem spełnionym. Brakowało mu jednak „wisienki na torcie” − złotego 
medalu olimpijskiego. Na Igrzyskach w Meksyku 36-latek był jednym z najbardziej 
doświadczonych reprezentantów Polski. Był to już jego czwarty olimpijski występ 

i być może ostatnia szansa na zwycięstwo (ostatecznie startował  
jeszcze w Monachium, ale bez sukcesów). 

Eliminacje przeszedł bez najmniejszych problemów – z czterema zwycięstwami 
wygrał swoją grupę. W ćwierćfinale pokonał Węgra Tamasa Kovacsa,  

a w półfinale Umara Mawlichanowa z ZSRR. Był więc już w finałowej szóstce. 
Tutaj poniósł tylko jedną porażkę, podobnie jak Rosjanin Mark Rakita, koniecz-

na była więc walka barażowa. Pawłowski rozpoczął ją świetnie – 1:0, 2:0, 3:1, 
brakowało już tylko dwóch trafień do złota. Wtedy „obudził” się jego rywal, który 

wyszedł na prowadzenie 4:3 − Polak nie miał już marginesu błędu. Utrzymał 
jednak nerwy na wodzy i doprowadził do remisu, a po chwili odbił atak Rakity 

i skontrował. To dramatyczne zwycięstwo stało się pięknym ukoronowaniem  
jego błyskotliwej kariery.

Wszystkie medale Jerzego Pawłowskiego dzieliły na przestrzeni lat losy swojego 
zdobywcy – najpierw były dumą ekspozycji stałej Muzeum Sportu i Turystyki,  

po aresztowaniu Pawłowskiego (1975) zostały na rozkaz prokuratury wojskowej 
usunięte i umieszczone w muzealnym magazynie, a następnie zwrócone szermie-

rzowi (1990). Do zbiorów Muzeum trafiły ponownie w roku 2006.

Thursday, 17 October 1968

The world champion titles, Olympic medals, the title of sabre fencer of all time given 
by the International Fencing Federation – Jerzy Pawłowski could have felt a truly 
fulfilled athlete. There was only one thing to add to his collections – an Olympic 
gold medal. At the Olympic Games in Mexico the 36-year old was one of the most 
experienced Polish representatives. It was his fourth Olympic appearance and prob-
ably the last chance for victory (he made his final appearance in Munich, without 
success)
He went through the qualifiers without any problems – with four victories man-
aged to win his group. He beat the Hungarian, Tomas Kovacs in the quarter finals 
and Umar Mawlichanow of the USSR in the semi-finals. That made his way to the 
final of six competitors now. At this stage he suffered one defeat alike the Russian, 
Mark Rakita, that’s why a play-off was needed. Pawłowski got off perfectly – 1:0, 
2:0, 3:1, there were only two hits left to gold. At that moment, his rival “woke up” 
and took the lead 4:3. There was no room for any flaws now. The Pole managed to 
keep cool and drew and a moment later deflected the attack and countered. This 
dramatic victory crowned his brilliant career. 
 All Jerzy Pawłowski’s medals shared the fate of their winner within the space of 
the years – first, they were proudly displayed at the permanent exhibition of the 
Museum of Sports and Tourism in Warsaw, after arresting Pawłowski (1975), on the 
orders of the military prosecution, they were removed and stored in the museum’s 
warehouse, and later given back to the fencer (1990). They enriched the Museum’s 
collections again in 2006.
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mennica: nieznana
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

adaptacja projektu: Pedro Ramirez Vazquez, Eduardo Terrazas, Lance Wyman
materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku hiszpańskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XIX OLIMPIAD MEXICO 1968

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa.  

W tle zarys antycznej budowli.
Rant: gładki

Zawieszka: Wstążka w kolorze czerwonym. Do wstążki dołączono zawieszkę,  
na awersie: piktogram − szermierka, na rewersie: napis w języku hiszpańskim:  

individual sable (szabla indywidualnie)

mint: unknown
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)  
project adaptation designers: Pedro Ramirez Vazquez, Eduardo Terrazas, Lance Wyman
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum. 
The inscription in Spanish laid out in four lines:  
XIX OLIMPIAD MEXICO 1968
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building. 
Rim: smooth
Attachment: A red-coloured ribbon. A hook attached to the ribbon.  
A pictograph on the obverse – fencing, the inscription in Spanish on the reverse  
– individual sable – (individual sabre)
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Mistrzostwa Świata w Szermierce, drużyna 
polskich szablistów, od lewej: Jerzy Paw-
łowski, Wojciech Zabłocki, Emil Ochyra, 
Ryszard Zub − po zdobyciu tytułu druży-
nowych mistrzów świata, Gdańsk 1963

The world championships in fencing, the 
team of Polish sabre fencers, from left: 
Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki, Emil 
Ochyra, Ryszard Zub – after winning the 
team world champion, Gdańsk 1963

(Fot. /Photo. Tomasz Prażmowski)
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Ryszard Zub
24.03.1934, Gołogóry – 11.01.2015, Padwa, Włochy

Szermierz, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca trzech medali w drużynowych turniejach szabli: 
srebrnych na Igrzyskach w Melbourne (1965) i w Rzymie (1960) oraz brązowego w Tokio (1964). 
Zdobył także pięć medali mistrzostw świata w szabli, w tym cztery złote (1959, 1961, 1962, 1963) 
oraz pięć tytułów mistrza Polski (1951, 1952, 1954, 1957, 1962). Jeszcze w czasie kariery spor-
towej ukończył warszawską Akademię Wychowania Fizycznego, co w połączeniu z bogatym 
doświadczeniem ze światowych plansz pozwoliło mu zostać cenionym trenerem. Karierę szkole-
niową rozpoczął w Polsce, pracował m.in. z AZS AWF Warszawa i z drużyną narodową, a później 
przez wiele lat we Włoszech z klubem Petrarca Scherza w Padwie i reprezentacją tego kraju 
(1970–2000). Pod jego wodzą Włosi zdobyli złoty medal olimpijski w drużynowym turnieju szabli 
na Igrzyskach w Monachium (1972), a jego podopieczni − Michele Maffei i Mario Aldo Montano 
− byli także indywidualnymi mistrzami świata. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się również 
działając w Polskim i Włoskim Związku Szermierczym.

A fencer, triple Olympian, the winner of three Olympic medals in the team sabre events: silver at 
the Olympic Games in Melbourne (1965) and Rome (1960) and bronze in Tokyo (1964). He won 
five medals of the world championships in the sabre fencing, including four gold ones (1959, 
1961, 1962, 1963) and five national champion titles (1951, 1952, 1954, 1957, 1962). At times of his 
sports career he graduated from the Physical Education Academy, which together with his broad 
experience from the world pistes let him become a respected trainer. He started his training ca-
reer in Poland, he was working, among others, with AZS AWF Warsaw and the national team, and 
later in Italy with Petrarca Scherza in Padua and the country’s national team (1970–2000). Under 
his command the Italians took a gold medal in the team sabre event at the Munich Olympics 
(1972), and his pupils – Michele Maffei and Mario Aldo Montano – won individual world cham-
pionship titles. He shared his knowledge and experience with the Polish and Italian Fencing 
Associations by being involved in their activities.Fo
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Poniedziałek, 3 grudnia 1956 roku

Ryszard Zub zdobył srebrny medal w drużynowym 
turnieju szabli wraz z Jerzym Pawłowskim, Wojciechem 
Zabłockim, Andrzejem Piątkowskim, Marianem  
Kuszewskim oraz Zygmuntem Pawlasem.
Opis przebiegu zawodów – patrz strona 92.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2014 roku  
podczas uroczystości z okazji 50-lecia  
Igrzysk XVIII Olimpiady w Tokio.

Monday, 3 December 1956

Ryszard Zub won a silver medal in the team sabre event 
together with Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki, An-
drzej Piątkowski, Marian Kuszewski and Zygmunt Pawlas. 
The description of the course of the event – see page 92.
The medal enriched the Museum’s collections in 2014,  
on the occasion of the 50th anniversary of the  
XVIII Olympic Games in Tokyo. 

Srebrny medal Ryszarda Zuba  
w drużynowym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach XVI Olimpiady 
w Melbourne w 1956 roku

Ryszard Zub’s silver medal  
in the team sabre event 
won at the XVI Olympic Games 
in Melbourne in 1956

Ryszard Zub (z lewej) turniej „O szablę Wołodyjowskiego”, Warszawa 1962

Ryszard Zub (from left), Wołodyjowski Sabre Tournament, Warsaw 1962

(Fot. /Photo. Tomasz Prażmowski)
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production: Melbourne, K.G. Luke Ltd.
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken,
diameter: 51 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines:  
XVITH OLYMPIAD MELBOURNE 1956  
Manufacturer’s signature: K.G. LUKE LTD.
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: GC
Rim: smooth

wytwórnia: Melbourne, K. G. Luke Ltd.
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem, 
średnica: 51 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:
XVITH OLYMPIAD MELBOURNE 1956
Sygnatura wytwórni: K.G. LUKE LTD.

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu.
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa.

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Srebrny medal Ryszarda Zuba 
w drużynowym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach XVII Olimpiady 
w Rzymie w 1960 roku

Ryszard Zub’s silver medal 
in the team sabre event 
won at the XVII Olympic Games
in Rome in 1960

Sobota, 10 września 1960 roku

Ryszard Zub zdobył srebrny medal w drużynowym 
turnieju szabli wraz z Jerzym Pawłowskim, Wojciechem 
Zabłockim, Andrzejem Piątkowskim, Marianem  
Kuszewskim oraz Emilem Ochyrą. 
Opis przebiegu zawodów – patrz strona 96.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2014 roku  
podczas uroczystości z okazji 50-lecia  
Igrzysk XVIII Olimpiady w Tokio.

Saturday, 10 September 1960

Ryszard Zub won a silver medal in the team sabre event, 
together with Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki, An-
drzej Piątkowski, Marian Kuszewski and Emil Ochyra. The 
description of the course of the event – see page 96.
The medal enriched the Museum’s collections in 2014,  
on the occasion of the 50th anniversary 
of the XVIII Olympic Games in Tokyo. 

Od lewej: Jerzy Pawłowski, Ryszard Zub, Andrzej Piątkowski, Wojciech Zabłocki, Warszawa 1962 / From left: Jerzy 
Pawłowski, Ryszard Zub, Andrzej Piątkowski, Wojciech Zabłocki, Warsaw 1962 (Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski)
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production: Florence, Stab. Artistici Fiorentini 
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken,
diameter: 68 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Italian laid out in three lines:  
GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX  
Manufacturer’s signature: STAB. ARTISTICI FIORENTINI − FIRENZE – 
Silver maker’s mark 800
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd. The right hand 
raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. In the background the 
outlines of an antic building.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a laurel wreath with a badge,  
on the reverse the inscription in Italian SCHERMA (FENCING),  
a 20-piece chain in the shape of laurel leaves gathered into a clasp;  
material: bronze

wytwórnia: Florencja, Stab. Artistici Fiorentini
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem, 
średnica: 68 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku włoskim rozmieszczony w trzech wersach:
GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX

Sygnatura wytworni: STAB. ARTISTICI FIORENTINI − FIRENZE −
Punca srebra 800

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu.
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa.

W tle zarys antycznej budowli.
Rant: gładki

Zawieszka: Medal ujęty w wieniec laurowy z plakietką, na odwrocie
której napis w języku włoskim: SCHERMA (szermierka);

łańcuch 20-elementowy w kształcie liści laurowych,
zakończony zapinką; materiał: brąz
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Brązowy medal Ryszarda Zuba  
w drużynowym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach XVIII Olimpiady 
w Tokio w 1964 roku

Ryszard Zub’s bronze medal  
in the team sabre event 
won at XVIII Olympic Games 
in Tokyo in 1964

Piątek, 23 października 1964 roku

Ryszard Zub zdobył brązowy medal w drużynowym 
turnieju szabli wraz z Jerzym Pawłowskim, Wojciechem 
Zabłockim, Andrzejem Piątkowskim oraz Emilem Ochyrą. 
Opis przebiegu zawodów – patrz strona 98.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2014 roku  
podczas uroczystości z okazji 50-lecia  
Igrzysk XVIII Olimpiady w Tokio.

Friday, 23 October 1964

Ryszard Zub won a bronze medal in the team sabre 
event together with Jerzy Pawłowski, Wojciech Zabłocki, 
Andrzej Piątkowski and Emil Ochyra. The description of 
the course of the event – see page 98.
The medal enriched the Museum’s collections in 2014,  
on the occasion of the 50th anniversary  
of the XVIII Olympic Games in Tokyo. 
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mint: Osaka, Japanese State Mint 
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942); project adaptation designer: Toshikaka Koshiba
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines:  
XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  
The name of the discipline in English (FENCING)  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd. The right hand 
raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. In the background the out-
lines of an antic building.  
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle, a fastener matched with  
a ribbon in the Olympic flag colours; a rosette on a hook.

mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942); adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:
XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964

Nazwa dyscypliny w języku angielskim: FENCING [szermierka]
Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu.
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa.

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: T. K.

Rant: gładki
Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; łącznik połączony ze wstążką

w barwach flagi olimpijskiej; przy zaczepie kotylion.
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Wojciech Zabłocki na Mistrzostwach 
Świata w Szermierce, Gdańsk 1963 

Wojciech Zabłocki at the world champi-
onships in fencing, Gdańsk 1963

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski)
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Wojciech Zabłocki
06.12.1930, Warszawa 

Szermierz, czterokrotny olimpijczyk, zdobywca trzech medali w drużynowych turniejach szabli: 
srebrnych na Igrzyskach w Melbourne (1965) i w Rzymie (1960) oraz brązowego w Tokio (1964). 
Zdobył także dziewięć medali mistrzostw świata w szabli, w tym cztery złote (1959, 1961, 1962, 
1963) oraz pięć tytułów mistrza Polski (1951, 1952, 1954, 1957, 1962). Wszechstronnie uzdolniony, 
równolegle z karierą sportową kształcił się w dziedzinie architektury, a w 1999 roku uzyskał tytuł 
profesora. Stworzył projekty licznych realizacji budownictwa sportowego w Polsce i zagranicą, 
m.in. hal sportowych w Warszawie, Koninie, Zgorzelcu i Głogowie, a także ośrodków sportowych 
w Aleppo i Latakii (Syria). Jest autorem wielu książek o tematyce szermierczej, a także akwarelistą 
i rysownikiem, ma na koncie liczne wystawy monograficzne. Członek grupy malujących archi-
tektów „Plener” w Warszawie oraz stowarzyszenia „Art of the Olympians”. Aktywnie działa w PKOl, 
a w latach 1992–2000 był prezesem Polskiej Akademii Olimpijskiej. Od 2007 roku jest przewodni-
czącym Rady Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

A fencer, four –time Olympian, the winner of three medals in team sabre competitions: silver at 
the Olympic Games in Melbourne (1965) and Rome (1960) and a bronze one in Tokyo (1964). 
He also won nine medals of the world championships in sabre, including four gold (1959, 1961, 
1962, 1963), and five national champion titles in Poland (1951, 1952, 1954, 1957, 1962). Com-
prehensively talented, along his sports career he was studying in the field of architecture, and 
in 1999 was awarded a professorship. He designed the projects of numerous sports buildings 
in Poland and abroad, among others, sports halls in Warsaw, Konin, Zgorzelec and Głogów, and 
sport centres in Aleppo and Latakia (Syria). He is the author of many books on the subject of 
fencing, but also a watercolourist and drawer, he has got many monographic exhibitions on 
his scorecard. A member of the group of painting architects “Plein-air workshop” in Warsaw and 
the association: „Art of the Olympians”. He is actively involved in the Polish Olympic Committee’s 
activities, in the years 1992–2000 was the President of Polish Olympic Academy. Since 2007 he 
has been the head of Museum of Sports and Tourism Board.Fo
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Poniedziałek, 3 grudnia 1956 roku

Wojciech Zabłocki zdobył srebrny medal w drużynowym turnieju 
szabli wraz z Jerzym Pawłowskim, Ryszardem Zubem, Andrzejem 
Piątkowskim, Marianem Kuszewskim oraz Zygmuntem Pawlasem.
Opis przebiegu zawodów – patrz strona 92.
Medal Wojciecha Zabłockiego trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Monday, 3 December 1956

Wojciech Zabłocki won a silver medal in the team sabre event to-
gether with Jerzy Pawłowski, Ryszard Zub, Andrzej Piątkowski, Marian 
Kuszewski and Zygmunt Pawlas. 
The description of the course of the event – see page 92.
Wojciech Zabłocki’s medal enriched the Museum’s collections in 2006.

Srebrny medal Wojciecha Zabłockiego 
w drużynowym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach XVI Olimpiady  
w Melbourne w 1956 roku

Wojciech Zabłocki’s silver medal 
in the team sabre event 
won at the XVI Olympic Games
in Melbourne in 1956

Turniej o „Puchar Sportowca”. Jerzy Pawłowski (z prawej)  
w walce z Wojciechem Zabłockim, Warszawa 1961

Sportsman Cup Tournament. Jerzy Pawłowski (from right)  
in the bout with Wojciech Zabłocki, Warsaw 1961 

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski)
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production: Melbourne, K.G. Luke Ltd.
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 51 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines:  
XVITH OLYMPIAD MELBOURNE 1956 
Manufacturer’s signature: K.G. LUKE LTD.
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building. 
Signature: GC
Rim: smooth

wytwórnia: Melbourne, K. G. Luke Ltd.
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 51 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XVITH OLYMPIAD MELBOURNE 1956
Sygnatura wytwórni: K.G. LUKE LTD.

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: GC

Rant: gładki
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Srebrny medal Wojciecha Zabłockiego 
w drużynowym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach XVII Olimpiady  
w Rzymie w 1960 roku

Wojciech Zabłocki’s silver medal 
in the team sabre event 
won at the XVII Olympic Games
in Rome in 1960

Sobota, 10 września 1960 roku

Wojciech Zabłocki zdobył srebrny medal w drużynowym turnieju 
szabli wraz z Jerzym Pawłowskim, Ryszardem Zubem, Andrzejem 
Piątkowskim, Marianem Kuszewskim oraz Emilem Ochyrą. 
Opis przebiegu zawodów – patrz strona 96.
Medal Wojciecha Zabłockiego trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Saturday, 10 September 1960

Wojciech Zabłocki won a silver medal in the team sabre event  
together with Jerzy Pawłowski, Ryszard Zub, Andrzej Piątkowski,  
Marian Kuszewski and Emil Ochyra. The description of the course of 
the event – see page 96.
Wojciech Zabłocki’s medal enriched the Museum’s collections in 2006.

Jerzy Pawłowski i Wojciech Zabłocki (Fot. / Photo. Jan Rozmarynowski)



115

production: Florence, Stab. Artistici Fiorentini
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 68 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Italian laid out in three lines:  
GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX  
Manufacturer’s signature: STAB. ARTISTICI FIORENTINI  –  FIRENZE – 
Silver maker’s mark 800
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. 
 In the background the outlines of an antic building. 
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a laurel wreath with a badge,  
on the front the inscription in Italian SCHERMA (fencing)  
a 17-piece chain in the shape of laurel leaves gathered into a clasp,  
material: bronze

wytwórnia: Florencja, Stab. Artistici Fiorentini
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 68 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku włoskim rozmieszczony w trzech wersach:  
GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX

Sygnatura wytwórni: STAB. ARTISTICI FIORENTINI − FIRENZE −
Punca srebra 800

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Rant: gładki

Zawieszka: Medal ujęty w wieniec laurowy z plakietką  
z napisem w języku włoskim: SCHERMA (szermierka);  

łańcuch 17-elementowy w kształcie liści laurowych,  
zakończony zapinką; materiał: brąz
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Brązowy medal Wojciecha Zabłockiego 
w drużynowym turnieju szabli 

zdobyty na Igrzyskach XVIII Olimpiady 
w Tokio w 1964 roku

Wojciech Zabłocki’s bronze medal
in the team sabre event 
won at the XVIII Olympic Games
in Tokyo in 1964

Piątek, 23 października 1964 roku

Wojciech Zabłocki zdobył brązowy medal w drużynowym turnieju szabli 
wraz z Jerzym Pawłowskim, Ryszardem Zubem, Andrzejem Piątkowskim 
oraz Emilem Ochyrą. Opis przebiegu zawodów – patrz strona 98.
Medal Wojciecha Zabłockiego trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Friday, 23 October 1964

Wojciech Zabłocki won a bronze medal in the team sabre event together 
with Jerzy Pawłowski, Ryszard Zub,  
Andrzej Piątkowski and Emil Ochyra. 
The description of the course of the event – see page 98.
Wojciech Zabłocki’s medal enriched the Museum’s collections in 2006.

Wojciech Zabłocki na Międzynarodowym Sześciomeczu Szablowym, 1960

Wojciech Zabłocki at the International Sabre Six-Match, 1960

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski)
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mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba
materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964

Nazwa dyscypliny w języku angielskim: FENCING (szermierka)
Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: T. K.

Rant: gładki
Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; łącznik połączony ze wstążką  

w barwach flagi olimpijskiej; przy zaczepie kotylion.

mint: Osaka, Japanese State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
project adaptation designer: Toshikaka Koshiba
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines:  
XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  
The name of the discipline in English (FENCING)  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. 
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle, a fastener joined  
with a ribbon in the Olympic flag colours; a rosette on a hook.
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Ireneusz Paliński
13.05.1932, Nużewo k. Ciechanowa – 09.07.2006, Ciechanów

Sztangista, dwukrotny olimpijczyk, zdobywca pierwszego w historii tej dyscypliny pol-
skiego złotego medalu, w wadze półciężkiej na Igrzyskach w Rzymie (1960) i brązowego 
w wadze lekkociężkiej w Tokio (1964). Był również mistrzem świata i mistrzem Europy 
(1961), w sumie zdobył na tych imprezach 15 medali. Ustanowił siedem rekordów globu 
i 56 rekordów Polski. Z wyczynowym podnoszeniem ciężarów zetknął się dopiero w wie-
ku 22 lat, podczas służby wojskowej, miał jednak wszystkie cechy niezbędne zawodniko-
wi wybitnemu – wrodzoną siłę, twardy charakter, pracowitość i dyscyplinę. Najchętniej 
trenował według własnego programu, bez trenera, stąd nazywany był „Samotnikiem 
z Ciechanowa”. Wybrany najlepszym sportowcem Polski w plebiscycie „Przeglądu Sporto-
wego” (1961), a także najlepszym sportowcem wsi z okazji 40-lecia LZS (1986).

A weightlifter, double Olympian, the winner of the first in the Polish history of this dis-
cipline gold medal, in the middle heavyweight at the Olympic Games in Rome (1960) 
and a bronze medal in the light heavyweight in Tokyo (1964). He was also the world 
and European champion (1961), in total we won 15 medals in these two events. He 
set seven world records and 56 national records. He came into contact with competi-
tive weightlifting at the age of 22, during his military service, however, he possessed 
all needed traits necessary for an outstanding competitor – inborn strength, a tough 
character, diligence and discipline. He was most willing to train according to his own 
programme, without a trainer, hence his nickname: A Loner from Ciechanów”. He was 
chosen the best sportsman of Poland in the poll by “Sports Review”(1961) and also 
the best sportsman of the countryside on the occasion of 40th anniversary of the Folk 
Sports Clubs (1986).Fo
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Friday, 9 September 1960

There were 25 weightlifter entering the middle heavyweight event at the Games in 
Rome. The competition in a renowned Palazzetto dello Sport sports hall lasted eight 
hours but Ireneusz Paliński had to stay focused till the last moment. The competitors 
entered for the contest in the order of reported weights – having been in top form  
“A Loner from Ciechanów” had already known that he was the one to close the round 
in the clean  and jerk. 
They got off with the clean and press after which the main rival of the Pole, the Ameri-
can, James George took the lead (132,5 kg) whereas Paliński came in second (130 kg). 
His mood visibly improved after snatching, which had been considered his weakness, 
but it wasn’t the case now – he managed to achieve the same result as his opponent, 
George (132,5), equalizing the Olympic record and beating his own country’s record. 
There was only the clean and jerk left, Paliński’s speciality, the world record holder.  
As he had expected before, all his opponents reported the weights lighter than his own. 
He had been waiting patiently as the situation developed. The American cleared with 
165 kg and ended his powerlifting with the result of 430 kg. At last, there was Paliński 
on the platform who with ease managed to lift gold-winning 175 kg. He wasn’t satis-
fied with that only and decided to challenge two world records – in the clean and jerk 
and powerlifting. He failed his first trial with 180 kg weights, but the second one was 
successful. In total, he achieved record-breaking 442,5 kg. The triumph of Polish barbell 
and fans’ joy were even bigger due to the fact that the second of Polish representatives, 
Jan Bochenek stood on the lowest step of the podium (420 kg).
The medal enriched the Museum’s collections in 2006. 

Piątek, 9 września 1960 roku

Do rywalizacji w wadze półciężkiej na Igrzyskach w Rzymie zgłosiło się 25 sztan-
gistów. Zawody w słynnej hali Palazzetto dello Sport trwały osiem godzin, 

a Ireneusz Paliński koncentrację musiał zachować do samego końca. Uczestnicy 
startowali w kolejności zgłaszanych ciężarów – znajdujący się w znakomitej 

formie „Samotnik z Ciechanowa” wiedział więc, że to on będzie zamykał 
całą rywalizację w podrzucie. 

Rozpoczęto od wyciskania, po którym liderem był główny rywal Polaka, Ame-
rykanin James George (132,5 kg), a Paliński zajmował drugą pozycję (130 kg). 

Humor znacznie poprawił mu się po rwaniu, które było jego najsłabszą stroną,  
czego jednak tym razem nie było widać – osiągnął ten sam wynik, co George 
(132,5 kg), wyrównując rekord olimpijski i bijąc własny rekord kraju. Został już 
tylko podrzut, specjalność Palińskiego, rekordzisty świata w tym boju. Tak jak 

przewidywał, wszyscy rywale zgłosili ciężary niższe niż on, czekał więc spokojnie 
na rozwój sytuacji. Amerykanin zaliczył 165 kg i zakończył trójbój  

z wynikiem 430 kg.  
W końcu na pomoście pojawił się Paliński i bez trudu podniósł 175 kg, dające 

złoty medal. Na tym jednak nie poprzestał i postanowił zaatakować dwa rekordy 
świata – w podrzucie i trójboju. Pierwszą próbę z ciężarem 180 kg spalił, ale 

druga była już udana. Łącznie uzyskał więc rekordowe 442,5 kg. Triumf polskiej 
sztangi i radość kibiców były tym większe, że na najniższym stopniu podium  

znalazł się drugi z Polaków, Jan Bochenek (420 kg).
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Złoty medal Ireneusza Palińskiego  
w podnoszeniu ciężarów (waga 82,5 kg) 

zdobyty na Igrzyskach XVII Olimpiady 
 w Rzymie w 1960 roku

Ireneusz Paliński’s gold medal  
in the 82,5 kg weightlifting  
won at the XVII Olympic Games 
in Rome in 1960
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production: Florence, Stab. Artistici Fiorentini
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 68 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum. 
 The inscription in Italian laid out in three lines:  
GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX  
Manufacturer’s signature: STAB. ARTISTICI FIORENTINI  –  FIRENZE – 
Silver maker’s mark 900
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd. The right hand 
raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. In the background the 
outlines of an antic building.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a laurel wreath with a badge, on the reverse the inscription 
in Italian SOLLEVAMENTO PESI (weightlifting), a 17-piece chain in the shape of laurel leaves 
gathered into a clasp, material: bronze

wytwórnia: Florencja, Stab. Artistici Fiorentini
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 68 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku włoskim rozmieszczony w trzech wersach:  
GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE ROMA MCMLX

Sygnatura wytwórni: STAB. ARTISTICI FIORENTINI − FIRENZE −
Punca srebra 900

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa.  

W tle zarys antycznej budowli.
Rant: gładki

Zawieszka: Łańcuch: medal ujęty w wieniec laurowy z plakietką, na odwrocie której napis 
w języku włoskim: SOLLEVAMENTO PESI (podnoszenie ciężarów); łańcuch 17-elementowy 

w kształcie liści laurowych, zakończony zapinką; materiał: brąz
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Brązowy medal Ireneusza Palińskiego 
w podnoszeniu ciężarów (waga 90 kg) 
zdobyty na Igrzyskach XVIII Olimpiady  

w Tokio w 1964 roku

Ireneusz Paliński’s bronze medal  
in the 90 kg weightlifting 
won at the XVIII Olympic Games 
in Tokyo in 1964

Sobota, 17 października 1964 roku

Mistrz olimpijski z Rzymu Ireneusz Paliński na Igrzyskach w Tokio stanął na po-
moście jako ostatni z polskich sztangistów. Zdawał sobie sprawę, że forma raczej 
nie pozwoli mu walczyć o zwycięstwo w wadze lekkociężkiej – rekordzista świata 

w trójboju, Władimir Gołowanow z ZSRR był poza zasięgiem – ale mógł z pew-
nością myśleć o miejscu na podium. Celem minimalnym wyznaczonym przez 

kierownictwo ekipy była piąta lokata, dająca Polsce drugie miejsce w generalnej 
klasyfikacji punktowej podnoszenia ciężarów. Ostatecznie „Samotnik z Ciechano-
wa” uplasował się na trzecim miejscu (467,5 kg). Zwyciężył Gołowanow (487,5 kg 

w trójboju) przed Brytyjczykiem Louisem Martinem (475 kg), z którym Paliński od lat 
rywalizował na najważniejszych zawodach. Polak był wyraźnie słabszy w wyciska-
niu i rwaniu, ale klasę pokazał w podrzucie, w którym wciąż był rekordzistą świata 
i również w Tokio nie miał sobie równych. Dzięki temu „rzutem na taśmę” wyprze-

dził Amerykanina Williama Marcha, który wynik w trójboju uzyskał identyczny, ale 
został sklasyfikowany niżej z powodu większej masy ciała. Paliński obok własnego 

marzenia, zdobycia drugiego olimpijskiego medalu, zrealizował także cel całej 
drużyny, sklasyfikowanej w końcowej klasyfikacji na drugiej pozycji.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Saturday, 17 October 1964

The Olympic champion of Rome Ireneusz Paliński stood on the platform of the To-
kyo Olympics as the last of Polish weightlifters. He realized that his form would not 
let him fight for gold in the light heavyweight – the world record holder in power-
lifting, Władimir Gołowanow of the USSR was out of reach – we could think about 
stepping on the podium, though. His minimum goal set by the team management 
was to finish fifth, which would give Poland the second place in the rankings. 
Eventually, “A Loner from Ciechanów” came in third (467,5 kg). Gołowanow won 
a victory (487,5 kg in powerlifting) over the British, Louis Martin (475 kg) with whom 
Paliński had been competing in major competitions. The Pole was visibly weaker 
in the clean and press and snatching, however gave a first-class performance in 
the clean and jerk, in which he still held the world record, so he was invincible in it 
in Tokyo too. Thanks to it, at a last-minute attempt he outstripped the American, 
William March, whose powerlifting result was identical to the Pole, however was 
classified lower in the rankings due to his higher body mass. Not only did Paliński 
fulfil his dream of winning the second Olympic medal but also contributed to the 
team’s goal – classified as second in the final rankings. 
The medal enriched the Museum’s collections in 2006.
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mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942); adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964

Nazwa dyscypliny w języku angielskim: WEIGHT-LIFTING (podnoszenie ciężarów)
Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: T. K.

Rant: gładki
Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; łącznik połączony ze wstążką  

w barwach flagi olimpijskiej; przy zaczepie kotylion.

mint: Osaka, Japanese State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942); project adaptation designer: Toshikaka Koshiba
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines:  
XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  
The name of the discipline in English (WEIGHT-LIFITNG).  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: The picture of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of triumph, a palm branch held in the left hand. 
In the background the outlines of an antic building. 
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle, a fastener matched with a ribbon in the 
Olympic flag colours; a rosette on a hook.
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Irena Szewińska podczas meczu lekkoatletycznego Polska - Francja na stadionie RKS Skra,  
finisz biegu sprinterskiego kobiet, Warszawa 1972 / Irena Szewińska at an athletics’ match 
Poland - France at the RKS Skra stadium, the women’s sprint race finish, Warsaw 1972

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski )
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Irena Szewińska (Kirszenstein)
24.05.1946, Leningrad (Sankt Petersburg)

Lekkoatletka, sprinterka, najbardziej utytułowana polska olimpijka, w pięciu startach na igrzyskach 
zdobyła siedem medali: złote w sztafecie 4 x 100 w Tokio (1964), w biegu na 200 m w Meksyku (1968) 
i w biegu na 400 m w Montrealu (1976), srebrne w biegu na 200 m i skoku w dal w Tokio (1964) oraz 
brązowe w biegu na 100 m w Meksyku (1968) i biegu na 200 m w Monachium (1972). Ustanowiła  
14 rekordów świata w sześciu konkurencjach sprinterskich, zdobyła dziesięć medali mistrzostw 
Europy. Wyróżniona licznymi nagrodami: światowa sportsmenka roku w ankiecie agencji United 
Press International oraz w plebiscycie Francuskiej Akademii Sportu (1974), czterokrotna zwyciężczyni 
plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski (1965, 1966, 1974, 1976), uznana 
za najwybitniejszą postać polskiego sportu w XX wieku przez „Przegląd Sportowy”, „Tempo” i „Politykę” 
(1998), członkini Galerii Sław IAAF (2012). Zasłużona działaczka polskiego i międzynarodowego ruchu 
sportowego, była m.in. prezesem PZLA (1997–2009), a od 1988 jest wiceprezesem PKOl. Od 1998 
roku jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zasiada również w Radzie Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie.

A track and field athlete, sprinter, the most titled Polish Olympian, in five events at the Olympic 
Games she won seven medals: gold in the 400 m relay in Tokyo (1964), 200 m race in Mexico (1968), 
400 m in Montreal (1976), silver in the 200 m race and long jump in Tokyo (1964) and bronze in 
the 100 m race in Mexico (1968) and 200 m in Munich (1972). She set 14 world records in six sprint 
events, won ten medals at the European championships. Awarded with numerous prizes: the world 
sportsman of the year in the survey of United Press International Agency and the poll by the French 
Sports Academy (1974), a four-time winner of the poll by “Sports Review” as the best sportsman  
of Poland (1965, 1966, 1974, 1976), recognized as the most outstanding figure of the Polish sport in 
the twentieth century by “Sports Review” “Pace” and “Politics” (1998), a member of the Gallery of Celeb-
rities IAAF (2012). A well-deserved Polish and international sports movement activist, was, among 
others, the President of Polish Athletics Association (1997–2009), and since 1988 vice-president  
of the Polish Olympic Committee. Since 1998 she has been a member of the International Olympic 
Committee, she is also a member of the Board of the Museum of Sports and Tourism.Fo
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Środa, 14 października 1964 roku

Igrzyska XVIII Olimpiady w Tokio odkryły przed światem nową gwiazdę królowej 
sportu – 18-letnią Polkę Irenę Kirszenstein. Na kilka tygodni przed igrzyskami 

świetnie spisała się na Europejskich Igrzyskach Juniorów zdobywając złoto w skoku 
w dal, biegu na 200 m i w sztafecie 4 x 100 m, ale niewielu spodziewało się takiej 

eksplozji formy w Japonii. W pierwszej konkurencji, skoku w dal, celem był awans 
do finału. Jej przygoda z tokijską skocznią nie zaczęła się najlepiej – Polka, przeko-

nana, że zlokalizowano ją blisko wyjścia z szatni, od razu założyła kolce i… musiała 
pokonać w nich około 200 metrów, na drugą stronę obiektu.  

Nie przeszkodziło jej to uzyskać w eliminacjach zaskakującego trzeciego wyniku 
(6,43 m). W finale jeszcze go poprawiła – rewelacyjny rezultat 6,60 m w piątej serii, 

nowy rekord Polski, dał jej srebrny medal,  
tuż za Brytyjką Mary Rand. Wyprzedziła za to rekordzistkę świata  

i główną faworytkę, Tatianę Szczełkanową. Była to dla młodej Polki pierwsza  
wielka olimpijska chwila, których miała przeżyć jeszcze wiele, nie tylko w Tokio.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1966 roku.

Wednesday, 14 October 1964

The XVIII Olympic Games in Tokyo have discovered a new sports star – the 18-year 
old Pole, Irena Kirszenstein. A few weeks before the Olympics she had acquitted 
herself well at the Youth European Games winning gold in the long jump, 200 m 
sprint and the 4 x 100 m relay, but only few expected such an explosion of form in 
Japan. In the first event, the long jump, advancing to the finals was her primary 
aim. However, her adventure with the Tokyo’s jump didn’t start well. Having been 
convinced that it was located close to the dressing room’s exit, the Pole put on her 
spikes and... had to cover about 200 metres to the other side of the arena. It wasn’t 
an obstacle to score a surprising third result in the qualifiers, though (6,43 m). In the 
finals, she improved on with the fantastic result of 6.60 m in the fifth round, a new 
national record gave her the silver medal, behind the British, Mary Rand. However, 
she outdistanced the world record holder, Tatiana Szczełkanowa – the medal con-
tender. It was the first Olympic moment for the young Pole, the moment that turned 
out to be lived many times, not only in Tokyo. 
The medal enriched the Museum’s collections in 1966.

Srebrny medal Ireny Kirszenstein  
w skoku w dal  

zdobyty na Igrzyskach XVIII Olimpiady 
w Tokio w 1964 roku

Irena Kirszenstein’s silver medal 
in the long jump 
won at the XVIII Olympic Games
in Tokyo in 1964
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mint: Osaka, Japanese State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942); project adaptation designer: Toshikaka Koshiba
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  
The name of the discipline in English (ATHLETICS)  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle,  
a fastener matched with a ribbon in the Olympic flag colours; 
a rosette on a hook.

mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942); adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964
Nazwa dyscypliny w języku angielskim: ATHLETICS (lekkoatletyka)

Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT
Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 

Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 
W tle zarys antycznej budowli.

Sygnatura: T. K.
Rant: gładki

Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; łącznik połączony  
ze wstążką w barwach flagi olimpijskiej;  

przy zaczepie kotylion.
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Środa, 21 października 1964 roku

Ostatni dzień konkurencji lekkoatletycznych na Igrzyskach w Tokio był niecierpliwie 
wyczekiwany przez wszystkich polskich kibiców ze względu na finał biegu sztafetowego 
4 x 100 m kobiet. Polki, które miesiąc wcześniej pobiły rekord świata (44,2), miały walczyć 

o zwycięstwo z Amerykankami, faworytkami, wśród których znalazły się m.in. złote meda-
listki indywidualnych biegów 100 i 200 m – Wyomia Tyus i Edith McGuire. Polskę repre-

zentowały doświadczone Teresa Ciepły i Halina Górecka (członkinie „brązowej” sztafety 
z Rzymu) oraz 18-letnie Irena Kirszenstein i Ewa Kłobukowska. 

Los przydzielił biało-czerwonym tor czwarty, a Amerykankom piąty, nasz zespół był więc 
w lepszej sytuacji, gdyż „gonił” rywalki i mógł kontrolować ich tempo. Polki robiły to znako-

micie i nie pozwoliły Amerykankom odskoczyć ani na moment, a na dodatek wręcz wzo-
rowo przeprowadzały zmiany. Poziom rywalizacji okazał się niebotyczny – aż trzy zespoły 

pobiegły w czasie poniżej rekordu świata. Zwyciężyły Polki (43,6) przed Amerykankami 
(43,9) i Brytyjkami (44,0). Biegnąca na ostatniej zmianie rozemocjonowana Kłobukowska 

nie zwróciła sędziom sztafetowej pałeczki, którą później zawodniczki podarowały  
trenerowi Andrzejowi Piotrowskiemu. W październiku 2014 roku, w pięćdziesiątą  

rocznicę tokijskich Igrzysk, przekazał ją on do zbiorów Muzeum,  
gdzie znalazła miejsce na ekspozycji stałej.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1966 roku.

Wednesday, 21 October 1964

The last day of track and field events at the Olympic Games in Tokyo was impatiently 
awaited by all Polish supporters because of the women’s 4 x 100 m relay finals. The Poles 
who had broken the world record (44,2) a month before, were supposed to fight for 
victory with the Americans, the favorites, including, among others, gold medallists in 
the individual sprints of 100 and 200 m – Wyomia Tyus and Edith McGuire. Poland was 
represented by the experienced Teresa Ciepły and Halina Górecka (the members of the 
“bronze” relay of Rome) and the 18-year-old Irena Kirszenstein and Ewa Kłobukowska.
The White and Reds were assigned to track number 4 whereas the Americans to track 
number 5, so our team was in a better position, since they could “chase” their rivals and 
control their pace. The Poles did their best and didn’t let the Americans move ahead for 
a moment, and what’s more, they took turns without any flaws. The level of competition 
turned out to be unmeasured – as many as three teams run in the time less than the 
world record. The Poles were victorious (43,6), with the Americans (43,9) and the British 
(44,0) behind. Running in the last changeover excited Kłobukowska didn’t give the baton 
back to the judges. The runners gave it later to the trainer, Andrzej Piotrowski. In October 
2014, on the 50th anniversary of the Tokyo Olympics, he handed it over to the collec-
tions, where it found its place at the permanent exhibition. 
The medal enriched the Museum’s collections in 1966.

Złoty medal Ireny Kirszenstein  
w sztafecie 4 × 100 m zdobyty  
na Igrzyskach XVIII Olimpiady  

w Tokio w 1964 roku

Irena Kirszenstein’s gold medal  
in the 4 × 100 m relay 
won at the XVIII Olympic Games 
in Tokyo in 1964
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mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba
materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964
Nazwa dyscypliny w języku angielskim: ATHLETICS (lekkoatletyka)

Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT
Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 

Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 
W tle zarys antycznej budowli.

Sygnatura: T. K.
Rant: gładki

Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; łącznik połączony  
ze wstążką w barwach flagi olimpijskiej;  

przy zaczepie kotylion.

mint: Osaka, Japanese State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
project adaptation designer: Toshikaka Koshiba
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  
The name of the discipline in English (ATHLETICS)  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building. 
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle, a fastener matched  
with a ribbon in the Olympic flag colours;  
a rosette on a hook.
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Waldemar Baszanowski podczas Mistrzostw Świata 
w Podnoszeniu Ciężarów, Warszawa 1969

Waldemar Baszanowski during the world  
championships in weightlifting, Warsaw 1969

(Fot. / Photo. Jan Rozmarynowski)
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Waldemar Baszanowski
15.08.1935, Grudziądz – 29.04.2011, Warszawa

Sztangista, trzykrotny olimpijczyk i zarazem chorąży reprezentacji, zdobywca złotych medali w wadze 
lekkiej na Igrzyskach w Tokio (1964) i w Meksyku (1968). Najlepszy polski ciężarowiec w historii, oprócz 
medali olimpijskich zdobył także pięć tytułów mistrza świata (1961, 1964, 1965, 1968, 1969) i sześć mistrza 
Europy (1961, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971), 24-krotnie bił rekord globu w rwaniu, podrzucie i trójboju. 
Doceniany w kraju i zagranicą – został wybrany m.in. sportowcem roku w Polsce w plebiscycie „Przeglą-
du Sportowego” (1969) oraz uznany trzecim sztangistą wszech czasów przez fachowy magazyn „World 
Weightlifting” (1997). Znalazł się też w gronie członków Hall of Fame of Weightlifting (1993). Po zakończe-
niu kariery pracował jako trener i wykładowca akademicki na warszawskiej AWF, działał w PKOl i Polskim 
Związku Podnoszenia Ciężarów, był także prezydentem Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów 
(1999–2008).

A weightlifter, triple Olympian and the flag-bearer of the national team, the winner of gold medals in 
the lightweight at the Olympic Games in Tokyo (1964) and Mexico (1968). The best Polish weightlifter in 
history, apart from the Olympic medals he also won five world champion titles (1961, 1964, 1965, 1968, 
1969) and six European champion titles (1961, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971). He broke the world record 
in snatching, clean and jerk and powerlifting 24 times. Recognized at home and abroad – was chosen, 
among others, the Polish sportsman of the year in the poll by “Sports Review” (1969) and declared the 
third weightlifter of all time by an expert magazine “World Weightlifting” (1997). He was placed as a 
member of the Hall of Fame of Weightlifting (1993).After finishing his career he was working as a trainer 
and an academic teacher in the Physical Education Academy in Warsaw, was active in the Polish Olympic 
Committee and Polish Weightlifting Association, he was also the President of the European Weightlifting 
Federation (1999–2008) as well.Fo
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Wtorek, 13 października 1964 roku

Waldemar Baszanowski był jedną z największych polskich nadziei na Igrzyskach 
w Tokio. Powszechnie wróżono mu nie tylko medal, lecz tytuł mistrza olimpij-

skiego w wadze lekkiej. Nic dziwnego, był już wówczas mistrzem i dwukrotnym 
wicemistrzem świata, a także rekordzistą globu w rwaniu, podrzucie i trójboju, 

wielką gwiazdą i chorążym reprezentacji Polski. Cień niepewności na jego formę 
mogła rzucić jedynie lekka kontuzja, której doznał na krótko przed startem, lecz 

na szczęście zdążył ją w porę zaleczyć. W wyciskaniu Baszanowski był drugi 
(132,5 kg), a prowadzili ex aequo Marian Zieliński i najgroźniejszy rywal Polaków, 

Władimir Kapłunow z ZSRR, którzy podnieśli po 140 kg. Po rwaniu Baszanowski 
(135 kg), zrównał się w klasyfikacji z Rosjaninem (127,5 kg), a Zieliński (120 kg) 
przestał liczyć się w rywalizacji o zwycięstwo (ostatecznie zdobył brąz). Pozo-

stał jeszcze podrzut. Obaj rywale osiągnęli ten sam wynik, po 165 kg i 432,5 kg 
w trójboju. Złoty medal zdobył Baszanowski, dzięki niższej wadze ciała – był 

lżejszy o zaledwie 300 gramów! Był to pierwszy z siedmiu olimpijskich triumfów 
Polaków w Tokio. 

Waldemar Baszanowski jako jedyny z dwustu olimpijczyków w 1993 roku odpo-
wiedział na apel Muzeum i przekazał do zbiorów wszystkie swoje trofea,  

w tym medale olimpijskie.

Tuesday, 13 October 1964

Waldemar Baszanowski was one of the biggest Polish hopes at the Olympic 
Games in Tokyo. He was predicted not only a medal but an Olympic champion 
title in the lightweight. No wonder, he had already been the champion and double 
vice-champion as well as the world record holder in snatching, clean and jerk and 
powerlifting, the superstar and the Polish Olympic team’s flag bearer. A minor injury, 
which he had sustained shortly before the start, cast a shadow over his form. Luck-
ily, he managed to partially heal it just in time. In the clean and press Baszanowski 
came in second (132,5), while Marian Zieliński shared first place with Władimir 
Kapłunow of the USSR, the biggest rival of the Poles. They both lifted 140 kilograms 
each. After snatching Baszanowski (135 kg) came close in the rankings to the Rus-
sian (127,5 kg) whereas Zieliński (120 kg) was no longer a force to be reckoned in 
the competition (eventually, he took bronze). There was the clean and jerk left. Both 
rivals managed to lift 164 kg and 432,5 kg in the powerlifting each. Baszanowski 
won a gold medal thanks to lower body mass – he was barely 300 grams lighter. 
That was the first out of the seven Olympic triumphs of the Poles in Tokyo.
Waldemar Baszanowski, as the only one of the 200 Olympians responded to the 
Museum’s appeal in 1993 and handed out all his trophies, including his Olympic 
medals to the collections.

Złoty medal Waldemara Baszanowskiego  
w podnoszeniu ciężarów (waga 67,5 kg) 

zdobyty na Igrzyskach XVIII Olimpiady  
w Tokio w 1964 roku

Waldemar Baszanowski’s gold medal 
in the 67,5 kg weightlifting 
won at the XVIII Olympic Games 
in Tokyo in 1964
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mint: Osaka, Japanese State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
project adaptation designers: Toshikaka Koshiba
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines:  
XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  
The name of the discipline in English (WEIGHT-LIFTING)  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. 
 In the background the outlines of an antic building.  
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle, a fastener joined with a ribbon in the Olym-
pic flag colours; a rosette on a hook.

mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

 adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba
materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  

Nazwa dyscypliny w języku angielskim: WEIGHT-LIFTING (podnoszenie ciężarów)
Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu.  
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa.  

W tle zarys antycznej budowli.
Sygnatura: T. K.

Rant: gładki
Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; łącznik połączony ze wstążką  

w barwach flagi olimpijskiej; przy zaczepie kotylion.
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Złoty medal Waldemara Baszanowskiego  
w podnoszeniu ciężarów (waga 67,5 kg) 

zdobyty na Igrzyskach XIX Olimpiady  
w Meksyku w 1968 roku

Waldemar Baszanowski’s gold medal  
in the 67,5 kg weightlifting 
won at the XIX Olympic Games  
in Mexico in 1968

Wtorek, 15 października 1968 roku

W 1968 roku Waldemar Baszanowski, mistrz olimpijski z Tokio, był w doskonałej 
formie. Jego zdecydowane zwycięstwo w wadze lekkiej na Igrzyskach w Meksyku 

przewidywali nie tylko eksperci, lecz także… rywale. Obawiano się go  
do tego stopnia, że niektóre ekipy – w tym radziecka – w ogóle nie zgłosiły swoich 

reprezentantów, a rywal z Tokio Władimir Kapłunow „uciekł” do wagi średniej. 
Prognozy okazały się całkowicie słuszne, bo „polski Herkules” istotnie nie miał 

sobie równych. W wyciskaniu kroku dotrzymali mu jeszcze Marian Zieliński 
i Japończyk Nobuyuki Hatta (wszyscy po 135 kg), ale w rwaniu (135 kg) i w pod-

rzucie (167,5 kg) żaden z rywali nie osiągnął poziomu Baszanowskiego – 437,5 kg 
w trójboju dało mu nowy rekord olimpijski i obronę tytułu mistrza olimpijskiego. 
Najbliżej Polaka był Irańczyk Parvis Jalayer (422,5 kg) i to on zajął drugie miejsce, 

ale podniósł łącznie ciężar o 15 kg mniejszy. Trzecia lokata – podobnie jak w Tokio 
– przypadła Zielińskiemu (420 kg). Podobnie jak cztery lata wcześniej  

w Japonii, to właśnie Baszanowski, chorąży reprezentacji, zdobył pierwszy 
złoty medal dla Polski.

Waldemar Baszanowski jako jedyny z dwustu olimpijczyków w 1993 roku odpo-
wiedział na apel Muzeum i przekazał do zbiorów wszystkie swoje trofea,  

w tym medale olimpijskie.

Tuesday, 15 October 1968

In the year 1968 Waldemar Baszanowski, the Olympic champion of Tokyo, was in 
his top form. His definite victory in the lightweight at the Olympic Games in Mexico 
was expected not only by experts but also... his rivals. He was afraid of to such an 
extent that some of the teams – including the Russian one – did not even enter 
their representatives, and his Tokyo rival Władimir Kapłunow “escaped” to the mid-
dleweight. The predictions proved to be right, since the Polish Hercules was indeed 
unrivalled. In the clean and press Marian Zieliński and the Japanese, Nobuyuki Hata 
(all 135 kg each) kept up with him but in snatching (135 kg) and the clean and jerk 
(167,5 kg) none of his rivals could reach Baszanowski’s level. 437,5 kg in powerlift-
ing gave him a new Olympic record and the Olympic champion title defence. 
The Iranian, Parvis Jalayer challenged the Pole’s score (422,5) and, as a result, was 
a runner-up. However, he had lifted the weights of 15 kilograms lighter than the 
Polish representative. Zieliński, just as at the Tokyo Olympics, came in third (420 kg). 
Similarly to the events four years ago in Japan, it was Baszanowski,  the Olympic 
team’s flag bearer, who had won a gold medal for Poland.
Waldemar Baszanowski, as the only one of the 200 Olympians responded to the 
Museum’s appeal in 1993 and handed out all his trophies, including his Olympic 
medals to the collections.
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mint: unknown
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)  
project adaptation designers: Pedro Ramirez Vazquez, Eduardo Terrazas, Lance Wyman
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Spanish laid out in four lines:  
XIX OLIMPIAD MEXICO 1968
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. In the back-
ground the outlines of an antic building. 
Rim: smooth
Hook: A red-coloured ribbon. Fastening attached to the hook,  
on the obverse – weight-lifting pictogram, the Spanish inscription on the reverse  
– peso ligero (lightweight)

mennica: nieznana
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942):  

adaptacja projektu: Pedro Ramirez Vazquez, Eduardo Terrazas, Lance Wyman
materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku hiszpańskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XIX OLIMPIAD MEXICO 1968

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Rant: gładki

Zaczep: Wstążka w kolorze czerwonym. Do wstążki dołączono zawieszkę,  
na awersie: piktogram − podnoszenia ciężarów, na rewersie: napis  

w języku hiszpańskim: peso ligero (waga lekka)
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Mecz bokserski Legia Warszawa – Gwardia 
Warszawa, walka Jerzego Kuleja (z lewej)  
z Józefem Grudniem, Warszawa 1962

A boxing match Legia Warsaw – Gwardia 
Warsaw, Jerzy Kulej’s fight (from left)  
with Józef Grudzień, Warsaw 1962

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski)
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Jerzy Kulej
19.10.1940, Częstochowa – 13.07.2012, Warszawa

Bokser, dwukrotny olimpijczyk, zdobywca złotych medali w wadze lekkopółśredniej  
na Igrzyskach w Tokio (1964) i w Meksyku (1968). Jest jedynym polskim pięściarzem, 
który odniósł dwa olimpijskie zwycięstwa. Zdobył również dwa tytuły mistrza Europy 
(1963 i 1965) i osiem tytułów mistrza Polski. Spośród blisko 400 walk stoczonych w karierze 
przegrał zaledwie 25, a na dodatek przeszedł do historii jako bokser, który nigdy nie dał 
się znokautować. Ukuł w związku z tym faktem słynne powiedzenie: „Nie ma odpornych 
na ciosy, są tylko źle trafieni”. Był bardzo popularny wśród kibiców, zajął trzecie miejsce 
w plebiscycie na najlepszego polskiego sportowca XX wieku (1998). Po zakończeniu karie-
ry był trenerem i menedżerem bokserskim, komentatorem telewizyjnym, działał w PKOl, 
grał w filmach (m.in. Przepraszam, czy tu biją? w reżyserii Marka Piwowskiego). W latach 
2001–2005 był posłem na Sejm RP.

A boxer, double Olympian, winner of gold medals in the light welterweight at the Olympic 
Games in Tokyo (1964) and Mexico (1968). He is the only Polish boxer who had won two 
Olympic victories. He also won two European champion titles (1963 and 1965) and eight 
national champion titles. Out of almost 400 fights in his career, he only lost 25, what’s more, 
he went down in history as a boxer, who never let the opponent knock him down. Because 
of that he came up with a famous saying: “There isn’t anyone resistant to blows, there are 
only those who are badly hit”. He was extremely popular with fans, he was placed third in 
the poll for the best Polish sportsman of the twentieth century (1998). After finishing his 
career, he was a trainer and boxing manager, TV commentator, he was involved in Polish 
Olympic Committee’s activities, starred in the films (among others, Przepraszam, czy tu biją? 
by Marek Piwowski). In the years 2001–2005 a member of the Polish Parliament.Fo
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Piątek, 23 października 1964 roku

Przed finałową walką wagi lekkopółśredniej na Igrzyskach w Tokio mistrz 
Europy i główny faworyt Jerzy Kulej był przekonany, że przegra. Rywal, radziecki 

pięściarz Jewgienij Frołow prezentował kunktatorski, niewygodny dla prze-
ciwnika boks, a na dodatek pokonał Polaka kilka miesięcy wcześniej podczas 

Pucharu Europy w Moskwie. Niepewność swojego zawodnika dostrzegł trener 
Feliks Stamm i po raz kolejny udowodnił, jak celny był jego pseudonim „Papa”. 

Na długim spacerze cierpliwą rozmową budował mentalną siłę podopiecznego 
i nakreślił taktykę, która miała gwarantować sukces. Tak też się stało – słynący 

z ofensywnego stylu Kulej pokonał Frołowa jego własną bronią. Przez całą 
pierwszą rundę i dużą część drugiej spokojnie wyczekiwał na atak przeciwnika, 

wytrzymał gwizdy zniecierpliwionej publiczności i ponaglenia sędziów, a gdy 
Rosjanin dał się w końcu sprowokować, spadła na niego lawina ciosów. Polak 
świetnie kontrował, a w trzeciej rundzie sam przejął inicjatywę i zdecydowanie 

zaatakował. Wszyscy sędziowie punktowali na jego korzyść – zwycięstwo 5:0 
i złoty medal olimpijski. Była to wyjątkowa, najpiękniejsza bodaj godzina w hi-

storii polskiego olimpizmu, ponieważ bezpośrednio przed Kulejem swoją finało-
wą walkę wygrał Józef Grudzień w wadze lekkiej, a tuż po nim Marian Kasprzyk 

w półśredniej. Wszyscy pokonali bokserów radzieckich, a w ciągu kilkudziesięciu 
minut trzykrotnie odegrano Mazurka Dąbrowskiego.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Friday, 23 October 1964

Prior to the final fight in the light welterweight at Tokyo Olympics, the European 
champion and main favourite Jerzy Kulej was convinced that he was going to lose.  
His rival, the Russian boxer, Jewgienij Frołow presented dilatory, inconvenient for the 
opponent box, in addition, he beat the Pole a few months earlier in the European Cup 
in Moscow. A lack of Kulej’s self-confidence was noticed by Feliks Stamm, his trainer. 
Once again he proved how accurate his nickname “Daddy” was. During a long walk 
he was building his pupil’s mental strength with a patient talk while framing the tactic, 
which was meant to guarantee success. And that’s actually what happened – being 
famous for his offensive style, Kulej beat Frołow with his own weapon. For the whole 
first round and a bigger part of the second one he was waiting for his opponent to at-
tack, he managed to cope with the booing of the impatient audience and the judges’ 
reminders, and the moment he goaded the Russian into attacking, a hail of blows 
fell on him. The Pole perfectly controlled the situation, and in the third round took 
the initiative to attack decisively. All of the judges favoured him while giving points 
– the victory 5:0 and the Olympic gold medal. That was an unusual and probably 
the most beautiful hour in the history of Polish Olympics, because right before Kulej, 
Józef Grudzień won his final fight in the lightweight, and straight after him, Marian 
Kasprzyk in the middleweight. All of them had won over the Russian boxers and within 
several dozens of minutes the Polish national anthem was played three times.
The medal enriched the Museum’s collections in 2006. 

Złoty medal Jerzego Kuleja 
w boksie (waga 63,5 kg) 

zdobyty na Igrzyskach XVIII Olimpiady 
w Tokio w 1964 roku

Jerzy Kulej’s gold medal  
in the 63,5 kg boxing 
won at the XVIII Olympic Games
in Tokyo in 1964
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mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942): adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba

materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964
Nazwa dyscypliny w języku angielskim: BOXING (boks)

Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT
Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 

Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 
W tle zarys antycznej budowli.

Sygnatura: T. K.
Rant: gładki

Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; łącznik połączony ze wstążką  
w barwach flagi olimpijskiej; przy zaczepie kotylion.

mint: Osaka, Japanese State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942); project adaptation designer: Toshikaka Koshiba
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  
The name of the discipline in English (BOXING)  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle, a fastener matched with a ribbon in the 
Olympic flag colours; a rosette on a hook.
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Złoty medal Jerzego Kuleja  
w boksie (waga 63,5 kg) 

 zdobyty na Igrzyskach XIX Olimpiady  
w Meksyku w 1968 roku

Jerzy Kulej’s gold medal  
in the 63,5 kg boxing 
won at the XIX Olympic Games 
in Mexico in 1968

Sobota, 26 października 1968 roku

Igrzyska w Meksyku były dla mistrza wagi lekkopółśredniej z Tokio nie tylko wy-
zwaniem sportowym, lecz także próbą charakteru – walczył o swoją przyszłość. 

Na przedolimpijskim zgrupowaniu w Zakopanem wdał się w bójkę, a wśród 
poszkodowanych byli milicjanci. Kulej, zawodnik warszawskiej Gwardii, który sam 

oficjalnie miał milicyjny etat, otrzymał ultimatum – złoty medal w Meksyku  
albo wyrzucenie ze służby i z klubu, a więc zagrożenie dla dalszej kariery sportowej. 

Presja udzieliła się mistrzowi, kilka dni przed turniejem męczyły go koszmary,  
nie mógł spać. 

Już pierwsza walka przeciw Węgrowi Janosowi Kajdiemu kosztowała go wiele 
wysiłku, wygrał niejednogłośnie 3:2. Równie trudne pojedynki, z równie szczęśli-
wym zakończeniem, toczył z Włochem Gianbattistą Caprettim (4:1) i Niemcem 

Peterem Tiepoldem (3:2), a w półfinale już łatwiej zwyciężył Fina Arto Nilssona (5:0). 
Finałowe starcie z Kubańczykiem Enrique Regueiferosem było znów bardzo zacię-

te. W pierwszej rundzie Kulej otrzymał silny cios, po którym go zamroczyło,  
ale jakimś cudem wykrzesał z siebie siłę. „Zobaczyłem ciemną plamę, w którą 

z uporem zacząłem bić” – wspominał i dzięki temu dotrwał do gongu. Po chwili 
odpoczynku otrząsnął się i w dwóch kolejnych rundach wydarł Kubańczykowi 

zwycięstwo, ale znów tylko w stosunku 3:2. Najważniejsze było jednak drugie olim-
pijskie złoto – jedyny taki wyczyn w historii polskiego boksu.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Saturday, 26 October 1968

The Olympic Games in Mexico were for the champion in the light welterweight  
of Tokyo not only a sports challenge but also his test of character – he was fighting 
for his future. At the Olympic team training camp in Zakopane he got himself i nto 
a fight, there were police officers among the injured. Kulej, Warsaw’s Gwardia com-
petitor, who was officially employed at the police was given an ultimatum – a gold 
medal in Mexico or being expelled from the police, so that meant his sports career 
would be up in the air. The pressure infected the champion, a few days before the 
tournament he was suffering from nightmares and couldn’t sleep.
His first fight against the Hungarian, Janos Kajdi had already put a great strain on 
him, he won but not unanimously 3:2. He was fighting equally hard battles with 
happy endings against the Italian, Gianbattista Capretti (4:1) and the German, 
Peter Tiepold (3:2). His victory in the semi-finals over the Finn, Arto Nillson (5:0) 
came easier, though. The final clash with the Cuban, Enrique Regueiferos was again 
a fierce one. In the first round Kulej suffered a strong blow, which knocked him out 
but miraculously found strength. “I’ve seen a black spot which I started to fight with” 
– he recalled and thanks to that he managed to make it till a gong sound. After 
a moment of rest he recovered and in the next two rounds snatched the victory from 
the Cuban, with the result of 3:2 only. His second Olympic gold was the most impor-
tant thing, though – the only such an achievement in the history of Polish box.
The medal enriched the collections in 2006.



141

mint: unknown
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)  
project adaptation designers: Pedro Ramirez Vazquez, Eduardo Terrazas, Lance Wyman
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Spanish laid out in four lines:  
XIX OLIMPIAD MEXICO 1968
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd. The right hand 
raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. In the background the outlines 
of an antic building. 
Rim: smooth
Attachment: No ribbon or an attachment with a pictogram

mennica: nieznana
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

adaptacja projektu: Pedro Ramirez Vazquez, Eduardo Terrazas, Lance Wyman
materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku hiszpańskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XIX OLIMPIAD MEXICO 1968

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Rant: gładki

Zawieszka: Brak wstążki i zawieszki z piktogramem
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Ryszard Parulski po pojedynku na Mistrzo-
stwach Świata w Szermierce, Gdańsk 1963

Ryszard Parulski after his bout at the world 
championships in fencing, Gdańsk 1963

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski )
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Ryszard Parulski
09.03.1938, Warszawa

Szermierz, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca srebrnego i brązowego medalu w drużynowych turniejach 
floretu na Igrzyskach w Tokio (1964) i w Meksyku (1968). Wywalczył także dwukrotnie mistrzostwo świata – 
indywidualnie we florecie (1961) i drużynowo w szpadzie (1963) − w sumie zdobył dziesięć medali tej imprezy 
i 15 tytułów mistrza Polski. Wybrany najlepszym sportowcem Polski w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” 
(1963). Wychowanek Władysława Dobrowolskiego, brązowego medalisty olimpijskiego z Los Angeles (1932). 
Specjalizował się we florecie, ale znakomicie radził sobie także w pozostałych rodzajach broni, uważany jest 
za najwszechstronniejszego polskiego szermierza w historii tej dyscypliny. Jeszcze podczas kariery sporto-
wej ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1965). Wybitny działacz Polskiego Związku 
Szermierczego i PKOl, założyciel Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i pomysłodawca Złotego Kręgu Gloria 
Optimis na warszawskiej AWF.

A fencer, triple Olympian, the winner of silver and bronze medals in the team foil events at the Olympic Games 
in Tokyo (1964) and in Mexico (1968). He also won the world championship twice – in the individual foil (1961) 
and in the team sabre (1963) – in total he won ten medals in this competition and 15 national champion titles. 
Chosen the best Polish sportsman in the poll by “Sports Review” (1963). Władysław Dobrowolski’s pupil, bronze 
medal winner of Los Angeles (1932). He specialized in foil, but was successfully managing with different types 
of weapons, regarded as the most comprehensive Polish fencer in the history of this discipline. Prior to finish-
ing his sports career he graduated from Warsaw University with a degree in law (1965). An outstanding activist 
of Polish Fencing Association, the founder of Polish Olympians Association and the originator of the Gloria 
Optimis Golden Circle in the Physical Education Academy in Warsaw. Fo
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Srebrny medal Ryszarda Parulskiego  
w drużynowym turnieju floretu  

zdobyty na Igrzyskach XVIII Olimpiady  
w Tokio w 1964 roku

Ryszard Parulski’s silver medal  
in the team foil event 
won at the XVIII Olympic Games 
in Tokyo in 1964

Piątek, 16 października 1964 roku

Przez wiele lat polscy szermierze wszystkich innych broni byli w cieniu szablistów, 
którzy zdobywali medale najważniejszych światowych zawodów już od lat 30. XX 

wieku. Od początku lat 60. swoją międzynarodową pozycję budować zaczęli także 
polscy floreciści. Na mistrzostwach świata wywalczyli srebrny (1963) i dwa brązowe 

(1961, 1962) medale w turniejach drużynowych, a indywidualnie na podium stawali 
Ryszard Parulski (złoto 1961, srebro 1963) i Witold Woyda (srebro 1962). Obok nich 

w składzie zespołu na Igrzyskach w Tokio znaleźli się także „świeżo upieczony” indy-
widualny mistrz olimpijski Egon Franke oraz Janusz Różycki i Zbigniew Skrudlik. 

Do finału Polacy dotarli dość łatwo – w eliminacjach pokonali Wielką Brytanię (9:5) 
i Australię (13:3), w ćwierćfinale Rumunię (9:2), a w półfinale Japonię (9:4).  

W finale doszło do rewanżu za ostatnie mistrzostwa świata w Gdańsku – rywalem 
był ZSRR. Spotkanie było bardzo wyrównane i na dwie walki przed końcem był remis 

7:7. Niestety, w końcówce lepsi okazali się Rosjanie, którzy zwyciężyli 9:7.  
Najmocniejszym ogniwem polskiej drużyny w całym turnieju był Woyda, który wygrał 

15 pojedynków, Parulski wniósł do dorobku zespołu osiem punktów.  
Tokijskie srebro było pierwszym polskim medalem igrzysk w broni innej niż szabla. 

Tak rozpoczęła się piękna olimpijska passa floretu, która trwała –  
z dwoma wyjątkami – aż do Igrzysk w Atlancie (1996).

Medal Ryszarda Parulskiego trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Friday, 16 October 1964

For many years Polish fencers of any other weapons stayed in the background of 
sabre fencers, who had won the medals of the most acknowledged competitions in 
the world since the 1930s. Since the early 1960s foil fencers had also started building 
their position. They won the silver medal at the world championships (1963) and 
two bronze ones (1961, 1962) in team events whereas Ryszard Parulski (gold 1961, 
silver 1963) and Witold Woyda (silver 1962) stood on the podium in individual 
events. Apart from them, the Tokyo team also included the newly-graduated Olym-
pic champion, Egon Franke and Janusz Różycki with Zbigniew Skrudlik.
The Poles made it to the finals quite easily – they beat Great Britain (9:5) and 
Australia (13:3) in the qualifiers, Romania in the quarter-finals (9:2), and Japan in 
the semi-finals (9:4). In the finals a rematch of the last World championships in 
Gdańsk took place – the USSR was the Poles’ rival. Both teams were very balanced 
in the game, and with only two fights left they drew 7:7. Unfortunately, the Russians 
turned out to be better and won 9:7. The strongest member of the Polish team was 
Woyda, who had won 15 bouts whereas Parulski contributed 8 points to the final 
score. The Tokyo silver was the first Polish medal in a weapon different than a sabre. 
That was the beginning of a beautiful winning streak, the one that lasted – with 
two exceptions – until the Olympic Games in Atlanta (1996)
Ryszard Parulski’s medal enriched the Museum’s collections in 2006. 
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mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942); adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964
Nazwa dyscypliny w języku angielskim: FENCING (szermierka)

Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT
Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 

Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 
W tle zarys antycznej budowli.

Sygnatura: T. K.
Rant: gładki

Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; łącznik połączony ze wstążką  
w barwach flagi olimpijskiej; przy zaczepie kotylion.

mint: Osaka, Japanese State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942); project adaptation designer: Toshikaka Koshiba
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  
The name of the discipline in English (FENCING)  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building.  
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle, a fastener matched with a ribbon  
in the Olympic flag colours; a rosette on a hook.
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Brązowy medal Ryszarda Parulskiego 
w drużynowym turnieju floretu 

 zdobyty na Igrzyskach XIX Olimpiady 
w Meksyku w 1968 roku

Ryszard Parulski’s bronze medal  
in the team foil event 
won at the XIX Olympic Games 
in Mexico in 1968

Sobota, 19 października 1968 roku

Na Igrzyskach w Meksyku polscy floreciści należeli do faworytów turnieju 
drużynowego, przywozili przecież medale ze wszystkich mistrzowskich imprez 

ostatnich siedmiu sezonów. W „srebrnej” ekipie z Tokio zaszła tylko jedna zmiana 
– Janusza Różyckiego zastąpił Adam Lisewski, a w składzie pozostali Witold 

Woyda, Ryszard Parulski, Egon Franke i Zbigniew Skrudlik. Spotkania elimina-
cyjne okazały się tylko rozgrzewką – Polacy rozbili Wenezuelę (10:6), Argentynę 

(11:5) i Węgry (9:4). W ćwierćfinale równie łatwo wygrali z Niemcami (9:4), by 
w półfinale wpaść na Francję. Wydawało się, że to korzystny układ, bo polscy flo-
reciści nigdy nie dali się „Trójkolorowym” pokonać na ważnej imprezie. Spotkanie 

rozpoczęło się zgodnie z przewidywaniami i po dziewięciu pojedynkach wynik 
brzmiał 6:3 dla wicemistrzów olimpijskich z Tokio. Przyparci do muru rywale 

niespodziewanie przejęli jednak inicjatywę, oddali Polakom już tylko jeden 
z pozostałych siedmiu pojedynków i wygrali 9:7. Pozostała więc walka o brąz 

z przeciwnikiem niełatwym, bo aktualnym mistrzem świata – Rumunią, która 
rok wcześniej, w drodze po złoto wygrała m.in. z Polską. Tym razem górą byli 

biało-czerwoni, którzy łatwo zwyciężyli 9:4. Woyda wywalczył w całym turnieju 
najwięcej punktów dla brązowych medalistów − 13,  

Parulski zaś wygrał 11 pojedynków.
Medal Ryszarda Parulskiego trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Saturday, 19 October 1968

At the Olympic Games in Mexico Polish foil fencers were among the favourites in 
a team competition. No wonder, they had brought medals from all champion-
ship events for the last seven seasons. In the silver team of Tokyo there was only 
one change – Janusz Różycki was replaced with Adam Lisewski whereas Witold 
Woyda, Ryszard Parulski, Egon Franke and Zbigniew Skrudlik were included in the 
team again. The qualifiers turned out to be a warm-up – the Poles beat Venezuela 
(10:6),Argentina (11:5) and Hungary (9:4). In the quarter finals, they also beat 
Germany with the same ease (9:4) so that they could face France in the semi-finals. 
It seemed to be a good position since Polish foil fencers had never lost to “The Tricol-
oured” in important competitions. The meeting got off as expected and after nine 
bouts the result was 6:3 to the vice-champions of Tokyo. Having been up against 
the wall the rivals unexpectedly took the initiative, giving away only one of the sev-
en remaining bouts to the Poles and, as a result, won 9:7. There was only the fight 
for bronze left, with an uneasy opponent, the current world champion – Romania, 
which a year ago, on their way to gold had won with, among others, Poland. This 
time the White and Reds got the upper hand over Romania and easily won the 
game 9:4. Woyda had scored the highest number of points for bronze medallists in 
the whole tournament – 13 with Parulski winning 11 bouts. 
Ryszard Parulski’s medal enriched the Museum’s collections in 2006.
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mennica: nieznana
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

adaptacja projektu: Pedro Ramirez Vazquez, Eduardo Terrazas, Lance Wyman
materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku hiszpańskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XIX OLIMPIAD MEXICO 1968

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa.  

W tle zarys antycznej budowli.
Rant: gładki

Zawieszka: Wstążka w kolorze czerwonym. Do wstążki dołączono zawieszkę,  
na awersie: piktogram − szermierka, na rewersie: napis w języku hiszpańskim:  

por equipos florete varonil (floret drużynowy mężczyzn)

mint: unknown
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)  
project adaptation designers: Pedro Ramirez Vazquez, Eduardo Terrazas, Lance Wyman
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Spanish laid out in four lines:  
XIX OLIMPIAD MEXICO 1968
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd. 
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. 
In the background the outlines of an antic building.
Rim: smooth
Attachment: A red-coloured ribbon. A hook attached to the ribbon.  
A pictogram on the obverse – fencing, Spanish inscription on the reverse  
– por equipos florete varonil – (men’s team foil)
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Witold Woyda podczas Mistrzostw 
Świata w Szermierce, Gdańsk 1963

Witold Woyda during the world cham-
pionships in fencing, Gdańsk 1963

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski)
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Witold Woyda
10.05.1939, Poznań – 05.05.2008, Bronxville, USA

Szermierz, czterokrotny olimpijczyk, zdobywca czterech medali igrzysk we florecie: złotych 
indywidualnie i drużynowo w Monachium (1972), srebrnego w Tokio (1964) i brązowego dru-
żynowo w Meksyku (1968). Jest jedynym polskim szermierzem, który odniósł dwa  
olimpijskie zwycięstwa. Zdobył dziesięć srebrnych i brązowych medali mistrzostw świata oraz 
13 tytułów mistrza Polski, wielokrotnie zwyciężał w prestiżowych turniejach międzynarodo-
wych. Wybrany najlepszym sportowcem Polski w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” (1972). 
Wychowanek Władysława Dobrowolskiego, brązowego medalisty olimpijskiego  
z Los Angeles (1932), specjalizował się we florecie. Jeszcze w czasie sportowej kariery ukończył 
studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Po jej zakończeniu wyemigrował do Włoch, 
gdzie pracował jako trener, a następnie osiadł w Stanach Zjednoczonych i zajął się biznesem.

A fencer, four-time Olympian, the winner of four Olympic medals in foil: individual and team 
gold in Munich (1972) and silver in Tokyo (1964) and bronze in the team event in Mexico 
(1968). He is the only Polish fencer, who had won two Olympic victories. He took ten silver 
and bronze medals at the world championships and 13 national champion titles, we won 
in prestigious international tournaments on many occasions. He was chosen the best Polish 
sportsman in the poll by “Sports Review” (1972). Władysław Dobrowolski’s pupil, a bronze 
medallist of Los Angeles (1932), he specialized in foil. During his sports career he completed 
his law studies at Warsaw University. After finishing his career, he emigrated to Italy where he 
was working as a trainer, and later settled down in the USA and started his own business.
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Srebrny medal Witolda Woydy 
w drużynowym turnieju floretu 

zdobyty na Igrzyskach XVIII Olimpiady 
w Tokio w 1964 roku

Witold Woyda’s silver medal 
in the team foil event 
won at the XVIII Olympic Games 
in Tokyo in 1964

Piątek, 16 października 1964 roku

Witold Woyda zdobył srebrny medal w drużynowym tur-
nieju floretu wraz z Ryszardem Parulskim, Egonem Fran-
ke, Januszem Różyckim oraz Zbigniewem Skrudlikiem.
Opis przebiegu zawodów – patrz strona 144.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Friday, 16 October 1964

Witold Woyda won a silver medal in the team foil event 
together with Ryszard Parulski, Egon Franke, Janusz 
Różycki and Zbigniew Skrudlik. The description of the 
course of the event – see page 144.
The medal enriched the Museum’s collections in 2006.
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mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942): adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964
Nazwa dyscypliny w języku angielskim: FENCING (szermierka)

Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT
Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 

Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 
W tle zarys antycznej budowli.

Sygnatura: T. K.
Rant: gładki

Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; łącznik połączony ze wstążką  
w barwach flagi olimpijskiej; przy zaczepie kotylion.

mint: Osaka, Japanese State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942); project adaptation designer: Toshikaka Koshiba
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964  
The name of the discipline in English (FENCING)  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd. The right hand 
raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand. In the background the out-
lines of an antic building.  
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle, a fastener matched with a ribbon in the 
Olympic flag colours; a rosette on a hook.



152

Brązowy medal Witolda Woydy 
w drużynowym turnieju floretu 

zdobyty na Igrzyskach XIX Olimpiady 
w Meksyku w 1968 roku

Witold Woyda’s bronze medal  
in the team foil event 
won at the XIX Olympic Games  
in Mexico in 1968

Sobota, 19 października 1968 roku

Witold Woyda zdobył brązowy medal w drużynowym 
turnieju floretu wraz z Ryszardem Parulskim, Egonem 
Franke, Zbigniewem Skrudlikiem i Adamem Lisewskim.
Opis przebiegu zawodów – patrz strona 146.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Saturday, 19 October 1968

Witold Woyda won a bronze medal in the team foil event 
together with Ryszard Parulski, Egon Franke, Zbigniew 
Skrudlik and Adam Lisewski. The description of the course 
of the event – see page 146.
The medal enriched the Museum’s collections in 2006.

Witold Woyda podczas Drużynowych Mistrzostw Polski 
w szermierce, Warszawa 1961

Witold Woyda during the Team Championships of 
Poland in fencing, Warsaw 1961

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski)
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mennica: nieznana
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

adaptacja projektu: Pedro Ramirez Vazquez, Eduardo Terrazas, Lance Wyman
materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku hiszpańskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XIX OLIMPIAD MEXICO 1968

Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 
Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 

W tle zarys antycznej budowli.
Rant: gładki

Zawieszka: Wstążka w kolorze czerwonym. Do wstążki dołączono zawieszkę,  
na awersie: piktogram − szermierka, na rewersie: napis w języku hiszpańskim:  

por equipos florete varonil (floret drużynowy mężczyzn)

mint: unknown
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) 
project adaptation designers: Pedro Ramirez Vazquez, Eduardo Terrazas, Lance Wyman
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: A seated goddess of Victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in the left one. In the background visible outlines of the Roman Coliseum. 
The inscription in Spanish laid out in four lines:  
XIX OLIMPIAD MEXICO 1968
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building. 
Rim: smooth
Attachment: A red-coloured ribbon. A hook attached to the ribbon.  
A pictogram on the obverse – fencing, Spanish inscription on the reverse  
– por equipos florete varonil – (men’s team foil)
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Złoty medal Witolda Woydy  
w indywidualnym turnieju floretu 

zdobyty na Igrzyskach XX Olimpiady 
w Monachium w 1972 roku

Witold Woyda’s gold medal  
in the individual foil event  
won at the XX Olympic Games  
in Munich in 1972

Środa, 30 sierpnia 1972 roku

Witold Woyda był jednym z najbardziej doświadczonych reprezentantów Polski 
na Igrzyskach w Monachium – na olimpijskich arenach startował po raz czwar-
ty. Znał już smak medali, gdyż wraz z drużyną florecistów zdobył srebro w Tokio 
i brąz w Meksyku, ale wciąż brakowało mu złota. Często mawia się, że szczęście 

sprzyja lepszym i to twierdzenie doskonale sprawdziło się w przypadku Woydy, bo 
bez uśmiechu fortuny trudno byłoby mu wejść do finału. W eliminacjach, w walce 

decydującej o awansie przegrywał już 0:4 z Australijczykiem Gregorym Benko, 
potem doprowadził do remisu, a decydujące trafienie… „podarował mu niemiecki 
sędzia” – jak stwierdził trener Zbigniew Skrudlik. W półfinale również miał kłopoty, 

przegrał dwie z pięciu walk, ale zdołał zająć w grupie trzecie miejsce − ostatnie 
dające awans do finału. Do ostatecznej rozgrywki przystąpił jednak odmieniony 

– zwyciężył we wszystkich pięciu pojedynkach, a łącznie dał się w nich trafić tylko 
siedem razy. Popisem było zwłaszcza ostatnie starcie z Rumunem Mihaiem Tiu, 

wygrane 5:0. Po zdobyciu ostatniego punktu Woyda szybował raz po raz w górę, 
podrzucany przez szczęśliwych, tak samo jak on, członków polskiej ekipy. Tytuł 

indywidualnego mistrza olimpijskiego, trzeci w historii po triumfach Egona Franke 
i Jerzego Pawłowskiego, był pięknym ukoronowaniem kariery, ale nie zamknął listy 

dokonań Woydy w Monachium.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Wednesday 30 August 1972

Witold Woyda was one of the most experienced Polish representatives at the Olym-
pic Games in Munich – he made his fourth appearance in the Olympic arenas. He 
already knew the taste of medals, since he had won silver in Tokyo and bronze  
in Mexico together with his foil fencers team. However, it was the gold medal that 
was missing in his collections. It is often said that fortune favours the better ones 
and this saying materialized in the case of Woyda, because without a stroke of luck, 
it would be difficult for him to enter the finals. In the qualifiers, in the game deciding 
about the advancement, he was losing 0:4 to the Australian, Gregory Benko, but 
later pulled it through to a draw and the final hit was “presented by the German 
judge” – as the trainer, Zbigniew Skrudlik stated. In the semi-finals, he also expe-
rienced some difficulties, he lost two out of five bouts, but took the last place that 
allowed him to enter the finals. He approached further games transformed – he 
won in all of his five bouts, in total, he was hit seven times only. A display of his skills 
was particularly shown in a clash with the Romanian, Mihai Tiu, won 5:0. After scor-
ing his last point Woyda was thrown in the air by as jubilant as he was the Olympic 
team members. The title of an individual Olympic champion, the third one in his-
tory, after the triumphs of Egon Franke and Jerzy Pawłowski, was a beautiful crown-
ing moment of his career, but did not close the list of his achievements in Munich.
The medal enriched the Museum’s collections in 2006.
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mennica: Monachium, Mennica Bawarska
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  
autor projektu: Gerhard Marcks (1889–1981) − rewers

materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 66 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku niemieckim rozmieszczony w czterech wersach:  
XX. OLYMPIADE MüNCHEN 1972

Rewers: Obejmujący się Kastor i Polluks. W mitologii greckiej i rzymskiej bracia  
bliźniacy, herosi. Kastor był ujeżdżaczem koni, a Polluks pięściarzem.  

Postacie symbolizujące braterską miłość i uczciwą rywalizację.
Sygnatura w postaci linearnego gmerku. 

Rant: Napis: Woyda Witold Fechten Herrenflorett Einzel 
(szermierka floret indywidualny mężczyzn)

Zawieszka: Łańcuszek w kolorze złotym

mint: Munich, Bavaria Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse;  
project designer: Gerhard Marcks (1889–1981) – reverse
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 66 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in German laid out in four lines:  
XX. OLYMPIADE MüNCHEN 1972
Reverse: Castor and Pollux, embraced. According to Greek mythology, twin brothers,  
demigods. Castor was a horsebreaker whereas Pollux was a boxer.  
The figures represent brotherly love and fair competition.  
Signature in the shape of a linear gmerk.
Rim: The inscription: Woyda Witold Fechten Herrenflorett Einzel  
(men’s individual foil)
Attachment: A gold-coloured chain
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Sobota, 2 września 1972 roku

Polscy floreciści przyjechali do Monachium w zupełnie odmienionym składzie 
w porównaniu do Igrzysk w Tokio i Meksyku. Z tamtych medalowych drużyn w re-
prezentacji pozostał jedynie 33-letni Witold Woyda, a u jego boku walczył kwartet 

studentów – 22-letni Marek Dąbrowski, 23-letni Lech Koziejowski, 24-letni Jerzy 
Kaczmarek i 20-letni rezerwowy Arkadiusz Godel. Odmłodzona drużyna, prowa-
dzona przez niedawnego partnera Woydy z planszy Zbigniewa Skrudlika, miała 

już na koncie pierwsze sukcesy, przede wszystkim srebrny medal mistrzostw świata 
(1971). Liderem zespołu był oczywiście nowo kreowany indywidualny mistrz olim-
pijski Woyda, ale młodsi o dekadę koledzy nie ustępowali mu poziomem. W elimi-

nacjach Polacy wygrali z Włochami (11:5) i przegrali z Niemcami (7:8), a potem byli 
już nie do zatrzymania. W ćwierćfinale zwyciężyli Japonię (9:5), w półfinale Węgry 

(8:7), a w finale najtrudniejszego z rywali − Związek Radziecki, z którym nigdy 
wcześniej nie wygrali na imprezie mistrzowskiej. Ten mecz był popisem Woydy, który 

po słabym początku, przy stanie 0:3, zwyciężył Anatolija Kotyszewa i dał sygnał 
do odrabiania strat, a później wygrał również trzy pozostałe pojedynki. Spotkanie 

zakończył decydującym zwycięstwem Koziejowski. Witold Woyda został pierwszym 
Polakiem, który zdobył dwa tytuły mistrza olimpijskiego na jednych igrzyskach. 

Jego wyczyn powtórzyli później jedynie Arkadiusz Skrzypaszek (1992),  
Robert Korzeniowski (2000) i Kamil Stoch (2014).

Medal Witolda Woydy trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Saturday, 2 September 1972

The Polish foil fencers arrived to Munich in a completely changed line-up com-
pared to the Olympics in Tokyo and Mexico. Out of the old teams from the previous 
Games there was only Witold Woyda who was fighting next to a quartet of stu-
dents – the 22-year-old Marek Dąbrowski, 23-year-old Lech Koziekowski, 24-year- 
old Jerzy Kaczmarek and the 20-year-old subistitute Arkadiusz Godel. A rejuvenated 
team led by until recently Woyda’s piste partner, Zbigniew Skrudlik had already first 
success on their scorecard, first and foremost, the silver medal at the world champi-
onships (1971). The leader of the team was undoubtedly a newly elected individual 
Olympic champion – Woyda, but his decade younger team mates were the equal 
of him. In the qualifiers, the Poles won over Italy (11:5) and lost to Germany (7:8), but 
nothing could stop them later on. In the quarter finals, they defeated Japan (9:5) 
and Hungary in the semi-finals (8:7), and the toughest rival in the final – the USSR, 
who they had never defeated in the international competitions. The match was 
Woyda’s show, who after a poor start, with 0:3 beat Anatolij Kotyszew and gave a 
signal to make up for the losses, and as the game progressed won the three remain-
ing bouts himself. The match was finished with Koziejowski’s definite victory. Witold 
Woyda became the first Pole to win two Olympic champion titles at one Olympics. 
His achievement was later repeated by Arkadiusz Skrzypaczek (1992), Robert Ko-
rzeniowski (2000) and Kamil Stoch (2014).
Witold Woyda’s medal enriched the Museum’s collections in 2006.

Złoty medal Witolda Woydy  
w drużynowym turnieju floretu 

zdobyty na Igrzyskach XX Olimpiady 
w Monachium w 1972 roku

Witold Woyda’s gold medal  
in the team foil event 
won at the XX Olympic Games 
in Munich in 1972
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mennica: Monachium, Mennica Bawarska
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  
autor projektu: Gerhard Marcks (1889–1981) − rewers

materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 66 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku niemieckim rozmieszczony w czterech wersach:  
XX. OLYMPIADE MüNCHEN 1972

Rewers: Obejmujący się Kastor i Polluks. W mitologii greckiej i rzymskiej bracia bliźniacy,  
herosi. Kastor był ujeżdżaczem koni, a Polluks pięściarzem.  

Postacie symbolizujące braterską miłość i uczciwą rywalizację.
Sygnatura w postaci linearnego gmerku. 

Rant: Napis: Woyda Witold Fechten Herrenflorett Mannschaft  
(szermierka floret drużynowy mężczyzn)

Zaczep: Łańcuszek w kolorze złotym

mint: Munich, Bavaria Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Gerhard Marcks (1889–1981) – reverse
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 66 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in German laid out in four lines:  
XX. Olympiade München 1972
Reverse: Castor and Pollux, embraced. According to Greek mythology, twin brothers, 
demigods. Castor was a horsebreaker whereas Pollux was a boxer.  
The figures represent brotherly love and fair competition.  
Signature in the shape of a linear gmerk.
Rim: The inscription: Woyda Witold Fechten Herrenflorett Mannschaft  
(men’s team foil)
Attachment: A gold-coloured chain
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Wojciech Fortuna podczas konkursu 
skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi, 
Zakopane 1972

Wojciech Fortuna during ski jumping 
event on a large hill, Zakopane 1972

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski)
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Wojciech Fortuna
06.08.1952, Zakopane

Narciarz, skoczek, olimpijczyk, zdobywca złotego medalu na dużej skoczni na Igrzyskach w Sap-
poro (1972). Zgodnie z ówczesnymi przepisami został jednocześnie mistrzem świata. Kilka dni 
po powrocie z Japonii zdobył również tytuł mistrza Polski na dużej skoczni. W kolejnych latach 
powiększył swój dorobek o dwa brązowe medale mistrzostw kraju – na dużym (1973) i średnim 
(1974) obiekcie. Niespodziewanie zakończył obiecującą karierę już w wieku 25 lat. Pracował jako 
taksówkarz, a w latach 80. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Po latach wrócił do Polski, 
osiadł na Suwalszczyźnie, gdzie zainicjował powstanie ekspozycji „Od Marusarza do Małysza 
i Kowalczyk”, której jest kustoszem. Angażuje się też w promocję narciarstwa biegowego.

A skier, ski jumper, an Olympian, the winner of gold medal on a large hill at the Olympic Games 
in Sapporo (1972). In accordance with the rules of that time he became the world champion 
as well. Shortly after coming back from Japan he also became the Polish champion on a large 
hill. Later he won two bronze medals at the national championships as well – on large (1973) 
and medium (1974) hill. He unexpectedly finished his promising career at the age of 25. He was 
working as a taxi driver and emigrated to the USA in 1980s. After years he came back to Poland, 
settled down in Suwalszczyzna region, where he initiated a creation of the exhibition “From 
Marusarz to Małysz and Kowalczyk”, and became its custodian. He is actively involved in the 
promotion of cross-country skiing.Fo
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Piątek, 11 lutego 1972 roku

19-letni zakopiańczyk Wojciech Fortuna został jedną z największych rewelacji 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sapporo. Choć nie miał w dorobku ani jednego 

medalu mistrzostw Polski, a jego najlepszym wynikiem w rywalizacji międzynaro-
dowej było ledwie 23. miejsce w Turnieju Czterech Skoczni (1972), w Japonii błysnął 

życiową formą. Już w pierwszym konkursie na średniej skoczni Miyanomori zajął 
wysokie szóste miejsce, a prawdziwą sensację sprawił na dużym obiekcie Okuray-
ama. W pierwszej serii ustanowił fantastyczny rekord skoczni (111 m) i prowadził 

z ogromną przewagą nad rywalami, ale w drugiej uzyskał dopiero 22. wynik 
(87,5 m). Wystarczyło to jednak do zwycięstwa, choć drugiego w klasyfikacji Szwaj-
cara Waltera Steinera Fortuna wyprzedził najmniejszą możliwą różnicą, o zaledwie 

0,1 pkt. Najważniejszy był jednak złoty medal i tytuł mistrza olimpijskiego – pierw-
szy i przez 38 lat jedyny dla Polski w konkurencjach zimowych.

O medalu Wojciecha Fortuny po raz drugi głośno zrobiło się w marcu 2015 roku. 
Mistrz zdecydował się wówczas sprzedać swoje trofeum za 50 tys. dolarów, by 

wspomóc rehabilitację amerykańskiego skoczka Nicholasa Fairalla i polskiej pan-
czenistki Natalii Czerwonki, którzy doznali poważnych urazów w wyniku groźnych 
wypadków. Fortuna postawił jednak warunek – nabywca musiał przekazać medal 
do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Na ten szczodry gest zdecydowała się 
firma OTCF, właściciel marki 4F, producent strojów olimpijskiej reprezentacji Polski. 
Medal prezentowany jest na ekspozycji stałej pt. „Dzieje sportu polskiego i olimpi-

zmu” obok nart, na których rewelacyjny zakopiańczyk skakał podczas  
zwycięskiego konkursu w Sapporo.

Friday 11 February 1972

The 19-year-old Zakopane-born, Wojciech Fortuna became one of the biggest 
revelations at the Winter Olympic Games in Sapporo. Despite not having a single 
medal of Polish championships and with the best result in international competi-
tions of a mere 23rd place in the Four Hills Tournament (1972). In Japan he showed 
he was in top form. It was only in the first competition on the middle hill that Miya-
nomori took a high sixth place, but later Okurayama created a sensation on a large 
hill. In the first series he set a fantastic ski jump record (111 m) and took the lead 
with a huge advantage over his rivals. In the first series, however, he came in 22nd 
(87,5 m). It was enough to win, despite the fact that Fortuna outdistanced the Swiss 
jumper, Walter Steiner with the smallest difference of 0,1 point in the rankings.  
The gold medal and the Olympic champion title were the most important things – 
the first and for 38 years the only medal for Poland in winter competitions. 
 The news about Wojciech Fortuna’s medal spread for the second time in March 
2015. The champion decided to sell his trophy for 50 thousand dollars so that it 
would help with rehabilitation of the American ski jumper, Nicholas Fairall and 
the Polish speed skater, Natalia Czerwonka, who had both suffered serious injuries 
due to dangerous accidents. Fortuna had only one condition – the purchaser had 
to hand he medal over to the Museum of Sports and Tourism in Warsaw. OTCF 
company, the owner of 4F, the Olympic team sportswear producer proved to be 
open-handed. The medal is displayed at the permanent exhibition “The history of 
Polish Sports and Olympics”, next to the skis, on which the fantastic, Zakopane-born 
was jumping during his victorious contest in Sapporo.

Złoty medal Wojciecha Fortuny 
w skokach narciarskich na dużej skoczni 

zdobyty na Zimowych Igrzyskach 
w Sapporo w 1972 roku

Wojciech Fortuna’s gold medal  
in the ski jumping on a large hill 
won at the Winter Olympic Games  
in Sapporo in 1972
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mint: Tokyo, Mint Bureau of the Finance Ministry
project designers: Kazumi Yagi i Ikko Tanaka
material: gilt silver; technique: stamp-sticken;  
diameter: 57,3 mm /61,3 mm (irregular square)

Obverse: A circle framed in an irregular square. An artistic vision – a snow trail left by  
a skier and a skating rink plan.
Reverse: A circle as a reference to the rising sun – the main motive of the Japanese flag.  
The emblem of the Winter Olympic Games in Sapporo – a six-pointed snowflake  
framed in a square, underneath five Olympic rings.  
The inscription in English, laid out in four lines:  
XI OLYMPIC WINTER GAMES SAPPORO’72;  
the inscription in Japanese:  
(Winter Olympic Games in Sapporo)
Rim: smooth
Attachment: A blue ribbon with the Olympic flag colours trim on the right side.  
A pictogram on an attachment – ski jumping (obverse), the inscription in English:  
Jumping (reverse)

札幌オリンピック冬季大会 

mennica: Tokio, Biuro Mennicze Japońskiego Ministerstwa Finansów
autorzy projektu: Kazumi Yagi i Ikko Tanaka

materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem
wymiary: 57,3 mm /61,3 mm (kwadrat nieregularny)

Awers: W nieregularny kwadrat wpisane koło. Wizja artystyczna – ślad na śniegu  
po przejeździe narciarza oraz rzut pionowy toru łyżwiarskiego. 

Rewers: Koło będące odwołaniem do wschodzącego słońca − głównego motywu flagi 
japońskiej. Logotyp Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sapporo −  

w kwadrat wpisana sześcioramienna śnieżynka, a u dołu pięć kół olimpijskich.  
Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach:  

XI Olympic Winter Games Sapporo’72  
napis w języku japońskim: 札幌オリンピック冬季大会   

(Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Sapporo)
Rant: gładki

Zawieszka: Wstążka w kolorze niebieskim z lamówką po prawej stronie  
w barwach flagi olimpijskiej. Na zawieszce piktogram − skoki narciarskie – awers, 

napis w języku angielskim: Jumping (skoki) – rewers
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Andrzej Badeński podczas zawodów lekkoatletycz-
nych na Stadionie Wojska Polskiego, Ogólnopolska 
Spartakiada XX-lecia PRL, Warszawa 1964

Andrzej Badeński during the athletics’ competition at 
the Polish Army Stadium, All – Poland Sports Event 
of the twentieth anniversary of the Polish People’s 
Republic, Warsaw 1964

(Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski)
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Andrzej Badeński
10.05.1943, Warszawa – 21.09.2008, Bad Schwalbach, Niemcy

Lekkoatleta, sprinter, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca brązowego medalu w biegu na 400 m na Igrzy-
skach w Tokio (1964). To jedyny indywidualny sukces sprinterski w historii polskich startów olimpijskich. 
Podczas Igrzysk w Meksyku (1968) biegł na ostatniej zmianie polskiej sztafety, która w dramatycznych 
okolicznościach, po odczycie fotokomórki, przegrała z Niemcami. Zdobył mistrzostwo (1966) i dwukrot-
nie wicemistrzostwo Europy (1966, 1971) oraz pięć złotych medali halowych mistrzostw Europy. Dwu-
krotnie ustanawiał rekord kontynentu w sztafetach na 200 i 400 m. W latach 60. XX wieku był najlepszym 
czterystumetrowcem w Polsce, wywalczył dziesięć tytułów mistrza kraju. Po zakończeniu kariery wy-
emigrował do Niemiec i odszedł od sportu – pracował jako dźwiękowiec w telewizji, całkowicie zerwał 
kontakty ze środowiskiem lekkoatletycznym w Polsce. Informacja o jego śmierci dotarła do kraju dopiero 
po roku.

An athlete, sprinter, triple Olympian, the winner of bronze medal in the 400 m race at the Olympic Games 
in Tokyo (1964). That was the only individual sprint success in the history of Polish Olympic starts. At the 
Mexico Olympics (1968) he was running at the last turn of the Polish relay, which in dramatic circum-
stances, after reading the photo finish, lost to the Germans. He won European championship (1966) and 
a double vice-championship (1966,1971) and five gold medals of the indoor European championship. He 
set the European record in the 200 m and 400 m relays twice. In the 1960s he was the best 400 m runner 
in Poland, having won 10 national champion titles. After finishing his career he emigrated to Germany 
and left sport – he was working as a sound operator on TV, he broke off his contact with the athletics 
environment in Poland. The information about his death reached Poland one year later.Fo
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Poniedziałek, 19 października 1964 roku

Ten dzień okazał się jednym z najbardziej pamiętnych w historii polskiej lekko-
atletyki – w ciągu kilkudziesięciu minut biało-czerwoni zdobyli medale w trzech 
kolejnych konkurencjach biegowych. Srebrne medale Ireny Kirszenstein (200 m) 

i Teresy Ciepły (80 m ppł) rozdzielił brąz czterystumetrowca Andrzeja Badeńskiego 
− pierwsze i do dzisiaj jedyne polskie olimpijskie podium w indywidualnej męskiej 
rywalizacji sprinterskiej. 21-letni warszawiak był najmłodszym zawodnikiem w fi-
nale. Głównymi rywalami mieli być Amerykanin Mike Larrabee i Wendell Mottley 

z Trynidadu i Tobago. Obaj wylosowali tory za plecami Polaka, ten nie mógł  
więc kontrolować ich tempa. Przekonany, że będą od niego szybsi, Badeński  

od startu narzucił bardzo mocne tempo, na ostatnią prostą wybiegł niespodzie-
wanie jako lider i prowadził jeszcze na 50 metrów przed metą. Choć na finiszu 

zabrakło mu sił, dobiegł do mety jako trzeci z nowym rekordem Polski (45,6). 
Zwyciężył Larrabee (45,1) przed Mottleyem (45,2). Polski sprinter zdobył medal i… 

przegrał płytę Beatlesów „I should have known better”. Kolega ze sztafety,  
Wojciech Lipoński, założył się z nim bowiem o wynik biegu i wierzył  

w Badeńskiego bardziej niż on sam.  
„Nie wiem, w jakim stopniu ten zakład o płytę zmotywował Andrzeja.  

Ale brązowy medal zdobył. I płytę mi kupił” – wspominał Lipoński.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2013 roku z inicjatywy kolegi Andrzeja Badeń-
skiego ze sztafety, Jana Wernera i dzięki pomocy Haralda Schmida, niemieckiego 

lekkoatlety, dwukrotnego medalisty olimpijskiego (1976, 1984), prywatnie męża 
polskiej płotkarki Elżbiety Rabsztyn. Szmid otrzymał go od dyrektora Domu Senio-

ra w Taunusstein, gdzie Andrzej Badeński spędził ostatnie miesiące życia.

Monday, 19 October 1964

This day turned out to be the most memorable one in the history of Polish athlet-
ics – within several dozens of minutes the White and Reds won medals in three 
consecutive track events. The silver medals of Irena Kirszenstein (200 m) and Teresa 
Ciepły (80 m hurdles) were split by a bronze medal in the 400 m race for Andrzej 
Badeński – the first and up until today the only Polish Olympic podium in the men’s 
individual sprint event. The 21-year old, Warsaw-born was the youngest athlete in 
the finals. The American, Mike Larrabee and Wendell Mottley of Trinidad and Toba-
go were supposed to be his main rivals. They had both drawn the tracks just behind 
the Pole’s back, so Badeński couldn’t control their pace. Having been convinced that 
they would appear faster than him, he quickened his pace right from the start. In 
the home stretch he took the lead 50 metres before the finishing line. Despite the 
fact that he was short of strength, he made it to the finishing line as the third one 
with the new national record (45,6). Larrabee (45,1) won his victory over Mottley 
(45,2). The Polish sprinter won the medal... and lost the Beatles’ record “I should 
have known better”. His relay team colleague, Wojciech Lipoński bet him the race’s 
result and believed in Badeński even stronger than he did himself. “I don’t know, to 
what extent this bet had motivated Andrzej. Anyway, a bronze medal won. And he 
bought me a record too” – Lipoński recalled. 
The medal enriched the Museum’s collections in 2013 on the initiative of Andrzej 
Badeński’s relay team colleague, Jan Werner and thanks to Harald Schmid’s help, 
the German athlete, double Olympic winner (1976, 1984), the Polish hurdler, 
Elżbieta Rabsztyn’s husband. Schmid had received it from a director of Retirement 
House in Taunusstein, where Andrzej Badeński spent his last months of life. 

Brązowy medal Andrzeja Badeńskiego  
w biegu na 400 m

zdobyty na Igrzyskach XVIII Olimpiady  
w Tokio w 1964 roku

Andrzej Badeński’s bronze medal  
in the 400 m sprint 
won at the XVIII Olympic Games  
in Tokyo in 1964
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mint: Osaka, Japanese State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942)
project adaptation designer: Toshikaka Koshiba
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 63 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English in four lines: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964 The name of the  
discipline in English (ATHLECTICS).  
Mint inscription: THE JAPANESE MINT
Reverse: An image of an Olympic champion carried in triumph by the crowd.  
The right hand raised in a gesture of victory, a palm branch held in the left hand.  
In the background the outlines of an antic building. 
Signature: T. K.
Rim: smooth
Attachment: The medal set in a frame with a handle, a fastener matched with  
a ribbon in the Olympic flag colours; no rosette on a hook. On the frame engraved  
in deep relief: ANDRZEJ BADEŃSKI 400 m/ 45,6

mennica: Osaka, Japońska Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942)

adaptacja projektu: Toshikaka Koshiba
materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 63 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964
Nazwa dyscypliny w języku angielskim: ATHLETICS (lekkoatletyka).

Inskrypcja mennicy: THE JAPANESE MINT
Rewers: Wizerunek zwycięzcy olimpijskiego niesionego na ramionach tłumu. 

Prawa ręka uniesiona w geście triumfu, w lewej dłoni gałązka palmowa. 
W tle zarys antycznej budowli.  

Sygnatura: T. K.
Rant: gładki

Zawieszka: Medal ujęty w ramkę z uszkiem; łącznik połączony ze wstążką  
w barwach flagi olimpijskiej; przy zaczepie brak kotyliona.  

Na ramce napis dograwerowany wgłębnie: ANDRZEJ BADEŃSKI 400 m / 45,6
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Mistrzostwa Świata w Zapasach Klasycznych. 
Na macie walka w wadze koguciej − z prawej 
Kazimierz Lipień, Katowice 1974

The world championships in a Greco - Roman 
wrestling. On the mat, the bantamweight fight 
From right Kazimierz Lipień, Katowice 1974

(Fot. / Photo. Jan Rozmarynowski)



167

Kazimierz Lipień
06.02.1949, Jaczków k. Kamiennej Góry – 12.11.2005, Nowy Jork, USA

Zapaśnik stylu klasycznego, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca złotego i brązowego medalu 
w wadze piórkowej na Igrzyskach w Montrealu (1976) i w Monachium (1972). Dwukrotnie  
został mistrzem świata (1973, 1974) i trzykrotnie mistrzem Europy (1975, 1976, 1978), zdobył  
12 tytułów mistrza kraju. Był bratem bliźniakiem Józefa, również medalisty olimpijskiego  
(Moskwa 1980). W zgodnej opinii fachowców najbardziej utalentowany zawodnik w historii tej 
dyscypliny w Polsce. Miał opinię bardzo zdyscyplinowanego i zdolnego wytrzymać największe 
obciążenia treningowe. W latach 80. wyemigrował do Szwecji, gdzie również został mistrzem 
kraju, a następnie szkoleniowcem w tamtejszych klubach. Po powrocie do Polski pracował jako 
trener kadry narodowej stylu klasycznego, a w 2004 wyjechał na stałe do Stanów Zjednoczonych.

A Greco-Roman wrestler, triple Olympian, gold and bronze winner in the featherweight at the 
 Olympic Games in Montreal (1976) and Munich (1972). He became a double world champion 
(1973, 1974) and the European champion for three times (1975, 1976, 1978), won 12 national 
champion titles. The twin brother of Józef, also an Olympic medallist (Moscow 1980). In one voice 
experts’ opinion, the most talented competitor in the history of this discipline. He had the reputa-
tion of being very disciplined and able to withstand the heaviest training load. In the 1980s he 
emigrated to Sweden, where he also became the country’s champion, and later a trainer in the 
local clubs. After his return to Poland he was working as a coach of the Greco-Roman national  
team and in 2004 he permanently left for the USA.Fo
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Brązowy medal Kazimierza Lipienia  
w zapasach w stylu klasycznym (waga 62 kg) 

zdobyty na Igrzyskach XX Olimpiady 
w Monachium w 1972 roku

Kazimierz Lipień’s bronze medal  
in the 62 kg Greco-Roman wrestling 
won at the XX Olympic Games 
in Munich in 1972

Niedziela, 10 września 1972 roku

Po nieudanych dla polskich zapasów Igrzyskach w Meksyku trener Janusz  
Tracewski postanowił odmłodzić kadrę. Jedną z jego największych nadziei  

na sukcesy w Monachium był 23-letni Kazimierz Lipień, olimpijski debiutant,  
ale już zawodnik z międzynarodowym obyciem, wicemistrz świata w stylu  

klasycznym w wadze piórkowej. 
Turniej rozpoczął znakomicie, wygrał cztery pierwsze walki, w tym dwie przed cza-
sem. Zwycięstwo w kolejnej, z Niemcem Heinzem-Helmutem Wehlingiem dawało 

mu już pewne miejsce na podium i duże szanse na złoto, ale tym razem rywal 
okazał się za mocny. Pozostała walka o brąz – naprzeciw Polaka stanął mistrz 

świata sprzed dwóch lat, Japończyk Hideo Fujimoto. Kazimierza starał się zmoty-
wować brat bliźniak Józef, który zagroził mu pół żartem, pół serio, że w przypadku 

porażki… nie odezwie się do niego do końca życia. Na szczęście nie musiał spełniać 
tej groźby. Pojedynek był bardzo wyrównany, ale decydujące punkty zdobył w koń-

cówce Lipień i to on cieszył się z medalu, pierwszego w historii dla Polski w stylu 
klasycznym, a drugiego w zapasach w ogóle. W Dębicy, gdzie mieszkał, zapano-
wał szał radości, a przed rozgrywanym tego samego dnia II-ligowym piłkarskim 

meczem Wisłoka – Widzew Łódź kilkanaście tysięcy widzów  
odśpiewało medaliście „Sto lat”.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1981 roku.

Sunday, 10 September 1972

After the unsuccessful for Polish wrestlers Olympics in Mexico, the trainer Janusz 
Tracewski, had decided to inject new blood into the squad. One of the biggest 
hopes for success in Munich was the 23-year-old Kazimierz Lipień, an Olympic  
novice, but with international experience, the world vice-champion of a Greco- 
-Roman event in the featherweight.
The tournament got off fantastically. He won the first four single combats (two 
of them ahead of time). The next victory over the German, Heinz Helmut Wehling 
secured his position on the podium with a big chance for gold, however, his rival 
turned out to be stronger that time. There was a fight for bronze left – the Japanese, 
Hideo Fujimoto, the world champion two years before, was facing the Pole. A twin 
brother, Józef tried to motivate his brother, who, half jokingly threatened that in 
case of defeat he would never speak to him again. Luckily, he didn’t have to meet 
his threat. The combat was very balanced, but it was Lipień who scored definite 
points in the finish and could enjoy winning a medal, the first in a Greco-Roman 
event in the Polish history. In Dębica, where he was living, people were overcome 
with joy, and prior to the second-division football match Wisłok – Widzew Łódź, 
which was played on the same day, thousands of spectators sung “Many happy 
returns” to the medallist. 
The medal enriched the Museum’s collections in 1981.
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mint: Munich, Bavaria Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse  
project designer: Gerhard Marcks (1889–1981) – reverse
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 66 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in German laid out in four lines:  
XX. Olympiade München 1972
Reverse: Castor and Pollux, embraced. According to Greek mythology, twin brothers,  
demigods. Castor was a horsebreaker whereas Pollux was a boxer.  
The figures represent brotherly love and fair competition.  
Signature in the shape of a linear gmerk.
Rim: The inscription: Lipen Kazimierz Ringen Griechisch –  Römisch 62 kg  
(wrestling Greco Roman 62 kg)
Attachment: A bronze-coloured chain

mennica: Monachium, Mennica Bawarska
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  
autor projektu: Gerhard Marcks (1889–1981) − rewers

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 66 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.  

Napis w języku niemieckim rozmieszczony w czterech wersach:  
XX. Olympiade München 1972

Rewers: Obejmujący się Kastor i Polluks. W mitologii greckiej i rzymskiej bracia  
bliźniacy, herosi. Kastor był ujeżdżaczem koni, a Polluks pięściarzem.  

Postacie symbolizujące braterską miłość i uczciwą rywalizację.
Sygnatura w postaci linearnego gmerku. 

Rant: Napis: Lipen Kazimierz Ringen Griechisch − Römisch 62 kg  
(zapasy styl klasyczny 62 kg)

Zawieszka: Łańcuszek w kolorze brązu
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Złoty medal Kazimierza Lipienia 
w zapasach w stylu klasycznym (waga 62 kg) 

zdobyty na Igrzyskach XXI Olimpiady  
w Montrealu w 1976 roku

Kazimierz Lipień’s gold medal  
in the 62 kg Greco-Roman wrestling  
won at the XXI Olympic Games 
in Montreal in 1976

Sobota, 24 lipca 1976 roku

Pomiędzy Igrzyskami w Monachium i w Montrealu Kazimierz Lipień na dobre 
zadomowił się w światowej czołówce – zdobył po dwa złote i po jednym srebrnym 
medalu na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Podobnie jak cztery lata 

wcześniej, olimpijski turniej rozpoczął znakomicie od czterech zwycięstw i podobnie 
jak wówczas przegrał w przedostatniej walce, tym razem z Nelsonem Dawidia-

nem z ZSRR. Jednak tym razem układ turnieju spowodował, że nie pozbawiało go 
to szansy na złoto. Dawidian przegrał bowiem z trzecim zawodnikiem finałowej 
stawki, Węgrem Laszlo Reczim. Polak potrzebował więc w pojedynku z Węgrem 

wysokiego zwycięstwa, by przy równym dorobku trzech zawodników zwyciężyć, 
dzięki małym punktom. „Cztery lata wcześniej na igrzyskach w Monachium złoiłem 

mu skórę. Nigdy nie byłem tak skoncentrowany. Udało się!” – wspominał później 
Kazimierz Lipień, człowiek, który pisał historię polskich zapasów. Jego brąz z Mona-
chium był pierwszym polskim medalem w stylu klasycznym, zaś złoto z Montrealu 

– pierwszym polskim złotym medalem w historii tej dyscypliny. 
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Saturday, 24 July 1976

Between the Olympic Games in Munich and Montreal Kazimierz Lipień settled in 
among the world leaders for good – he had won two gold medals and two silver 
ones at European and world championships. Similar to the one four years ago, the 
Olympic tournament started very well with four victories and just like before he lost 
in his next to last fight, with Nelson Dawidian of the USSR. At this time, however,  
the tournament arrangement made that he wasn’t deprived of his chances for gold. 
Dawidian lost to the third player of the final stake, the Hungarian, Laszlo Reczi.  
The Pole needed to extend his advantage in the fight with the Hungarian, or to win 
with a small difference if all of the competitors were balanced. “Four years ago  
at the Games in Munich I tanned his hide. I had never been so focused before.  
I made it” – Kazimierz Lipień, the man who was making the history of Polish wres-
tling, later recalled. His bronze of Munich was the first Polish medal in a Greco- 
-Roman event whereas his gold of Montreal – the first Polish gold medal in  
the history of this discipline.
The medal enriched the Museum’s collections in 2006.
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mint: Royal Canadian Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Georges Huel (1930–2002) – reverse
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum. 
The inscription in French laid out in four lines:  
XXIe Olympiade Montréal 1976
Reverse: A laurel crown comprises the medal’s background. In the upper part,  
the emblem of the XXI Olympic Games – five Olympic rings as part of the podium.
Rim: The inscription: Lutte (wrestling)
Attachment: A gold – coloured chain

mennica: Królewska Mennica Kanady
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  

autor projektu: Georges Huel (1930–2002) − rewers
materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku francuskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XXIe Olympiade Montréal 1976

Rewers: Wieniec laurowy wypełniający pole medalu. W górnej części logotyp  
Igrzysk XXI Olimpiady − pięć kół olimpijskich, wpisanych w podium.

Rant: Napis: Lutte (zapasy)
Zawieszka: Łańcuszek w kolorze złotym
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Rafał Piszcz, Władysław Szuszkiewicz (z przodu) podczas treningu w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, Wałcz 1972  
/ Rafał Piszcz, Władysław Szuszkiewicz (in front) during the training in the Olympic Preparation Centre, Wałcz 1972 (Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski )
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Władysław Szuszkiewicz
12.11.1938, Wilno – 14.11.2007, Szczecin

Kajakarz, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca brązowego medalu w wyścigu dwójek 
na 1000 m na Igrzyskach w Monachium (1972), w osadzie z Rafałem Piszczem. Był 35-krot-
nym mistrzem Polski w dziesięciu różnych konkurencjach, od sprinterskich po długodystan-
sowe, wielokrotnie startował w mistrzostwach świata i Europy. Kajakarstwem zafascynował 
się, kiedy po zmianie granic, w wyniku II wojny światowej, z rodzinnego Wilna trafił  
do Szczecina. Przez niemal całą karierę reprezentował barwy miejscowych klubów − 
Unia, Orzeł i Wiskord − a po jej zakończeniu pracował jako taksówkarz. Jego żoną była 
olimpijka, kajakarka Izabella Antonowicz, również pochodząca z Wilna.

A canoeist, triple Olympian, bronze medal winner in the 1000 m double race at the Olym-
pic Games in Munich (1972), on a crew with Rafał Piszcz. He was a 35 –time national cham-
pion in ten different disciplines, from sprint to long-distance ones. He entered the world 
and European championships on numerous occasions. He became fascinated by kayaking, 
after changing the country’s borders, from his hometown, Vilnius he ended up in Szczecin. 
For nearly all his career he was representing the colours of the local clubs – Unia, Orzeł 
and Wiskord – after finishing it he was working as a taxi driver. His wife was an Olympian, 
canoeist, Izabella Antonowicz – also originated from Vilnius.Fo
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Sobota, 9 września 1972 roku

Dla 32-letniego Władysława Szuszkiewicza i 34-letniego Rafała Piszcza Igrzyska 
w Monachium były już trzecimi i należało sądzić, że ostatnimi w karierze.  

Na poprzednich nie startowali razem – Szuszkiewicz pływał w jedynkach, Piszcz 
w czwórkach. Jedną osadę stworzył z nich dopiero przed Monachium trener 

Andrzej Niedzielski, co okazało się doskonałym posunięciem. Przez eliminacje 
i półfinały przeszli łatwo – w swoich biegach zajmowali drugie miejsca. Przed 

finałowym wyścigiem wraz z trenerem ustalili, że pierwszą połowę dystansu 
pokonają spokojnie, a przyspieszą dopiero w drugiej. Istotnie, na półmetku 

zajmowali czwarte miejsce i na 400 metrów przed metą rozpoczęli mocny finisz. 
Po zaciętej walce dali się wyprzedzić kajakarzom radzieckim i węgierskim, ale 

odparli atak osady z NRD, którą wyprzedzili o pół sekundy. Na pomoście  
na Władysława Szuszkiewicza czekała już z gratulacjami żona, Izabella Anto-

nowicz-Szuszkiewicz, która kilka chwil później sama startowała w finale dwójek 
kobiecych. Sukces polskich kajakarzy był jedynym medalem dla biało-czerwo-

nych zdobytym w Monachium w sportach wodnych.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2010 roku.

Saturday, 9 September 1972

For the 32-year-old Władysław Szuszkiewicz and 34-year-old Rafał Piszcz the 
Munich Games were the third ones and as one would assume the last ones in their 
careers. They did not start together at the previous ones – Szuszkiewicz was rowing 
in singles whereas Piszcz in fours. It was Andrzej Niedzielski who had joined them 
into one crew prior to the Munich Olympics, which proved to be a fantastic move. 
They sailed through the qualifiers and semi-finals – they came in second in their 
sprints. Before their final race they agreed with their trainer that the first part of the 
distance would be covered calmly but they would speed it up in the second one. In-
deed, halfway through the came in fourth and 400 metres before the finishing line 
they started a firm home straight. After a fierce competition they let the Russian and 
Hungarian kayakers outdistance them, however they pushed the GDR crew’s attack 
back and overtook them by half a second. There was Władysław Szuszkiewicz’s 
wife, Izabella Antonowicz-Szuszkiewicz, who a few years later entered the finals of 
women’s doubles competition, waiting to congratulate him. The Polish kayakers 
success was the only medal for the White and Reds won in Munich in water sports.
The medal enriched the Museum’s collections in 2010.

Brązowy medal Władysława Szuszkiewicza  
w kajakarskiej dwójce (1000 m) 

zdobyty na Igrzyskach XX Olimpiady 
w Monachium w 1972 roku

Władysław Szuszkiewicz’s bronze medal  
in the 1000 m double scull kayaking  
won at the XX Olympic Games  
in Munich in 1972
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mint: Munich, Bavaria Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse  
project designer: Gerhard Marcks (1889–1981) – reverse
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 66 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in the left one. In the background visible outlines of the Roman Coliseum. 
The inscription in German laid out in four lines:  
XX. OLYMPIADE MüNCHEN 1972
Reverse: Castor and Pollux, embraced. According to Greek mythology, twin brothers,  
demigods. Castor was a horsebreaker whereas Pollux was a boxer.  
The figures represent brotherly love and fair competition.  
Signature in the shape of a linear gmerk.
Rim: The inscription: Szuszkiewicz Wladyslaw Kanurennsport  
– Zweier Herren (men’s canoe sprint)
Attachment: A bronze-coloured chain

mennica: Monachium, Mennica Bawarska
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  
autor projektu: Gerhard Marcks (1889–1981) − rewers

materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 66 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku niemieckim rozmieszczony w czterech wersach:  
XX. OLYMPIADE MüNCHEN 1972

Rewers: Obejmujący się Kastor i Polluks. W mitologii greckiej i rzymskiej bracia  
bliźniacy, herosi. Kastor był ujeżdżaczem koni, a Polluks pięściarzem.  

Postacie symbolizujące braterską miłość i uczciwą rywalizację.
Sygnatura w postaci linearnego gmerku.  

Rant: Napis: Szuszkiewicz Wladyslaw Kanurennsport  
− Zweier Herren (dwójka kajakowa mężczyzn)

Zawieszka: Łańcuszek w kolorze brązu
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Wyścig Tour de Pologne. Na pierwszym 
planie Ryszard Szurkowski, 1978

Tour de Pologne Race. In the foreground 
Ryszard Szurkowski, 1978

(Fot. / Photo. Mieczysław Świderski)
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Ryszard Szurkowski
12.01.1946, Świebodów k. Milicza

Kolarz, dwukrotny olimpijczyk, zdobywca dwóch srebr-
nych medali w drużynowych wyścigach szosowych  

na Igrzyskach w Monachium (1972) i w Montrealu (1976). 
Trzykrotnie był mistrzem świata – raz indywidualnie 

(1973) i dwukrotnie drużynowo (1973, 1975). Cztery razy 
wygrał Wyścig Pokoju (1970, 1971, 1973, 1975), podczas 

którego 52 etapy przejechał w koszulce lidera. Zdobył 
27 medali mistrzostw kraju, w tym 12 złotych. Uważany 

za najwybitniejszego polskiego kolarza w historii dyscypli-
ny, dwa razy zwyciężył w plebiscycie „Przeglądu Spor-

towego” na najlepszego sportowca Polski (1971, 1973), 
zajął również drugie miejsce w plebiscycie „Przeglądu 

Sportowego”, „Tempa” i „Polityki” na najlepszego polskie-
go sportowca XX wieku (1998). Po zakończeniu kariery 

pracował jako trener kadry narodowej – pod jego wodzą 
polski zespół wywalczył srebrny medal olimpijski w dru-

żynowym wyścigu szosowym w Seulu (1988). Działacz 
sportowy, m.in. prezes Polskiego Związku Kolarskiego 

(2010–2011), był także posłem na sejm (1985–1989).

A cyclist, double Olympian, the winner of two silver 
medals in the team pursuit events at the Olympic Games 
in Munich (1972) and Montreal (1976). He won the world 
championship for three times – one individual (1973) 
and twice in a team (1973, 1975). He won Peace Race for 
four times (1970, 1971, 1973, 1975),of which 52 stages 
were covered by him in the leader jersey. He earned 27 
national championship titles, including 12 gold ones.  
Regarded as one of the most outstanding Polish cyclists 
in the history of discipline. He won the best Polish 
sportsman poll by “Sports Review” twice (1971, 1973) 
he also came second in the poll by “Sports Review”, 
“Pace” and “Politics” for the best Polish sportsman of the 
twentieth century (1998). After finishing his career he 
was working as a trainer for the Polish national team – 
under his command the Polish team won an Olympic 
silver medal in the team pursuit in Seoul (1988). A sport 
activist of, among others, the Polish Cycling Association 
2010–2011, he was also an MP (1985–1989).Fot. / Photo. Eugeniusz Warmiński 
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Srebrny medal Ryszarda Szurkowskiego  
w kolarskim wyścigu drużynowym 

zdobyty na Igrzyskach XXI Olimpiady  
w Montrealu w 1976 roku

Ryszard Szurkowski’s silver medal  
in the team road race 
won at the XXI Olympic Games 
in Montreal in 1976

Niedziela, 18 lipca 1976 roku

Ryszard Szurkowski kojarzy się kibicom przede wszystkim z niezapomnianymi 
występami w Wyścigu Pokoju, ale sukcesy osiągał także na igrzyskach olimpijskich. 

W Monachium wywalczył wraz z drużyną srebrny medal w wyścigu szosowym, 
a w Montrealu – ze Stanisławem Szozdą, Tadeuszem Mytnikiem i Mieczysławem 

Nowickim – powtórzył to osiągnięcie, a niewiele brakowało, by Polacy wywalczyli 
nawet złoty medal. Już na początku 102-kilometrowej trasy dopadł ich jednak 

pech, gdyż w rowerze Szurkowskiego zerwał się łańcuch. Spowodowało to stratę 
cennego czasu, z tego powodu po 25 km Polacy zajmowali trzecie miejsce, za ZSRR 
i NRD. Na półmetku przesunęli się na drugą pozycję i zaczęli gonić zespół radziecki 

– już tylko te dwie ekipy liczyły się w walce o zwycięstwo. Im bliżej była meta, tym 
mniejszą stratę mieli biało-czerwoni, ale ostatecznie finiszowali 20 sekund za rywa-
lami. Żartowali później, że gdyby trasę przedłużono o kilka kilometrów, z pewnością 

wyszliby na prowadzenie. Jednak, jak pisał „Przegląd Sportowy”,  
na podium „cieszyli się jak dzieci”, tym bardziej, że był to pierwszy medal dla Polski 

na Igrzyskach w Montrealu.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Sunday, 18 July 1976

Fans usually associate Ryszard Szurkowski with unforgettable performances in 
Peace Race, however, he was also successful at the Olympic Games as well. In Mu-
nich, together with his team he secured the silver medal in the road race whereas in 
Montreal – with Stanisław Szozda, Tadeusz Mytnik and Mieczysław Nowicki – he 
repeated this achievement, and were even close to reaching for the gold medal. 
At the beginning of the 102 km route they were unlucky, Szurkowski’s bike’s chain 
broke. They lost valuable minutes and, as a result, after 25 kilometres they were 
placed third in the race, behind the USSR and GDR. Halfway the mark they moved 
up and ranked second and started to chase the Russian team – only two teams 
could fight for gold now. The closer the finishing line was, the smaller loss the White 
and Reds had. However, they made it to the line 20 seconds behind their opponents. 
They were joking later that if the distance had been a few kilometres longer, they 
would have definitely taken the lead in the race. As “Sports Review” reported, they 
were as happy as children about their medal,though, the more so because it was 
the first Polish medal at the Olympic Games in Montreal.
The medal enriched the Museum’s collections in 2006



179

mennica: Królewska Mennica Kanady
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  

autor projektu: Georges Huel (1930–2002) − rewers
materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku francuskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XXIe Olympiade Montréal 1976

Rewers: Wieniec laurowy wypełniający pole medalu. W górnej części logotyp  
Igrzysk XXI Olimpiady − pięć kół olimpijskich, wpisanych w podium.

Rant: Napis: cyclisme (kolarstwo)
Zawieszka: Łańcuszek w kolorze złotym

mint: The Royal Canadian Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Georges Huel (1930–2002) – reverse
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in French laid out in four lines:  
XXIe Olympiade Montréal 1976
Reverse: A laurel crown comprises the medal’s background. In the upper part,  
the emblem of the XXI Olympic Games – five Olympic rings as part of the podium.
Rim: The inscription: cyclisme (cycling)
Attachment: A gold – coloured chain
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Janusz Peciak,  
podczas Mistrzostw Polski,  
Warszawa 1983

Janusz Peciak, 
during the national championships, 
Warsaw 1983

(Fot. /Photo. Jan Rozmarynowski)
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Janusz Gerard Peciak
09.02.1949, Warszawa

Pięcioboista, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca złotego medalu w rywalizacji indywidualnej 
na Igrzyskach w Montrealu (1976). Był również pięciokrotnie mistrzem świata – indywidualnie 
(1977, 1981) i drużynowo (1977, 1978, 1981). W kraju nie miał sobie równych, między 1974 
a 1983 rokiem zdobył aż osiem mistrzowskich tytułów. Dwukrotnie zwyciężył w plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego” (1977, 1981) na najlepszego sportowca roku w Polsce. We wcze-
snej młodości zdradzał talent do wielu dyscyplin, w barwach Legii był mistrzem Polski juniorów 
w piłce wodnej, ale w wieku 19 lat został ostatecznie pięcioboistą. Potrafił zaimponować nie 
tylko sportowymi sukcesami, lecz także odwagą cywilną – jako jedyny publicznie skrytykował 
decyzję o wycofaniu reprezentacji Polski z Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles (1984). W połowie 
lat 80. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest cenionym działaczem i trenerem 
kadry narodowej tego kraju. Sprawuje także funkcję dyrektora sportowego Międzynarodowej 
Federacji Pięcioboju Nowoczesnego. Mieszka w Colorado Springs w stanie Colorado.

A pentathlete, triple Olympian, gold medal winner in an individual event at the Olympic Games 
in Montreal (1976). He was the world champion – individually (1977, 1981) and in a team (1977, 
1978, 1981) for five times. He was unrivalled in the country, between the years 1974 and 1983 
he won as many as eight champion titles. He won in the poll for the best sportsman of the 
year in Poland by “Sports Review” twice (1977, 1981). In his early childhood he showed his tal-
ent to many disciplines, he was the national junior champion in football in the Legia’s colours, 
however, at the age of 19 he finally became a pentathlete. He could impress not only with his 
sports success but his moral courage – as the only one to criticise the decision of withdrawing 
the Polish Olympic team from the Los Angeles Games (1984). In the mid 1980s he emigrated 
to the United States, where he is a respected activist and trainer of the country’s national team. 
He also serves as sports director of the International Modern Pentathlon Federation. He lives in 
Colorado Springs, Colorado.
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Złoty medal Janusza Gerarda Peciaka  
w pięcioboju nowoczesnym 

zdobyty na Igrzyskach XXI Olimpiady  
w Montrealu w 1976 roku

Janusz Gerard Peciak’s gold medal  
in the modern pentathlon 
won at the XXI Olympic Games 
in Montreal in 1976

Czwartek, 22 lipca 1976 roku

Igrzyska w Montrealu były drugimi w karierze Janusza Peciaka. Na poprzednich, 
w Monachium zajął dopiero 21. miejsce, ale zebrał niezbędne doświadczenie, które 
zaprocentowało w Kanadzie. Po czterech konkurencjach – jeździectwie, szermierce, 

strzelaniu i pływaniu – znajdował się na piątym miejscu. Najbardziej morderczy 
był fechtunek, rozgrywany systemem walk każdy z każdym, należało więc stoczyć 
aż 45 pojedynków jednego dnia. Peciak wygrał 29 z nich i uplasował się na piątej 

pozycji, a nazajutrz zajął trzecie miejsce w strzelaniu. „Gdy udała mi się szermierka, 
wiedziałem, że zdobędę medal. Gdy dobrze strzeliłem, wierzyłem, że zdobędę  

złoty medal” – opowiadał później. Istotnie, choć w pływaniu wypadł słabiej  
(17. lokata), jasne było, że w walce o złoto liczą się już tylko on i lider klasyfikacji 
Paweł Ledniew z ZSRR. By go wyprzedzić, Polak musiał być o 14 sekund szybszy, 

a osiągnął czas lepszy aż o 25 sekund. „Byłem straszliwie zmęczony, na pewno 
jednak mniej niż inni, bo nie potrzebowałem aparatu tlenowego, a większość rywali 

z powodu straszliwego upału i wilgotności z nich korzystała” – wspominał.  
Złoty olimpijski medal dla Peciaka nie był, jak dla wielu innych, zwieńczeniem  

kariery, a zwiastunem jego nadchodzącej dominacji w pięcioboju.  
Choć z różnych powodów (kontuzja przed Igrzyskami w Moskwie, bojkot Igrzysk 

w Los Angeles) na olimpijskim podium już nie stanął,  
w kolejnych latach zdobył siedem medali mistrzostw świata, w tym pięć złotych.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1979 roku.

Thursday, 22 July 1976

The Olympic Games in Montreal were the second Janusz Peciak’s appearance in his 
sports career. In the previous games he had only come in 21st, however, he gained 
valuable experience, that proved to be useful in Canada. After four events – eques-
trian, fencing, shooting and swimming – he was ranked fifth. It was fencing that 
turned out to be the most gruelling – based on the rule that all competitors face 
each other, so 45 bouts had to be taken. Peciak won 29 of them and finished fifth. 
The following day he was third in shooting. “When I succeeded with fencing I knew 
I was going to win a medal. When I shot well, I believed I was able to achieve gold” 
– he was later reporting. Indeed, despite his poorer performance in swimming (17th 
place), it was clear now that there were only him and Paweł Ledniew of the USSR, 
the leader of rankings that could fight for gold. In order to overtake him, the Pole had 
to be 14 seconds faster, but he was even better with a 25-second advantage.” I was 
horribly exhausted, however less than the others – since I didn’t need an oxygen 
apparatus but many rivals made a use of it because of the terrible heat and humid-
ity” – he recalled. However, the gold Olympic medal wasn’t the crowning moment of 
career for Peciak, but just a herald of his dominance in pentathlon. Although due to 
various reasons (an injury before the Olympics in Moscow, the Los Angeles Olympics 
boycott), he didn’t manage to stand on the podium again, in the following years he 
won seven world championship medals, including five gold ones. 
The medal enriched the Museum’s collections in 1979. 
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mennica: Królewska Mennica Kanady
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  

autor projektu: Georges Huel (1930–2002) − rewers
materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku francuskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XXIe Olympiade Montréal 1976

Rewers: Wieniec laurowy wypełniający pole medalu. W górnej części logotyp  
Igrzysk XXI Olimpiady − pięć kół olimpijskich, wpisanych w podium.

Rant: Napis: Pentathlon moderne (pięciobój nowoczesny)
Zawieszka: Łańcuszek w kolorze złotym

mint: The Royal Canadian Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Georges Huel (1930–2002) – reverse
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in French laid out in four lines:  
XXIe Olympiade Montréal 1976
Reverse: A laurel crown comprises the medal’s background. In the upper part, the emblem 
 of the XXI Olympic Games – five Olympic rings as part of the podium.
Rim: The inscription: Pentathlon moderne (modern pentathlon)
Attachment: A gold – coloured chain
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Tadeusz Ślusarski, 1978

(Fot. / Photo. Eugeniusz Warmiński) 
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Tadeusz Ślusarski
19.05.1950, Żary – 17.08.1999, okolice Przybiernowa

Lekkoatleta, tyczkarz, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca złotego i srebrnego medalu na Igrzyskach w Montrealu 
(1976) i w Moskwie (1980). Dwa razy wygrał halowe mistrzostwa Europy (1974, 1978), był halowym rekordzistą świata 
(1976) i dziewięciokrotnym mistrzem Polski – pięć razy na stadionie i cztery razy w hali. Po zakończeniu kariery w Pol-
sce wyemigrował do Szwecji, gdzie starty (niemal do 40. roku życia) łączył z pracą zawodową poza sportem.  
Po powrocie do kraju był trenerem w warszawskiej Skrze i Otwockim KS, a także nauczycielem wychowania fizyczne-
go w liceum ogólnokształcącym. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym w sierpniu 1999 roku, wraz ze swym 
przyjacielem, mistrzem olimpijskim, kulomiotem Władysławem Komarem. Na 45. kilometrze drogi krajowej nr 3,  
pomiędzy miejscowościami Brzozowo i Przybiernów, ich samochód zderzył się z pojazdem prowadzonym przez 
innego sportowca, biegacza Jarosława Marca. W miejscu tragedii umieszczono upamiętniające ich tablice.

An athlete, pole-vaulter, triple Olympian, the winner of gold and silver medals at the Olympic Games in Montreal 
(1976) and Moscow (1980). He won the European indoor championships twice (1974, 1978), was the world indoor 
record holder (1976) and a 9-time national champion – five times at the stadium and four indoors. After finishing 
his career in Poland he emigrated to Sweden, he combined his pole vault starts (nearly until the age of 40) with  
his professional career beside sport. After his return to the homeland he was a trainer at Warsaw’s SKRA and KS  
in Otwock, as well as a PE teacher in high school. He died tragically in a car accident in August 1999 together with 
his friend, Olympic champion, shot putter, Władysław Komar. At the 45 km of no. 3 trunk road, between the towns 
of Brzozowo and Przybiernów, their car crashed into other sportsman’s car – the runner, Jarosław Marzec.  
There is a commemorative plaque at the scene.Fo

t. 
/ P

ho
to

. T
om

as
z 

Pr
aż

m
ow

sk
i



186

Złoty medal Tadeusza Ślusarskiego  
w skoku o tyczce 

zdobyty na Igrzyskach XXI Olimpiady  
w Montrealu w 1976 roku

Tadeusz Ślusarski’s gold medal  
in the pole vault 
won at the XXI Olympic Games 
in Montreal in 1976

Poniedziałek, 26 lipca 1976 roku

W 1972 roku w Monachium Tadeusz Ślusarski nie zaliczył w finale skoku 
o tyczce żadnej wysokości i nie został sklasyfikowany. Cztery lata później 

w Montrealu miało być zupełnie inaczej, bo „Ślusarz” od początku sezonu 
imponował formą – pobił rekord świata w hali (5,56 m), a potem rekord 

Europy na stadionie (5,62 m). Tymczasem krótko przed igrzyskami doznał 
kontuzji stopy, która uniemożliwiła mu treningi. Do Kanady pojechał, 

ale bez wielkich nadziei. Wielkim faworytem był Władysław Kozakiewicz, 
ale pech chciał, że i on doznał urazu – na rozgrzewce przed finałem skręcił 

kostkę i zajął odległe 11. miejsce. Ślusarski pierwszy skok w Montrealu 
oddał… od razu w eliminacjach. Z trudem uzyskał wymagane do awansu 

minimum (5,10 m) i to dopiero w drugiej próbie. Tymczasem w finale – 
z bolącą stopą owiniętą bandażem – wszystkie wysokości pokonywał już 

w pierwszym podejściu. Doszedł do 5,50 m, tak jak Fin Antti Kalliomaki 
i Amerykanin Dave Roberts, ale rywale potrzebowali większej liczby prób. 

Zupełnie niespodziewanie dla wszystkich, a przede wszystkim dla samego 
siebie, mistrzem olimpijskim został Tadeusz Ślusarski.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Monday, 26 July 1976

In 1972 in Munich Tadeusz Ślusarski did not reach any height in the pole vault 
event, and was disqualified as a result. Four years later in Montreal there was 
meant to be a different scenario, because “Ślusarz” impressed with his top form 
from the beginning of the season – he had broken the world indoor record 
(5,56 m) and later the European record at the stadium (5, 62 m). Meanwhile, 
shortly before the Olympics he had suffered a foot injury, that prevented him from 
participating in the trainings. He went to Canada without big hopes, though. 
Władysław Kozakiewicz was the big favourite, but unfortunately he had sustained 
an injury as well – while warming up for the finals he had twisted his ankle and 
took a distant 11th place. Ślusarki took his first jump in Montreal... not sooner but 
in the qualifiers. He hardly managed to achieve the required for advancement 
5,10 m and in his second attempt only. However, in the finals – with his bandaged 
foot in pain – he reached all heights in his first attempt. He made it till 5,50 m just 
as the Finn, Antii Kalliomaki and the American, Dave Roberts, but the rivals took 
it longer to achieve the results. Out of the blue, and to Tadeusz Ślusarski’s greatest 
disbelief, he was the one to become the Olympic champion.
The medal enriched the Museum’s collections in 2006.
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mennica: Królewska Mennica Kanady
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  

autor projektu: Georges Huel (1930–2002) − rewers
materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej  
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku francuskim rozmieszczony w czterech wersach:  
XXIe Olympiade Montréal 1976

Rewers: Wieniec laurowy wypełniający pole medalu. W górnej części logotyp  
Igrzysk XXI Olimpiady − pięć kół olimpijskich, wpisanych w podium.

Rant: Napis: Athlétisme (lekkoatletyka)
Zawieszka: Łańcuszek w kolorze złotym

mint: The Royal Canadian Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Georges Huel (1930–2002) – reverse
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel wreath in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in French laid out in four lines:  
XXIe Olympiade Montréal 1976
Reverse: A laurel crown comprises the medal’s background. In the upper part,  
the emblem of the XXI Olympic Games – five Olympic rings as part of the podium.
Rim: The inscription: Athlétisme (athletics)
Attachment: A gold – coloured chain
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Marian Kozicki na koniu Bronz podczas zawodów jeździeckich

Marian Kozicki on Bronz horse during the equestrian competition

(Fot. / Photo. Leszek Fidusiewicz)
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Marian Kozicki
05.04.1941, Brody k. Nowego Tomyśla 

Jeździec, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca srebrnego medalu olimpijskiego w drużynowym 
konkursie skoków na Igrzyskach w Moskwie (1980). Wygrał sześć konkursów o Puchar Narodów, 
najwięcej spośród polskich jeźdźców. Był mistrzem (1972) i dwukrotnym wicemistrzem Polski 
(1962, 1970) w skokach, największym rywalem, a zarazem partnerem z drużyny i przyjacielem 
mistrza olimpijskiego Jana Kowalczyka. Jego miłość do koni zaczęła się już w dzieciństwie 
(ojciec był kierownikiem państwowego gospodarstwa nasiennego). W wieku 14 lat rozpoczął 
treningi pod okiem Franciszka Głowacza, weterana Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, uczestnika 
bitwy nad Bzurą. Po zasadniczej służbie wojskowej Marian Kozicki związał się z wojskiem, jako 
oficer i instruktor jeździectwa, przez niemal 30 lat zawodnik warszawskiej Legii. Karierę zakoń-
czył dopiero w 1999 roku, w wieku 58 lat, ostatnim startem w mistrzostwach Polski.

A horse rider, triple Olympian, silver medal winner in the team jumping event at the Olympic 
Games in Moscow (1980). He won six competitions in the Nations Cup, the biggest number 
of all riders. He was a national champion (1972) and double vice-champion (1962, 1970) in 
jumping, the biggest rival, team mate and a friend of the Olympic champion, Jan Kowalczyk. 
His love for horses started as early as in his childhood (his father was the head of the national 
seed farm) At the age of 14 he started his trainings under Franciszek Głowacz’s tutelage, the 
veteran of Wielkopolska Cavalry Brigade, the participant of Bzura battle. After accomplishing 
his military service Marian Kozicki was affiliated with the military as an officer and horse riding 
instructor,Warsaw’s Legia player for nearly 30 years. He finished his career not until 1999, at the 
age of 58, with his last start at the national championships. Fot. / Photo. NN
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Srebrny medal Mariana Kozickiego 
w jeździeckim drużynowym konkursie skoków 

zdobyty na Igrzyskach XXII Olimpiady  
w Moskwie w 1980 roku

Marian Kozicki’s silver medal  
in the jumping equestrian 
won at the XXII Olympic Games  
in Moscow in 1980

Wtorek, 29 lipca 1980 roku

W okresie międzywojennym jeździectwo przyniosło Polakom medale podczas 
trzech z czterech igrzysk, w których brali udział. Po II wojnie światowej nasi jeźdźcy 

nie potrafili stanąć na olimpijskim podium aż do 1980 roku. Podczas Igrzysk w Mo-
skwie tę złą passę przerwał w konkursie skoków zespół w składzie: Jan Kowalczyk 

(koń Artemor), Wiesław Hartman (koń Norton), Janusz Bobik (koń Szampan) 
i Marian Kozicki (koń Bremen). Każdy z zawodników pokonywał parkur dwukrotnie, 

a w każdej rundzie z ogólnej punktacji odliczano najgorszy przejazd. W pierwszej 
był to wynik Kozickiego (33,5 pkt. karnego), który na dwa dni przed startem musiał 

przesiąść się ze swojego okulałego konia Kobrynia na Bremena, należącego  
do rezerwowego Bohdana Sas-Jaworskiego. Pozostali Polacy wypadli jednak 

dobrze i plasowali się na drugim miejscu za drużyną gospodarzy. Druga próba była 
już znakomita – Kozicki osiągnął najlepszy wynik w zespole i trzeci w całej stawce  
(4 pkt. karne). „W pierwszym przejeździe byliśmy [z koniem] niedotarci. W drugim 

poszło nam wspaniale. Cząstka (…) srebrnego medalu na Bremenie jest dla Bohda-
na [Sas-Jaworskiego] za to, że dał mi swojego konia” – opowiadał później Kozicki. 

Polacy uzyskali trzeci wynik, ale w łącznej punktacji obu rund utrzymali drugą 
lokatę i zdobyli medal srebrny. Wyprzedził ich jedynie zespół radziecki,  

będący tym razem poza zasięgiem rywali.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1981 roku.

Tuesday 29 July 1980

In the interwar period equestrian had brought Poland medals at three of four 
Olympic Games. After World War II our riders couldn’t make it to the Olympic 
podium until 1980. The team, including Jan Kowalczyk (Artemor horse), Wiesław 
Hartman (Norton horse), Janusz Bobik (Szampan horse) and Marian Kozicki 
(Bremen horse) stopped this losing streak. Each of the competitors covered a 
course twice, in each round the worst ride was deducted from the overall score. In 
the first round that was Kozicki’s result (33,5 penalties), who two days prior to the 
start, had to change his horse (his lame Kobryń had to be replaced with Bremen, 
which was assigned to the substitute, Bogdan Sas-Jaworski. The rest  
of the Polish team came out well, however, and took the second place just 
behind the host’s team. The second trial was outstanding – Kozicki scored the 
highest number of points for his team and the third best one in the whole stake 
(4 penalty points) “In the first ride we (with the horse) didn’t get in synch. In the 
second one we were brilliant, though. A bit of the silver medal is for Bohdan (Sas-
Jaworski) for giving me his horse” – Kozicki later reported. The Poles scored the 
third result, but on the total score of both rounds they came in second  
and won the silver medal. They were only overtaken by the Russian team, 
which was beyond their reach this time. 
The medal enriched the Museum’s collections in 1981.
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mennica: Moskwa, Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers

autor projektu: Ilja Postol − rewers
materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 61,3 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej  
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku rosyjskim rozmieszczony w czterech wersach:  
Игры XXII ОлИмпИады мОсквA 1980 (XXII Igrzyska Olimpijskie Moskwa 1980)

Rewers: Znicz olimpijski na tle stadionu. W górnej części logotyp  
Igrzysk XXII Olimpiady − stylizowane wyobrażenie wieży kremlowskiej,  

u jej podstawy pięć kół olimpijskich.
Rant: Napis: кОнный спОрт (jeździectwo)

Zawieszka: Wstążka wielobarwna (kolory: żółty, czerwony,  
biały, jasnozielony, ciemnozielony)

mint: Moscow, State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Ilja Postol – reverse 
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 61,3 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Russian laid out in four lines:  
Игры XXII Олимпиады москвa 1980 (The XXII Olympic Games Moscow 1980)
Reverse: An Olympic Bowl against the background of a stadium.  
In the upper side the emblem of the Moscow Olympics – a stylized Kremlin Tower,  
on which five Olympic rings are based.
Rim: The inscription: кОнный спОрт (equestrian)
Attachment: A multi-coloured ribbon (colours: yellow, red,  
white, bright green, dark green)
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Agnieszka Czopek, brązowa medalistka olimpijska 
w pływaniu, Igrzyska Olimpijskie Moskwa 1980

Agnieszka Czopek, an Olympic bronze medallist  
in swimming, the Olympic Games in Moscow, 1980

(Fot. / Photo. Leszek Fidusiewicz)
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Agnieszka Czopek
09.01.1964, Krzeszowice

Pływaczka, olimpijka, pierwsza w historii polska medalistka igrzysk w pływaniu, zdobyła brą-
zowy medal na 400 m stylem zmiennym na Igrzyskach w Moskwie (1980). Dwukrotna brązo-
wa medalistka mistrzostw Europy (1981), 26-krotna mistrzyni Polski i 38-krotna rekordzistka 
kraju na basenach 25- i 50-metrowym. Pochodzi ze sportowej rodziny, jej matka Sylwia Pudło 
była siatkarką i wioślarką AZS Kraków. 
Znakomite wyniki w gronie seniorów zaczęła osiągać już jako nastolatka, jednak ogromne 
obciążenia treningowe z czasem zaczęły powodować u niej problemy zdrowotne i w efek-
cie karierę zakończyła już w wieku 20 lat. Po rozstaniu ze sportem wyczynowym ukończyła 
krakowską Akademię Wychowania Fizycznego i zajęła się pracą z młodzieżą w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, jako trenerka doskonalenia stylu 
pływackiego.

A swimmer, Olympian, the first in history Polish medallist in swimming, she won a bronze 
medal in the 400 m medley at the Olympic Games in Moscow (1980). A double bronze 
medallist of the European championships (1981), a 26-time national champion and 38-time 
national record holder at the 25 and 50 m pools. She comes from a sports family, her mother, 
Sylwia Pudło was a volleyball player and AZS Cracow rower.
She started to achieve her outstanding results as a teenager, however, her heavy training 
load resulted in health problems and she ended her career at the of 20 only. After breaking 
up with competitive sport she graduated from the Physical Education Academy and took up 
working with the youth at the championship school in Cracow, as a trainer of swimming. Fo
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Sobota, 26 lipca 1980 roku

Szesnastoletnia pływaczka Agnieszka Czopek była jedną z najmłodszych w repre-
zentacji Polski na Igrzyska w Moskwie. Choć sezon wcześniej zajęła trzecie miejsce 
w silnie obsadzonych zawodach Pucharu Świata w Tokio, nie upatrywano w niej 

kandydatki do medalu. Tymczasem już w eliminacjach na dystansie 400 m stylem 
zmiennym ustanowiła rekord Polski (4:49,04) i uzyskała drugi wynik w całej stawce. 

W finale jeszcze się poprawiła i z czasem 4:48,17 zajęła trzecie miejsce. Niedości-
gniona okazała się reprezentantka NRD Petra Schneider, która zwyciężyła ustana-

wiając rekord świata (4:36,29). Pozostałe rywalki były wolniejsze od niej o ponad 
dziesięć sekund. Polka po pięknej walce przegrała nieznacznie z Brytyjką Sharon 

Davies, a o ułamki sekundy wyprzedziła inną reprezentantkę NRD, Grit Slaby.  
„Moim celem był awans do finału, dopiero po eliminacjach zaczęłam myśleć 

o medalu. Wyobrażam sobie, jak się cieszą rodzice” – powiedziała skromnie Czopek 
dziennikarzowi „Przeglądu Sportowego”. Był to historyczny, pierwszy medal  

dla Polski w pływaniu na igrzyskach olimpijskich.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku  

podarowany przez Agnieszkę Czopek.

Saturday, 26 July 1980

The 16-year-old swimmer Agnieszka Czopek was one of the youngest ones in the 
Polish national Olympic team in Moscow. Although she had taken the third place 
in a fierce competition of the World Cup in Tokyo, she wasn’t considered a medal 
contender. Meanwhile, in the qualifiers for the 400 m individual medley, she set the 
national record (4:49,04) and came second in the stake. She even improved  
in the finals and with the time of 4:48,17 took the third place. The GDR representa-
tive, Petra Schneider, who won and set the world record (4:36,29) turned out to be 
unbeatable. The remaining rivals were slower than her by more than 10 seconds. 
The Pole slightly lost to the British, Sharon Davies, and by a fraction of seconds out-
distanced other GDR representative, Grit Slaby. “My main goal was to advance to 
the finals, only after the qualifiers I started to think about the medal. I can imagine 
how much my parents are happy now” – Czopek said modestly to “Sports Review” 
journalist. That was a historical, the first medal for Poland in swimming  
at the Olympic Games. 
The medal enriched the Museum’s collections in 2006  
presented by Agnieszka Czopek. 

Brązowy medal Agnieszki Czopek 
w pływaniu na 400 m stylem zmiennym 

zdobyty na Igrzyskach XXII Olimpiady 
w Moskwie w 1980 roku

Agnieszka Czopek’s bronze medal  
in the 400 m medley 
won at the XXII Olympic Games 
in Moscow in 1980
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mennica: Moskwa, Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers

autor projektu: Ilja Postol − rewers
materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 61,3 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej  
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku rosyjskim rozmieszczony w czterech wersach:  
Игры XXII ОлИмпИады мОсквA 1980 (XXII Igrzyska Olimpijskie Moskwa 1980)

Rewers: Znicz olimpijski na tle stadionu. W górnej części logotyp  
Igrzysk XXII Olimpiady − stylizowane wyobrażenie wieży kremlowskiej,  

u jej podstawy pięć kół olimpijskich.
Rant: Napis: плавание (pływanie)

Zawieszka: Wstążka wielobarwna (kolory: żółty, czerwony,  
biały, jasnozielony, ciemnozielony)

mint: Moscow, State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Ilja Postol – reverse
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 61,3 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Russian laid out in four lines: Игры XXII ОлИмпИады мОсквA 1980  
(The XXII Olympic Games Moscow 1980)
Reverse: An Olympic Bowl against the background of a stadium. In the upper side  
the emblem of the Moscow Olympics – a stylized Kremlin Tower,  
on which five Olympic rings are based.
Rim: The inscription: плавание (swimming)
Attachment: A multi-coloured ribbon (colours: yellow, red,  
white, bright green, dark green)
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Józef Lipień podczas walki / Józef Lipień during his fight (Fot. / Photo. Leszek Fidusiewicz)
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Józef Lipień
06.02.1949, Jaczków k. Kamiennej Góry

Zapaśnik stylu klasycznego, czterokrotny olimpijczyk, 
zdobywca srebrnego medalu w wadze koguciej  

na Igrzyskach w Moskwie (1980). Był mistrzem (1973) 
i dwukrotnie wicemistrzem świata (1974, 1975) oraz 

brązowym medalistą mistrzostw Europy (1978), a także 
dziewięciokrotnym mistrzem Polski. Brat bliźniak Ka-
zimierza, mistrza olimpijskiego (Montreal 1976). Tre-

ningi zapaśnicze obaj rozpoczęli w tym samym czasie. 
Kazimierz, uznany za bardziej utalentowanego, walczył 
w naturalnej wadze piórkowej, natomiast Józef musiał 

przenieść się do lżejszej, koguciej i przez całą karierę zbi-
jać kilogramy. Był to dla niego duży wysiłek i obciążenie, 
ale dzięki temu bracia nie walczyli na zawodach przeciw 
sobie. W 1973 roku w Teheranie dokonali rzeczy niespo-
tykanej na sportowych arenach − równocześnie zostali 

mistrzami świata, wygrywając w tym samym momencie 
swoje pojedynki. Po zakończeniu kariery Józef Lipień 

pracował jako trener w Danii,  
Szwecji i w Polsce.

A Greco-Roman wrestler, four-time Olympian, the win-
ner of silver medal in the bantamweight at the Olympic 
Games in Moscow (1980). He was the world champion 
(1973) and double vice-champion (1974, 1975) and 
a bronze medallist of the European championships 
(1978) and a 10-time national champion. The twin 
brother of Kazimierz, an Olympic champion of Montreal 
(1976). They both started their wrestling trainings at the 
same time. Kazimierz was regarded as more talented, 
as fighting in natural featherweight whereas Józef had 
to move to a lighter, bantamweight and for his whole 
career lose kilograms. It was a big strain and burden on 
him, but thanks to it, the brothers didn’t have to fight 
each other in the competitions. In 1973 in Teheran they 
made an unusual for the sports arenas thing – they 
both became world champions by winning their fights 
at the same time. After finishing his sports career Józef 
Lipień was working as a trainer in Denmark, Sweden 
and Poland.Fot. / Photo. Tomasz Prażmowski
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Czwartek, 24 lipca 1980 roku

Dla Józefa Lipienia był to czwarty olimpijski start w zapasach w stylu klasycznym, 
w wadze koguciej. Jego brat bliźniak Kazimierz w Monachium i w Montrealu 

zdobył brąz i złoto, a Józef – choć był mistrzem i wicemistrzem świata – olimpijskie 
konto wciąż miał czyste. Na Igrzyskach w Moskwie w końcu zrealizował swoje ma-

rzenie. W eliminacjach radził sobie znakomicie, wygrał trzy pierwsze walki, a prze-
grał dopiero ostatnią. Sędziowie jego pojedynku z Rumunem Mhaiem Botilą orzekli 

obustronną dyskwalifikację z powodu pasywnej postawy. W przypadku Polaka 
wynikała ona jednak nie z kunktatorskiej taktyki, a z kontuzji – rozbitego i krwa-

wiącego łuku brwiowego. Dotychczasowe wyniki pozwoliły Lipieniowi znaleźć się 
w trzyosobowym finale. Medal był więc już pewny, walka toczyła się o jego kolor. 

Niestety, uraz spowodował pasywność i znów obustronną dyskwalifikację w spo-
tkaniu ze Szwedem Bennim Ljungbeckiem. W ostatnim pojedynku z Szamilem 

Szerikowem z ZSRR wyczerpany Lipień chciał uniknąć kolejnej interwencji sędziów 
i wykrzesał z siebie ostatnie siły. Choć przegrał na punkty, zdobył srebrny medal, 

gdyż Ljungbeck wcześniej uległ Szerikowowi przed czasem, po rzucie na łopatki. 
Józefa Lipienia z trybun głośno dopingował Kazimierz, który już wcześniej odpadł 

w rywalizacji w swojej wadze, a z medalu brata cieszył się równie mocno,  
jak z własnych.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Thursday, 24 July 1980

It was the fourth Olympic start in a Greco-Roman wrestling, in the bantamweight 
category for Józef Lipień. His twin brother Kazimierz had won the bronze in Munich 
and gold in Montreal whereas Józef – despite being the world champion and vice-
champion had still his Olympic record clean. At the Olympic Games in Moscow he 
finally fulfilled his dreams. He was doing brilliantly in the qualifiers, won the first 
three fights and lost the last one only. The judges announced two-sided disquali-
fication due to a passive conduct in a duel with the Romanian, Mhai Botita. In the 
case of the Pole it wasn’t because of the delaying tactics but an injury – a bleeding 
superciliary arch. His previous results let him advance to a three-man finals. The 
medal had already been secured, its colour wasn’t decided yet, though. Unfor-
tunately, his injury led to passivity and again a two-sided disqualification in the 
match with the Swedish, Benni Ljunbeck. In the final bout with Szamil Szerikow of 
the USSR, an exhausted Lipień wanted to prevent another judges’ intervention and 
summoned up his last strengths. Although he lost with points, he won the silver 
medal since Ljunbeck had been earlier defeated by Szerikow ahead of the time, 
after having been pinned down. Józef Lipień was loudly cheered on from the stands 
by Kazimierz, who had already been eliminated in his weight category, but was so 
happy with his brother’s medal as if it was his own.
The medal enriched the Museum’s collections in 2006. 

Srebrny medal Józefa Lipienia 
w zapasach w stylu klasycznym (waga 57 kg) 

zdobyty na Igrzyskach XXII Olimpiady 
w Moskwie w 1980 roku

Józef Lipień’s silver medal  
in the 57 kg Greco-Roman wrestling 
won at the XXII Olympic Games 
in Moscow in 1980
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mennica: Moskwa, Mennica Państwowa
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers

autor projektu: Ilja Postol − rewers
materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 61,3 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Napis w języku rosyjskim rozmieszczony w czterech wersach:  
Игры XXII Олимпиады москвa 1980 (XXII Igrzyska Olimpijskie Moskwa 1980)

Rewers: Znicz olimpijski na tle stadionu. W górnej części logotyp  
Igrzysk XXII Olimpiady – stylizowane wyobrażenie wieży kremlowskiej,  

u jej podstawy pięć kół olimpijskich.
Rant: Napis: борьба (zapasy)

Zawieszka: Wstążka wielobarwna (kolory: żółty, czerwony,  
biały, jasnozielony, ciemnozielony)

mint: Moscow, State Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Ilja Postol – reverse 
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 61,3 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in Russian laid out in four lines: Игры XXII Олимпиады москвa 1980  
(The XXII Olympic Games Moscow 1980)
Reverse: An Olympic Bowl against the background of a stadium.  
In the upper side the emblem of the Moscow Olympics – a stylized Kremlin Tower,  
on which five Olympic rings are based.
Rim: The inscription: борьба (wrestling)
Attachment: A multi-coloured ribbon (colours: yellow, red,  
white, bright green, dark green)
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Renata Mauer-Różańska podczas treningu, Wrocław 2004

Renata Mauer-Różańska during her training, Wrocław 2004

(Fot. / Photo. Adam Hawałej)
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Renata Mauer-Różańska
23.04.1969, Nasielsk

Strzelczyni, czterokrotna olimpijka, zdobywczyni złotego i brązowego medalu Igrzysk w Atlancie (1996) 
w konkurencjach karabinu pneumatycznego 10 m i karabinu sportowego w trzech postawach oraz złotego 
w Sydney (2000) w konkurencji karabinu sportowego w trzech postawach. Zdobyła również dziesięć me-
dali mistrzostw świata i Europy oraz 65 medali mistrzostw Polski, w tym 43 złote. W 1996 roku zwyciężyła 
w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca roku w Polsce, wybrano ją także najlepszą 
strzelczynią świata. 
Jej talent odkryto podczas zajęć strzeleckich w warszawskiej szkole średniej. Po maturze przeniosła się  
do Wrocławia, gdzie została zawodniczką WKS Śląsk, z którym związana była przez całą karierę. Po jej  
zakończeniu została trenerką i wykładowczynią na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.  
Od 2010 roku jest radną miejską Wrocławia.

A shooter, four-time Olympian, the winner of gold and bronze medals at the Olympic Games in Atlanta 
(1996) in the 10 metre air rifle and rifle three positions and a gold one in Sydney (2000) in the rifle three 
positions. She also took 10 medals at the world and European championships and 65 national medals, 
including 43 gold ones. In 1996 she won in the poll of “Sports Review” as the best Polish sportsman, she was 
also chosen the best shooter in the world. 
Her talent had been discovered during shooting classes in Warsaw’s high school. After her school leaving 
exams she moved to Wrocław and became WKS Śląsk competitor, which she was affiliated with throughout 
her whole sports career. After finishing it she became a trainer and an academic teacher in the Physical 
Education Academy in Wrocław. Since 2010 she has been a city’s councillor in Wrocław.Fo
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Złoty medal Renaty Mauer-Różańskiej 
w strzelectwie (karabin pneumatyczny  

40 strzałów stojąc 10 m) 
zdobyty na Igrzyskach XXVI Olimpiady 

w Atlancie w 1996 roku

Renata Mauer-Różańska’s gold medal  
in shooting (10 m air rifle, 
40 shots in one position)
won at the XXVI Olympic Games 
in Atlanta in 1996

Sobota, 20 lipca 1996 roku

Strzelecka konkurencja karabinu pneumatycznego otwierała program zawo-
dów podczas Igrzysk w Atlancie. Renata Mauer była srebrną i brązową meda-

listką mistrzostw świata, a więc medalową nadzieją, ale nie główną faworytką. 
Po eliminacjach zajmowała drugie miejsce, za Niemką Petrą Horneber  

utrzymującą prowadzenie aż do ostatniego strzału. Horneber  
do zwycięstwa potrzebowała wyniku powyżej 9 punktów, ale uzyskała tylko 8,8 
– była to jej najgorsza z 40 prób w całych zawodach. Zwyciężyła więc, zaledwie 
o 0,2 pkt., Renata Mauer, która zakończyła występ bliskim ideału strzałem 10,7. 
Zawsze koncentrowała się maksymalnie na swoim występie, nie kontrolowała 

więc bieżącej sytuacji i początkowo nie zdawała sobie sprawy, że jest mistrzynią 
olimpijską. Zorientowała się dopiero, kiedy spojrzała w kierunku triumfującego 

trenera Andrzeja Kijowskiego. Sukces zadedykowała zaledwie pięciomiesięcznej 
córeczce Natalii, którą z bólem serca musiała zostawić w kraju. Medal wręczał 

Renacie Mauer sam prezydent MKOl Juan Antonio Samaranch, a Polska po raz 
pierwszy w historii znalazła się na czele klasyfikacji medalowej. Dzięki kolejnym 

zwycięstwom w sportach walki – zapasach i judo – ten stan rzeczy utrzymał się 
przez cały inauguracyjny weekend igrzysk.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1999 roku.

Saturday, 20 July 1996

A shooting discipline of the 10 m air rifle was opening the programme of the com-
petitions at the Olympic Games in Atlanta. Renata Mauer was the silver and bronze 
world championship medallist, so a medal hope, however, not the main favourite. 
After the qualifiers she took second place just behind the German, Petra Horneber, 
who managed to take the lead till the last shot. Horneber needed the number  
of 9 points to win but she only scored 8,8 – that was her worst of 40 trials in the 
whole competition. She won by a mere 0.2 point. Renata Mauer finished her 
performance with almost perfect shot of 10,7. She was always concentrated on her 
shot as much as possible, so didn’t control the current course of events and initially 
didn’t realize the fact that she was the Olympic champion. She only found out by 
looking at her triumphant trainer, Andrzej Kijowski. She dedicated her success to the 
5-month old baby daughter, who she had to leave in the country with an aching 
heart. The medal was handed over to Renata Mauer by the IOC President Juan An-
tonio Samaranch himself, and Poland opened the list of medal classification for the 
first time in history. Thanks to the consecutive victories in fight disciplines – wres-
tling and judo – Poland continued to be on top of the list throughout the whole 
opening weekend of the Olympic Games. 
The medal enriched the Museum’s collections in 1999.



203

wytwórnia: Taunton, Reed and Barton
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  

autor projektu: Malcolm Grear (1931–2016) − rewers
materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 70 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej  
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Pięć kół olimpijskich i napis w języku angielskim rozmieszczony  
w trzech wersach: XXVI OLYMPIAD ATLANTA 1996

Rewers: Napis w języku angielskim: Centennial Olympic Games
Gałązki laurowe otaczające logotyp Igrzysk XXVI Olimpiady:  

płonący znicz olimpijski, u podstawy pięć kół olimpijskich  
i liczba 100 (setna rocznica nowożytnych igrzysk olimpijskich). Napis: Atlanta 1996  

Piktogram − strzelectwo.
Rant: Napis: Womens 10 m Air Rifle (karabin pneumatyczny 10 m kobiety)

Zawieszka: Wstążka w odcieniach zieleni z ornamentem roślinnym  
z lamówką w kolorze złotym i logotypem Igrzysk XXVI Olimpiady 

 haftowanym złotą nicią

mint: Taunton, Reed and Barton
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Malcolm Grear (1931–2016) – reverse
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 70 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum. 
 Five Olympic rings and the inscription in English laid out in three lines:  
XXVI OLYMPIAD ATLANTA 1996
Reverse: The inscription in English: CENTENNIAL OLYMPIC GAMES. Laurel leaves  
surrounding the official emblem of the XXVI Olympic Games: a burning Olympic Torch,  
on which five Olympic rings are based and the number 100 (the 100th anniversary  
of modern Olympics). Inscription: Atlanta 1996 
A pictogram – shooting.
Rim: The inscription: Women’s 10 m Air Rifle
Attachment: A ribbon in the shades of green with an ornament  
of gold-coloured trim and the emblem of XXVI Olympic Games  
embroidered by golden threads
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Środa, 24 lipca 1996 roku

Po złotym medalu Renaty Mauer w pierwszej konkurencji Igrzysk w Atlancie, strze-
lanie z karabinu małokalibrowego w trzech postawach wywoływało, niespotykane 

zazwyczaj w przypadku strzelectwa, zainteresowanie kibiców w Polsce. Nadzieje 
jeszcze bardziej rozbudziły eliminacje, po których Polka prowadziła z przewagą 
dwóch punktów i z nowym rekordem olimpijskim (597 pkt. na 600 możliwych). 

Niestety, finał nie przebiegł już po jej myśli. Uzyskała wynik najgorszy spośród 
wszystkich ośmiu zawodniczek, ale pokaźna zaliczka z pierwszej fazy rywalizacji 

pozwoliła jej zająć trzecie miejsce i zdobyć brązowy medal. Nigdy wcześniej  
nie zdarzyło się, by jeden strzelec zdobył dla Polski dwa medale podczas  

jednych igrzysk. W ciągu kilku olimpijskich dni Renata Mauer, z nieznanej  
szerszej publiczności osoby uprawiającej niszową dyscyplinę stała się  

jedną z najpopularniejszych postaci polskiego sportu.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 1999 roku.

Wednesday, 24 July 1996

After winning the gold medal by Renata Mauer in the first event of the Olympic 
Games in Atlanta, a shotgun competition in the 50 m rifle three positions, aroused, 
unexpected in the case of shooting, Polish fans’ interest in the discipline. The quali-
fiers had already given the supporters hope for more, since the Pole took the lead 
by two points with the new Olympic record established (597 points out of 600). Un-
fortunately, in the finals not everything was going as she intended. She scored the 
worst number of points of the 8 competitors, however, her considerable result from 
the first stage of the competition let her win the third place and take the bronze 
medal. It had never happened before that one shooter won two medals for Poland 
at one Olympics. Within a few Olympic days, Renata Mauer – from an unknown 
to the public figure, practising a niche discipline, became one of the most popular 
Polish sportsmen.
The medal enriched the collections in 1999. 

Brązowy medal Renaty Mauer-Różańskiej  
w strzelectwie (karabin małokalibrowy standard 

3 × 20 strzałów z trzech postaw 50 m) zdobyty  
na Igrzyskach XXVI Olimpiady w Atlancie w 1996 roku

Renata Mauer-Różańska’s bronze medal  
in shooting (50 m standard rifle 3 × 20 shots) 
won at the XXVI Olympic Games 
in Atlanta in 1996
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wytwórnia: Taunton, Reed and Barton,
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  

autor projektu: Malcolm Grear (1931–2016) − rewers
materiał: brąz; technika: bicie stemplem; średnica: 70 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej  
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Pięć kół olimpijskich i napis w języku angielskim rozmieszczony  
w trzech wersach: XXVI OLYMPIAD ATLANTA 1996

Rewers: Napis w języku angielskim: Centennial Olympic Games
Gałązki laurowe otaczające logotyp Igrzysk XXVI Olimpiady:  

płonący znicz olimpijski, u podstawy pięć kół olimpijskich  
i liczba 100 (setna rocznica nowożytnych igrzysk olimpijskich). Napis: Atlanta 1996  

Piktogram − strzelectwo.
Rant: Napis: 50 m Standard Rifle Three Position (50 m standardowy karabin trzy postawy)
Zawieszka: Wstążka w odcieniach zieleni z ornamentem roślinnym z lamówką w kolorze 

złotym i logotypem Igrzysk XXVI Olimpiady haftowanym złotą nicią

mint: Taunton, Reed and Barton
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Malcolm Grear (1931–2016) – reverse
material: bronze; technique: stamp-stricken; diameter: 70 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
Five Olympic circles and the inscription in English laid out in three lines:  
XXVI OLYMPIAD ATLANTA 1996
Reverse: The inscription in English: Centennial Olympic Games. Laurel leaves  
surrounding the official emblem of the XXVI Olympic Games: a burning Olympic Torch, 
on which five Olympic rings are based on and the number 100 (100th anniversary  
of modern Olympics). Inscription: Atlanta 1996  
A pictogram – shooting.
Rim: The inscription: 50 m Standard Rifle Three Position
Attachment: A ribbon in the shades of green with an ornament of gold-coloured trim 
and the emblem of XXVI Olympic Games embroidered by golden threads
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Srebrni medaliści Igrzysk Olimpijskich 
w Atlancie (1996) na podium.  
Od lewej: Piotr Kiełpikowski, Jarosław 
Rodzewicz, trener Stanisław Szymański, 
Ryszard Sobczak i Adam Krzesiński

Silver medallists of the Olympic Games 
in Atlanta (1996) on the podium.  
From left: Piotr Kiełpikowski,  
Jarosław Rodzewicz, the coach, 
Stanisław Szymański, Ryszard Sobczak 
and Adam Krzesiński

(Fot. /Photo. Teodor Walczak)
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Adam Krzesiński
13.09.1965, Warszawa

Szermierz, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca srebrnego i brązowego medalu w drużynowych 
turniejach floretu na Igrzyskach w Atlancie (1996) i w Barcelonie (1992). Był również mistrzem 
Europy w turnieju indywidualnym (1997) i mistrzem świata w turnieju drużynowym (1998) 
− łącznie wywalczył na tych imprezach dwanaście medali ze wszystkich kruszców. Przez całą 
karierę związany był z warszawskimi Bielanami, gdzie najpierw ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące Mistrzostwa Sportowego, a następnie studia na Akademii Wychowania Fizycznego (re-
prezentował barwy AZS AWF). Przez wiele sezonów był podporą polskiej drużyny florecistów, 
która święciła międzynarodowe triumfy w latach 90. Od 2005 roku jest sekretarzem general-
nym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

A fencer, triple Olympian, silver and bronze medal winner in the team foil at the Olympic 
Games in Atlanta (1996) and Barcelona (1992). He was also the European champion in an indi-
vidual event (1997) and world champion in a team event (1998) – in total, he earned 12 medals 
of all metals in both competitions. He was connected with Bielany – Warsaw’s district through-
out his whole sports career, where he first graduated from the championship school, and later 
the Physical Education Academy (he was representing AZS AWF colours). For many seasons he 
had been the Polish foil fencers’ support, who were enjoying great success in the 1990s. Since 
2005 he has been Secretary General of the Polish Olympic Committee.Fo
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Srebrny medal Adama Krzesińskiego  
w drużynowym turnieju floretu 

zdobyty na Igrzyskach XXVI Olimpiady  
w Atlancie w 1996 roku

Adam Krzesiński’s silver medal  
in the team foil event 
won at the XXVI Olympic Games
in Atlanta in 1996 

Czwartek, 25 lipca 1996 roku

Na Igrzyskach w Atlancie polscy floreciści kontynuowali wspaniałe tradycje druży-
nowych sukcesów rozpoczętych trzy dekady wcześniej w Tokio. Do Stanów Zjedno-

czonych przyjechało trzech brązowych medalistów z Barcelony: Adam Krzesiński, 
Ryszard Sobczak i Piotr Kiełpikowski. Przed Igrzyskami zmieniono zasady rozgry-

wania „drużynówek” – każdy zespół składał się nie z pięciu, a z trzech zawodników, 
o wyniku decydował zaś łączny bilans trafień, zamiast zwycięstw w poszczegól-

nych pojedynkach. Polacy wystąpili w składzie… czteroosobowym, gdyż kontuzjo-
wanego Kiełpikowskiego zastąpił po pierwszym meczu ściągnięty awaryjnie z kraju 

Jarosław Rodzewicz. Biało-czerwoni kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa:  
nad Wenezuelą (45:27), Niemcami (45:44) i Austrią (45:38), co dało im miejsce 

w finale. Najbardziej dramatyczne było spotkanie z zachodnimi sąsiadami, a de-
cydujący punkt zdobył desygnowany zawsze do ostatnich pojedynków Krzesiński. 

Ostatnią przeszkodą na drodze do złota byli wicemistrzowie świata, Rosjanie.  
To rywale lepiej zaczęli mecz, ale Polacy szybko otrząsnęli się z ich lekkiej przewagi 
i po sześciu starciach prowadzili 30:28. Ostatnia runda pojedynków zakończyła się 

jednak korzystnie dla przeciwników, którzy zwyciężyli 45:40.  
Biało-czerwoni stanęli na drugim stopniu podium, a po zakończeniu konkurencji 

wywalczyli jeszcze jeden medal, dla kontuzjowanego Kiełpikowskiego –  
MKOl w drodze wyjątku przyznał cztery, a nie trzy medale.

Medal Adama Krzesińskiego trafił do zbiorów Muzeum w 2009 roku.

Thursday, 25 July 1996

At the Olympic Games in Atlanta Polish foil fencers continued great traditions of 
team victories started three decades ago in Tokyo. Three bronze medallists of Bar-
celona came to the USA: Adam Krzesiński, Ryszard Sobczak and Piotr Kiełpikowski. 
Prior to the Games, the rules for team events had been changed – each team would 
consist of 3 competitors, not 5 ones. A total number of hits instead of victorious 
bouts decided about the final result now. The Poles entered the competition in... 
a 4-man team, as the injured Kiełpikowski was replaced after the first match by 
Jarosław Rodzewicz, who had been called from Poland in an emergency. The White 
and Reds were marching from one victory to another; over Venezuela (45:27), Ger-
many (45:44) and Austria (45:38), which secured their place in the finals. The most 
dramatic match was played with our western neighbours, a decisive point was 
scored by Krzesiński, who had always been assigned to the final bouts. Their final 
obstacle on the way to gold was to beat the world vice-champions, the Russians. 
It was the opponents who started off better, luckily, the Poles shook off their slight 
advantage and after six bouts took the lead (30:28). The final round was successful 
for the rivals, though, as they won 45:40 in the end.  
The White and Reds stood on the second step of the podium, and after finishing the 
event won one more medal for the injured Kiełpikowski – exceptionally, 
 the IOC awarded 4 medals, instead of 3. 
Adam Krzesiński’s medal enriched the Museum’s collections in 2009.
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wytwórnia: Taunton, Reed and Barton,
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  

autor projektu: Malcolm Grear (1931–2016) − rewers
materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 70 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej  
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Pięć kół olimpijskich i napis w języku angielskim rozmieszczony  
w trzech wersach: XXVI OLYMPIAD ATLANTA 1996

Rewers: Napis w języku angielskim: Centennial Olympic Games
Gałązki laurowe otaczające logotyp Igrzysk XXVI Olimpiady: 

 płonący znicz olimpijski, u podstawy pięć kół olimpijskich  
i liczba 100 (setna rocznica nowożytnych igrzysk olimpijskich). Napis: Atlanta 1996  

Piktogram − szermierka.
Rant: Napis: Men’s Team Foil (floret drużynowy mężczyzn)

Zawieszka: Wstążka w odcieniach zieleni z ornamentem roślinnym z lamówką  
w kolorze złotym i logotypem Igrzysk XXVI Olimpiady haftowanym złotą nicią

mint: Taunton, Reed and Barton
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Malcolm Grear (1931–2016) – reverse
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 70 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
Five Olympic circles and the inscription in English laid out in three lines:  
XXVI OLYMPIAD ATLANTA 1996
Reverse: The inscription in English: CENTENNIAL OLYMPIC GAMES.  
Laurel leaves surrounding the official emblem of the XXVI Olympic Games:  
a burning Olympic Torch, on which five Olympic rings are based on and the  
number 100 (100th anniversary of modern Olympics). Inscription: Atlanta 1996  
A pictogram – fencing.
Rim: The inscription: Men’s Team Foil
Attachment: A ribbon in the shades of green with an ornament of gold-coloured trim  
and the emblem of XXVI Olympic Games embroidered by golden threads
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Robert Korzeniowski na trasie  
chodu sportowego na 50 km,  

Igrzyska Olimpijskie Ateny 2004

Robert Korzeniowski on the route  
of the 50 km race walking,  

the 2004 Olympic Games in Athens

(Fot. / Photo. Leszek Fidusiewicz)
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Robert Korzeniowski
30.07.1968, Lubaczów 

Lekkoatleta, chodziarz, czterokrotny olimpijczyk, zdobywca czterech złotych 
medali olimpijskich na Igrzyskach w Atlancie (1996), Sydney (2000 – dwa) 
i w Atenach (2004). Trzykrotnie sięgał po tytuł mistrza świata (1997, 2001, 
2003), dwukrotnie mistrza Europy (1998, 2002) i dwukrotnie ustanawiał 
rekord świata (2002 i 2003). Najwybitniejszy zawodnik w historii światowego 
chodu sportowego − jedyny, który zdobył złote medale na obu dystansach 
(20 i 50 km) na tych samych igrzyskach i jedyny, który dwukrotnie obronił 
tytuł mistrza olimpijskiego na dystansie 50 km. Ponadto jedyny Polak, który 
wywalczył cztery złote medale olimpijskie. Dwa razy zwyciężył w plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski (1998, 2000). 
Po zakończeniu kariery zajął się biznesem, pełnił funkcję szefa redakcji sporto-
wej Telewizji Polskiej (2005–2009), gdzie stworzył kanał tematyczny TVP Sport. 
Organizował także imprezy chodziarskie IAAF World Challenge  
„Na rynek marsz” w Krakowie, a po zakończeniu wyczynowego uprawiania 
sportu zaangażował się w promocję aktywności Polaków, współtworząc 
Cracovia Maraton i masowe akcje, jak np. Polska Biega.

An athlete, race walker, four-time Olympian, the winner of four Olympic gold 
medals at the Olympic Games in Atlanta (1996), Sydney (2000 – two) and in 
Athens (2004). He won the world champion title for three times(1997, 2001, 
2003) and European champion twice (1998, 2002). He set the world record 
twice (2002 and 2003). The most talented competitor in the world history of 
race walking – the only one who earned two gold medals at both distances 
(20 and 50 km) at one Olympics and the only one who defended his Olympic 
champion title at the distance of 50 km. What’s more, the only Pole, who had 
taken four Olympic gold medals. He won in the poll by “Sports Review” as the 
best Polish sportsman twice (1998, 2000).
After finishing his career he took up business, he served as head of the sports 
channel on Polish TV (2005–2009), where he created a specialized channel  
TVP Sport. He was also organizing race walking events IAAF World Challenge, 
Na rynek marsz! in Cracow, and after finishing with practising competitive sport 
he got involved in the promotion of physical activity among the Poles by con-
tributing to Cracovia Marathon and mass actions such as: e.g. Polska Biega.

Fot./ Photo. Leszek Fidusiewicz 
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Złoty medal Roberta Korzeniowskiego  
w chodzie na 50 km 

zdobyty na Igrzyskach XXVI Olimpiady  
w Atlancie w 1996 roku

Robert Korzeniowski’s gold medal  
in the 50 km race walking 
won at the XXVI Olympic Games 
in Atlanta in 1996

Piątek, 2 sierpnia 1996 roku

Przed startem w Atlancie Robert Korzeniowski nie mógł nie wracać myślami  
do tego, co spotkało go cztery lata wcześniej w Barcelonie. Kontrowersyjna dyskwa-

lifikacja na ostatnich metrach, w bramie stadionu, gdy szedł do mety na meda-
lowej pozycji… Do Igrzysk w Atlancie przygotowywał się wyjątkowo sumiennie, 

a podczas obozu treningowego w RPA zwiedził nawet kopalnię złota…  
Okazało się to znakomitą wróżbą. 

Na dystansie 20 km zajął ósme miejsce, ale ten start potraktował jako rekonesans 
i tzw. przetarcie, które miało pomóc w opracowaniu taktyki w chodzie na 50 km. 

Na dłuższym dystansie nie miał już sobie równych. Pomny wydarzeń z przeszłości, 
ogromną wagę przywiązał do techniki, by nie dać sędziom najmniejszego powodu 
do interwencji. W efekcie, jako jeden z nielicznych nie otrzymał żadnego upomnie-
nia. Od startu znajdował się w czołowej grupie, z której stopniowo odpadali kolejni 

rywale, a przed 40. kilometrem radykalnie przyspieszył, wypracowując pozwalającą 
mu zwyciężyć przewagę. Na ostatnich pięciu kilometrach niebezpiecznie zbliżył się 

do niego Rosjanin Michaił Szczennikow, ale nie zdołał odebrać mu tytułu mi-
strzowskiego, który Korzeniowski zdobył z kilkunastosekundową przewagą. Mimo 

zmęczenia dystansem i trzydziestostopniowym upałem, pozdrawiając publiczność 
Korzeniowski przebiegł jeszcze kilkaset metrów rundy honorowej z polską flagą,  

na stadionie wypełnionym ponad 80-tysięczną widownią.
Było to już siódme, ostatnie złoto Polaków w Atlancie i nomen omen 50. w całej 

historii polskich startów na igrzyskach.
Medal trafił do Muzeum w 2012 roku jako depozyt. W lipcu 2016 roku, podczas uro-

czystości z okazji 20-lecia zwycięstwa w Atlancie, Robert Korzeniowski podarował 
go do zbiorów Muzeum.

Friday, 2 August 1996

Prior to the start in Atlanta Robert Korzeniowski couldn’t stop thinking about what 
had happened in Barcelona four years earlier. The controversial disqualification 
in the last metres of the race, at the gate to the stadium when he was going for a 
medal... For the Atlanta Olympics he had been preparing exceptionally diligently 
and during his training camp in the RPA he even paid a visit to a gold mine...  
It turned out to be a good omen.
At the 20 km distance he was ranked eighth but he treated his performance as 
reconnaissance, so called “blazing a trail”, which was meant to work out the tactics 
for the 50 km walking race. He was unrivalled at a longer distance this time. Mindful 
of his past events, he paid a great attention to the technique, so the judges wouldn’t 
have to intervene. As a result, as one of the fewest he didn’t even get a single 
reprimand. From the very start he was in the leading group which gradually got 
smaller as his rivals dropped out, before his 40 kilometre he radically speeded up, 
working out the advantage that would let him win the race. The Russian, Michaił 
Szczennikow dangerously moved close to him five kilometres ahead the finishing 
line, however, he couldn’t take the Olympic champion title away from Korzeniowski, 
which was won by a couple of second advantage. Despite exhaustion and  
a 30-degree heat Korzeniowski covered a few hundred metres of honourable round 
with the Polish flag greeting the 80-thousand audience at the stadium. 
That was the seventh and last gold for the Poles in Atlanta and the 50th in the 
whole history of Polish starts at the Olympics.
The medal found its place in the Museum as a deposit. In July 2016, on the 20th 
anniversary of Atlanta Games celebrations, it was presented to the collections by 
Robert Korzeniowski.
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wytwórnia: Taunton, Reed and Barton,
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  

autor projektu: Malcolm Grear (1931–2016) − rewers
materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 70 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej  
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.

Pięć kół olimpijskich i napis w języku angielskim rozmieszczony  
w trzech wersach: XXVI OLYMPIAD ATLANTA 1996

Rewers: Napis w języku angielskim: Centennial Olympic Games
Gałązki laurowe otaczające logotyp Igrzysk XXVI Olimpiady:  

płonący znicz olimpijski, u podstawy pięć kół olimpijskich  
i liczba 100 (setna rocznica nowożytnych igrzysk olimpijskich). Napis: Atlanta 1996  

Piktogram − lekkoatletyka.
Rant: Napis: 50 km Race Walk (chód sportowy 50 km)

Zawieszka: Wstążka w odcieniach zieleni z ornamentem roślinnym z lamówką  
w kolorze złotym i logotypem Igrzysk XXVI Olimpiady haftowanym złotą nicią

mint: Taunton, Reed and Barton
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Malcolm Grear (1931–2016) – reverse
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 70 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right  
hand and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the 
Roman Coliseum. Five Olympic rings and the inscription in English laid out  
in three lines: XXVI OLYMPIAD ATLANTA 1996
Reverse: The inscription in English: Centennial Olympic Games.  
Laurel leaves surrounding the official emblem of the XXVI Olympic Games:  
a burning Olympic Torch, on which five Olympic rings are based on and the 
number 100 (the 100th anniversary of modern Olympics).  Inscription: Atlanta 1996 
A pictogram – athletics.
Rim: The inscription: 50 km Race Walk
Attachment: A ribbon in the shades of green with an ornament of gold-coloured trim  
and the emblem of XXVI Olympic Games embroidered by golden threads
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Piątek, 22 września 2000 roku

Robert Korzeniowski, słynący ze znakomitej wytrzymałości, zawsze lepiej czuł się 
na dłuższym z dystansów, 50-kilometrowym. Krótszy, 20-kilometrowy tym razem 
miał być jego „tajną bronią”, którą zamierzał zaskoczyć rywali. W sezonie poprze-

dzającym igrzyska zdobył na krótszym dystansie Puchar Europy i znacznie poprawił 
swój rekord życiowy. Będąc w optymalnej formie i wieku, na Igrzyskach w Sydney 

postanowił zawalczyć o pełną pulę w obu konkurencjach chodu. 
„Dwudziestkę” rozpoczął od bardzo szybkiego tempa i od początku do końca znaj-

dował się w czołowej grupie. W końcówce kroku dotrzymywali mu już tylko Mek-
sykanie Bernardo Segura i Noe Hernandez, podopieczni polskiego trenera Jerzego 

Hauslebera, wielokrotnego mistrza kraju, który wyemigrował w latach 60. XX wieku. 
W bramę Korzeniowski wszedł jako pierwszy, ale wtedy zaatakował Bernardo  

Segura, uzyskując na ostatniej prostej przed metą kilkumetrową przewagę. 
Na metę Korzeniowski dotarł zatem za Meksykaninem, który, jak miało się okazać 

chwilę później, został zdyskwalifikowany przez sędziów za naruszenie techniki 
chodu, a tym samym uzyskanie przewagi. 

Robert Korzeniowski, nie wiedząc o dyskwalifikacji rywala odbierał już gratulacje 
za srebrny medal, gdy w trakcie wywiadu na żywo dla Telewizji Polskiej… dowie-
dział się, że sędziowie zdyskwalifikowali Segurę, a on został mistrzem olimpijskim, 

ustanawiając dodatkowo nowy rekord olimpijski (1:18:59)! Tydzień później wygrał 
jeszcze chód na 50 km i był to pierwszy w historii igrzysk przypadek, by jeden za-

wodnik wygrał na obu dystansach. 
 Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2012 roku.

Friday, 22 September 2000

Robert Korzeniowski, famous for his great perseverance had always felt better 
with long, 50-kilometre distances. A shorter, 20 km was supposed to be his “secret 
weapon”, which he would use to surprise his rivals. He had managed to win the Eu-
ropean Cup in the shorter distance a season before the Olympics and significantly 
improved his own record. Having been in his optimal form and age, he had decided 
to try to rake the pool in both walking events. 
The 20 km race started with a very fast pace and he stayed in the lead from the be-
ginning till the end. In home straight only the Mexicans, Bernardo Segura and Noe 
Hernandez, Polish trainer’s pupils – Jerzy Hausleber – a multiple Polish champion, 
who emigrated in the 1960s, kept up with him.
When entering the gate as the first one, Bernardo Segura took the lead reaching 
a few-metre advantage. Korzeniowski crossed the finishing line right behind 
the Mexican, who, a moment later was disqualified by the judges 
for breaching the walking technique’s rules, and getting the advantage  
at the same time.
Not knowing about the disqualification Robert Korzeniowski had already been 
congratulated on his silver medal, when during live broadcast for Polish TV... 
he found out about Segura’s disqualification and becoming the Olympic champion 
and setting the new Olympic record (1:18:59). A week later he won 
the 50 km race and it was the only case in which one competitor won  
both races at one Olympics. 
The medal enriched the Museum’s collections in 2012.

Złoty medal Roberta Korzeniowskiego  
w chodzie na 20 km 

zdobyty na Igrzyskach XXVII Olimpiady  
w Sydney w 2000 roku

Robert Korzeniowski’s gold medal  
in the 20 km race walking 
won at the XXVII Olympic Games 
in Sydney in 2000
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mennica: Canberra, Królewska Mennica Australii
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  

autor projektu: Wojciech Pietranik (ur. 1950) − rewers
materiał: srebro złocone na mat i połysk; technika: bicie stemplem  

średnica: 68 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.  

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: 
XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000

Sygnatura: WP w ligaturze.
Rewers: Pięć kół olimpijskich obok płonącego znicza na tle zarysu gmachu  

Sydney Opera House. Napis w języku angielskim: ATHLETIC MEN’S 20 KM WALK  
(lekkoatletyka mężczyzn 20 km chód sportowy) grawerowany wgłębnie.

Rant: gładki
Zawieszka: Wstążka w kolorze niebieskim z ornamentem z błękitną oblamówką,  

napis haftowany srebrną nicią: Sydney 2000

mint: Canberra, Royal Australian Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Wojciech Pietranik (born: 1950) – reverse
material: gilt silver (gloss and matt); technique: stamp-stricken  
diameter: 68 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand and  
a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines: 
XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000  
Signature: WP in ligature
Reverse: Five Olympic rings next to the Olympic torch against the background  
of the Sydney Opera House. The inscription in English: ATHLETIC MEN’S 20 KM WALK  
engraved in deep relief.
Rim: smooth
Attachment: A blue ribbon with an ornament of a blue edging, the inscription,  
Sydney 2000, embroidered by silver threads
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Piątek, 29 września 2000 roku

Do Igrzysk w Sydney Robert Korzeniowski przygotowany był perfekcyjnie. Kilka 
dni po zdobyciu złotego medalu na dystansie 20 km nie było po nim widać 

najmniejszego śladu zmęczenia i z animuszem wyruszył na trasę 50-kilome-
trową. Wysoka temperatura, w której rozgrywano zawody nigdy mu nie prze-

szkadzała – w Sydney jako jeden z nielicznych nie założył nawet czapki, a jego 
sposobem na upał było częste sięganie po napoje izotoniczne. Wzdłuż trasy 

przygotował sobie 23 butelki, a w sumie wypił aż siedem litrów płynu. Taktyka 
okazała się słuszna, Polak uniknął kryzysów i już przed 40. kilometrem zostawił 

za plecami wszystkich rywali. Na stadionie pojawił się samotnie i finiszował 
(czas 3:42:22) ze znaczną, blisko półtoraminutową przewagą nad przyjacie-

lem, Łotyszem Aigarsem Fadejevsem. Tuż za linią mety ucałował tartan i udał 
się na rundę honorową wokół stadionu, przerwaną na moment… przez 

premiera Jerzego Buzka, który zadzwonił z gratulacjami, mimo iż w Polsce była 
godzina 4 nad ranem. Winszować istotnie było czego – nie tylko tytułu mistrza 
olimpijskiego, lecz także pierwszego w historii podwójnego zwycięstwa jedne-

go chodziarza na jednych igrzyskach. 
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2012 roku.

Friday, 29 September 2000

For the Sydney Olympics Robert Korzeniowski had been prepared perfectly. A few 
days after winning his gold medal at the distance of 20 km there was no trace of 
tiredness on him and he set off for a 50 km race with high spirit. A high temperature 
in which the competition was held had never been a bother to him – in Sydney he 
was among few competitors who hadn’t put a cap on and his way to overcome the 
heat was to frequently grab for isotonic drinks. He had arranged 23 bottles along 
the way, and in total he drunk not less but seven litres of liquid. The tactic proved to 
be right. The Pole avoided crisis moments and before the 40th kilometre of the race 
left all his rivals behind his back. He appeared at the stadium alone and completed 
the race (3:42:22) with a considerable, almost 1,5-minute advantage ahead of his 
friend, the Latvian, Aigars Fadejevs. Shortly after the finishing line he kissed a Tartan 
track and made his way to a honourable round around the stadium, which was 
broken for a moment by Prime Minister, Jerzy Buzek who called to congratulate 
him, despite the fact that it was 4 a.m. in Poland. Indeed, there was a lot to con-
gratulate on – not only his Olympic champion title, but the first in history double 
victory of one race walker at one Olympic Games. 
The medal enriched the Museum’s collections in 2012.

Złoty medal Roberta Korzeniowskiego 
w chodzie na 50 km 

zdobyty na Igrzyskach XXVII Olimpiady  
w Sydney w 2000 roku

Robert Korzeniowski’s gold medal  
in the 50 km race walking 
won at the Olympic Games 
in Sydney in 2000
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mint: Canberra, Royal Australian Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Wojciech Pietranik (born: 1950) – reverse
material: gilt silver (gloss and matt); technique: stamp-stricken  
diameter: 68 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines: 
XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000 
Signature: WP in ligature
Reverse: Five Olympic rings next to the Olympic torch against the background  
of the Sydney Opera House.  
The inscription in English:  
ATHLETIC MEN’S 50 KM WALK engraved in deep relief.
Rim: smooth
Attachment: A blue ribbon with an ornament of a blue edging, the inscription,  
Sydney 2000, embroidered by silver threads

mennica: Canberra, Królewska Mennica Australii
autor projektu: Giuseppe Cassioli(1865–1942) − awers  
autor projektu: Wojciech Pietranik (ur. 1950) − rewers

materiał: srebro złocone na mat i połysk; technika: bicie stemplem 
średnica: 68 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.  

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: 
XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000

Sygnatura: WP w ligaturze
Rewers: Pięć kół olimpijskich obok płonącego znicza na tle zarysu gmachu  

Sydney Opera House. Napis w języku angielskim: 
ATHLETIC MEN’S 50 KM WALK (lekkoatletyka mężczyzn 50 km  

chód sportowy) grawerowany wgłębnie.
Rant: gładki

Zawieszka: Wstążka w kolorze niebieskim z ornamentem z błękitną oblamówką,  
napis haftowany srebrną nicią: Sydney 2000
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Kamila Skolimowska podczas 
finałowego konkursu rzutu młotem, 

Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008

Kamila Skolimowska during the 
hammer throw finals, the 2008 

Olympic Games in Beijing

(Fot. / Photo. Jacek Kostrzewski)
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Kamila Skolimowska
04.11.1982, Warszawa – 18.02.2009, Vila Real de Santo Antonio, Portugalia

Lekkoatletka, młociarka, trzykrotna olimpijka, zdobywczyni złotego medalu Igrzysk w Syd-
ney (2000). Była również srebrną (2002) i brązową (2006) medalistką mistrzostw Europy. 
Pochodziła ze sportowej rodziny – ojciec Robert Skolimowski był ciężarowcem, olimpij-
czykiem z Moskwy (1980), matka Teresa Wenta dyskobolką. Kamila bardzo szybko zaczęła 
osiągać imponujące wyniki. Już w wieku 13 lat została mistrzynią i rekordzistką kraju,  
jako pierwsza Polka przekraczała granicę 50, 60 i 70 metrów w rzucie młotem, została naj-
młodszą w historii polską mistrzynią olimpijską. Karierę sportową łączyła ze studiami  
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2005) i pracą w Komendzie Miej-
skiej Policji w Piasecznie. Zmarła nagle podczas zgrupowania reprezentacji Polski w Portu-
galii. Dla jej upamiętnienia powstała Fundacja Kamili Skolimowskiej, która organizuje  
w Warszawie lekkoatletyczne memoriały jej imienia.

An athlete, hammer thrower, triple Olympian, gold medal winner at the Olympic Games 
in Sydney (2000). She was also a silver (2002) and bronze (2006) medallist of the European 
championships. She came from a sports family – her father Robert Skolimowski was a 
weightlifter, an Olympian of the Moscow Games (1980), her mother Teresa Wenta, a discus 
thrower. Kamila started to achieve impressive results very soon. At the age of 13 she be-
came the national champion and record holder, as the first Pole who exceeded the border 
of 50, 60 and 70 metres in the hammer throw, she became the youngest Pole in history  
to win the Olympic gold. She combined her sports career with the studies in the Manage-
ment Faculty of Warsaw University and her professional career at the police headquarters 
in Piaseczno. She died a sudden death during the national team training camp in Portugal. 
To commemorate her, the Kamila Skolimowska Foundation has been established, which 
organises track and field memorials named after the athlete.Fo
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Złoty medal Kamili Skolimowskiej  
w rzucie młotem 

zdobyty na Igrzyskach XXVII Olimpiady  
w Sydney w 2000 roku

Kamila Skolimowska’s gold medal  
in the hammer throw 
won at the XXVII Olympic Games 
in Sydney in 2000

Piątek, 29 września 2000 roku

W olimpijskim roku 2000 osiemnastoletnia Kamila Skolimowska prezentowała 
się bardzo obiecująco i trener Zbigniew Pałyszko nieśmiało liczył na brązowy 

medal w pierwszym w historii igrzysk konkursie rzutu młotem kobiet. Kiedy tuż 
przed finałem, w wyniku kontroli antydopingowej zdyskwalifikowano mistrzy-

nię i rekordzistkę świata, Rumunkę Mihaelę Melinte, nadzieje jeszcze wzrosły. 
W stawce zostały tylko trzy zawodniczki z rekordem życiowym powyżej 70 me-

trów – Rosjanka Olga Kuzienkowa, Amerykanka Dawn Elerbi i Skolimowska. 
Trudno było jednak oczekiwać zwycięstwa, tym bardziej, że Polka przewróciła 

się przy nieudanej pierwszej próbie. Na szczęście jej to nie zdeprymowało. 
W trzeciej kolejce rzuciła na odległość 71,16 m i ustanowiła nie tylko rekord 

Polski, lecz także rekord świata juniorek. Pozostawały jeszcze trzy kolejki, ale 
żadna z rywalek nie zdołała już pokonać granicy 70 metrów. Drugie miejsce 
zajęła Kuzienkowa (69,77 m), a trzecie Niemka Kirsten Munchow (69,28 m). 

Rewelacyjna Skolimowska wygrała w pełni zasłużenie, bo złoto dałby jej także 
rzut z piątej serii (69,91 m). Był to pierwszy olimpijski medal polskiej juniorki 

w konkurencjach lekkoatletycznych od 36 lat – poprzednio takiej sztuki doko-
nały w Tokio (1964) Irena Szewińska i Ewa Kłobukowska.

Medal trafił do zbiorów w 2009 roku, po tragicznej śmierci sportsmenki.  
Polski Komitet Olimpijski odkupił go za 200 tys. złotych, które zasiliły  

konto Fundacji Kamili Skolimowskiej, a następnie przekazał  
do eksponowania w Muzeum.

Friday, 29 September 2000

In the Olympic year 2000 the 18-year-old Kamila Skolimowska had been doing 
very promising and Zbigniew Pałyszko her trainer was shyly hoping for the bronze 
medal in the first one in history women’s hammer throw event. When right before 
the final due to a dope test the Romanian, Mihaela Melinta, the world champion 
and record holder, had been disqualified the hopes grew even bigger. There were 
only three competitors of their life records of over 70 metres – the Russian Olga Ku-
zienkowa, the American, Dawn Elerbi and Skolimowska – it was hard to anticipate 
the victory, taking into considertation the fact that the Pole fell over while attempt-
ing her first unsuccessful trial. Luckily, that didn’t dishearten her. In the third series 
she threw at the distance of 71,16 m and set not only the national record, but the 
junior world record. There were three series left but none of her rivals could man-
age to cross the border of 70 metres. Kuzienkowa came second (69,77 m) with the 
German Kirsten Munchow (69,28 m), as the third one. A brilliant Skolimowska had 
won fully deservedly, because she had secured gold with her throw in the fifth series 
(69,91). It was the first Olympic medal for a Polish junior in the track and field events 
for 36 years – previously only Irena Szewińska and Ewa Kłobukowska had accom-
plished this feat at the Olympic Games in Tokyo (1964)
The medal enriched the Museum’s collections in 2009 after a sudden death of the 
athlete. The Polish Olympic Committee had repurchased it for the sum of 200 thou-
sand Polish zloty, which made a contribution to the Kamila Skolimowska Founda-
tion and later handed the medal over to display at the Museum.
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mint: Canberra, Royal Australian Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Wojciech Pietranik (born: 1950) – reverse
material: gilt silver (gloss and matt); technique: stamp-stricken  
diameter: 68 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines: 
XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000 
Signature: WP in ligature
Reverse: Five Olympic rings next to the Olympic torch against the background  
of the Sydney Opera House. The inscription in English:  
ATHLETIC WOMEN’S HAMMER THROW  
engraved in deep relief.
Rim: smooth
Attachment: A blue ribbon with an ornament of a blue edging,  
the inscription, Sydney 2000, embroidered by silver threads

mennica: Canberra, Królewska Mennica Australii
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers 

autor projektu: Wojciech Pietranik (ur. 1950) − rewers
materiał: srebro złocone na mat i połysk; technika: bicie stemplem  

średnica: 68 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.  

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: 
XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000 

Sygnatura: WP w ligaturze
Rewers: Pięć kół olimpijskich obok płonącego znicza na tle zarysu  

gmachu Sydney Opera House.
Napis w języku angielskim: ATHLETIC WOMEN’S HAMMER THROW  

(lekkoatletyka kobiet, rzut młotem) grawerowany wgłębnie.
Rant: gładki

Zawieszka: Wstążka w kolorze niebieskim z ornamentem z błękitną oblamówką,  
napis haftowany srebrną nicią: Sydney 2000
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Szymon Ziółkowski podczas finałowego konkursu w rzucie młotem, Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012 / Szymon Ziółkowski during the hammer throw finals at the 2012 Olympic Games in London
(Fot. / Photo. Adam Ciereszko)
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Szymon Ziółkowski
01.07.1976, Poznań

Lekkoatleta, młociarz, pięciokrotny olimpijczyk, zdobyw-
ca złotego medalu na Igrzyskach w Sydney (2000). Był 
również mistrzem (2001) i wicemistrzem (2005, 2009) 
świata oraz brązowym medalistą mistrzostw Europy 
(2012). Młociarzem był także jego ojciec i to on rozbudził 
w synu sportową pasję. Po sukcesach juniorskich (mi-
strzostwo świata i Europy) udało mu się płynnie przejść 
w wiek seniora – został pierwszym Polakiem, który 
przekroczył granicę 80 m w rzucie młotem. Znakomite 
rezultaty osiągał niemal do końca długiej kariery – 
ostatni medal mistrzostw Europy zdobył w wieku 36 lat. 
Dwa razy otrzymał Złote Kolce dla najlepszego polskiego 
lekkoatlety (2001, 2005), zwyciężył także w rankingu 
fachowego pisma „Track and Field News” na najlepszego 
młociarza roku (2000). Był członkiem Komisji Zawod-
niczej IAAF (2010–2013). W 2015 roku uzyskał mandat 
posła na Sejm RP. 1 lipca 2016 roku, w dniu 40. urodzin, 
oficjalnie zakończył karierę sportową.

An athlete, hammer thrower, five-time Olympian, gold 
medal winner at the Olympic Games in Sydney (2000). He 
was also a world champion (2001) and vice-champion (2005, 
2009) and bronze medallist at the European championships 
(2012). His father was a hammer thrower too and he brought 
out his son’s talent. After junior success (world and European 
championship) he managed to ensure the smooth transition 
into his senior age – he was the first Pole to get over 80 m 
border in the hammer throw. He achieved outstanding result 
until the last moments of his long career – he earned his last 
medal of the European championships at the age of 36. He 
won Golden Spikes for the best Polish athlete twice (2001, 
2005) and also won in the rankings of an expert magazine 
“Track and Field News” in the best hammer thrower of the 
year (2000) category. He was a member of IAAF Athletes’ 
Commission (2010–2013). In 2016 he was granted a seat as 
an MP in the Polish Parliament. On 1 July 2016, on his 40th 
birthday he officially ended his sports career.Fot. / Photo. Jacek Turczyk
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Niedziela, 24 września 2000 roku

Olimpijski konkurs rzutu młotem mężczyzn na Igrzyskach w Sydney rozgrywano 
w ulewnym deszczu, znacząco utrudniającym rywalizację. Dobitnie przekonał się 

o tym Szymon Ziółkowski, który podczas rozgrzewki upadł w kole i boleśnie uderzył 
się w głowę. „Zaliczyłem glebę na wstępie, ale nie przejąłem się tym wypadkiem”  

– opowiadał później w swoim stylu. 
Taktyka trenera Czesława Cybulskiego zakładała pełne skupienie na pierwszym 

rzucie, by osiągnąć jak najlepszy wynik i od razu postawić rywali w trudnej sytu-
acji. Tymczasem Ziółkowski w pierwszym rzucie uzyskał dopiero ósmy rezultat 

(74,89 m), ale deszcz sprawił, że żaden z rywali nie zbliżył się do granicy 80 m.  
Udało się to w drugiej kolejce Polakowi, który rzucił 79,87 m i jak się okazało już 

ten rezultat wystarczyłby do zdobycia złotego medalu. W czwartej serii Ziółkowski 
jeszcze się poprawił i jako jedyny w konkursie nieznacznie, o dwa centymetry, prze-
kroczył „osiemdziesiątkę”. W trudnych warunkach ten wynik był dla rywali nieosią-

galny – drugie miejsce zajął Włoch Nicola Vizzoni (79,84 m), a trzecie Białorusin 
Igor Astapkowicz (79,17 m). Ziółkowski został dopiero drugim w historii polskim 

medalistą olimpijskim w rzucie młotem – pierwszym był na Igrzyskach  
w Rzymie (1960) Tadeusz Rut.

W 2009 roku, na zakończenie uroczystości przekazania do Muzeum medalu 
tragicznie zmarłej Kamili Skolimowskiej, prowadzący spotkanie Szymon Ziółkowski 

nieoczekiwanie wyjął z kieszeni własne trofeum. Zadeklarował podarowanie go  
do zbiorów pod warunkiem, że będzie eksponowane wspólnie z medalem jego 

koleżanki z kadry, która była dla niego „jak siostra”. Życzenie mistrza zostało  
oczywiście spełnione, a złote medale polskich młociarzy z Sydney wiszą  

na ekspozycji stałej obok siebie.

Sunday, 24 September 2000

An Olympic men’s hammer throw event at Sydney Games was held in the streams 
of rain, which made it difficult to compete. Szymon Ziółkowski discovered it pain-
fully when falling over in the circle and hitting his head. “ I fell flat at the beginning 
but actually I didn’t care that much about this accident” – he later stated  
in his style.
The trainer, Czesław Cybulski’s tactics assumed a total concentration on his first 
throw, just as to score the best result and put the rivals in a difficult situation. 
However, Ziółkowski only recorded the eighth result (74,89 m), but the rain made it 
hard for the rivals to get over the 80 m border. The Pole was successful in his second 
round, in which he threw 79,87 m and as it later turned out that was enough to win 
the gold medal. In the fourth series Ziółkowski even improved and as the only one in 
the competition exceeded “80” metres by a mere 2 centimetres. Due to the difficult 
weather conditions the result seemed to be unattainable – the Italian,  
Nicola Vizzoni (79,84) was a runner –up and the Belarus, Igor Astapowicz (79,17) 
took the bronze. Ziółkowski became the second Olympic medallist in the hammer 
throw in the Polish history – Tadeusz Rut was the first one at the Olympic Games  
in Rome (1960).
In 2009, at the end of the ceremony of handing over the medal of Kamila Skoli-
mowska who died a sudden death, the speaker of the event at the Museum, Szy-
mon Ziółkowki took out of his pocket his own trophy, which came as a surprise. He 
stated his will of donating his medal to the Museum on condition that it would be 
displayed together with his team colleague’s one, who was “like sister” to him. The 
champion’s wish was fulfilled and the two gold medals of Polish hammer throwers 
of Sydney hang at the permanent exhibition next to one another. 

Złoty medal Szymona Ziółkowskiego 
w rzucie młotem  

zdobyty na Igrzyskach XXVII Olimpiady 
w Sydney w 2000 roku

Szymon Ziółkowski’s gold medal  
in the hammer throw 
won at the XXVII Olympic Games  
in Sydney in 2000
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mint: Canberra, Royal Australian Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Wojciech Pietranik (born: 1950) – reverse
material: gilt silver (gloss and matt); technique: stamp-stricken  
diameter: 68 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines: 
XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000 
Signature: WP in ligature
Reverse: Five Olympic rings next to the Olympic torch against the background  
of the Sydney Opera House.  
The inscription in English:  
ATHLETIC MEN’S HAMMER THROW  
engraved in deep relief.
Rim: smooth
Attachment: A blue ribbon with an ornament of a blue edging, the inscription, Sydney 2000, 
embroidered by silver threads

mennica: Canberra, Królewska Mennica Australii
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers; 

autor projektu: Wojciech Pietranik (ur. 1950) − rewers
materiał: srebro złocone na mat i połysk; technika: bicie stemplem  

średnica: 68 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.  

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: 
XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000

Sygnatura: WP w ligaturze
Rewers: Pięć kół olimpijskich obok płonącego znicza na tle zarysu  

gmachu Sydney Opera House.
Napis w języku angielskim:

ATHLETIC MEN’S HAMMER THROW (lekkoatletyka mężczyzn rzut młotem)  
grawerowany wgłębnie.

Rant: gładki
Zawieszka: Wstążka w kolorze niebieskim z ornamentem z błękitną oblamówką, 

napis haftowany srebrną nicią: Sydney 2000
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Otylia Jędrzejczak, złota medalistka olimpijska w finałowym wyścigu 
na 200 m stylem motylkowym, Igrzyska Olimpijskie Ateny 2004

Otylia Jędrzejczak, an Olympic gold medallist in the 200 m butterfly 
stroke finals, the 2004 Olympic Games in Athens

(Fot. / Photo. Ewaryst Świtek)
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Otylia Jędrzejczak
13.12.1983, Ruda Śląska

Pływaczka, czterokrotna olimpijka, zdobywczyni złotego i dwóch srebrnych medali na dystansie 
200 m stylem motylkowym, 100 m stylem motylkowym i 400 m stylem dowolnym na Igrzyskach 
w Atenach (2004). Dwukrotnie była mistrzynią świata (2003, 2005), ośmiokrotnie mistrzynią 
Europy (2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007) i trzykrotnie rekordzistką świata (2002, 2005, 2007).  
Najwybitniejsza polska pływaczka. Trzykrotnie z rzędu zwyciężała w plebiscycie „Przeglądu 
Sportowego” na najlepszego sportowca Polski (2004, 2005, 2006). Po zakończeniu kariery była 
gwiazdą rozrywkowych programów telewizyjnych. Angażuje się w popularyzację pływania 
wśród dzieci i młodzieży – jest patronką „Otyliady”, cyklu corocznych, ogólnopolskich marato-
nów pływackich.

A swimmer, four-time Olympian, gold and two silver winner in the 200 m butterfly stroke, 100 m 
butterfly stoke and 400 m freestyle at the Olympic Games in Athens (2004). She was a double 
world champion (2003, 2005), 8-time European champion (2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007)  
and the world record holder for three times (2002, 2005, 2007). The most outstanding Polish 
swimmer. She won in the poll by “Sports Review” as the best Polish sportsman three times in a row 
(2004, 2005, 2006). After finishing her sports career she was the star of entertainment programmes 
on TV. She is actively involved in the promotion of swimming among children and teenagers – she 
is a patron of “Otyliada”, annual series of national swimming marathons.Fot. / Photo. Tomasz Gzell
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Srebrny medal Otylii Jędrzejczak  
w pływaniu na 100 m stylem motylkowym 

zdobyty na Igrzyskach XXVIII Olimpiady  
w Atenach w 2004 roku

Otylia Jędrzejczak’s silver medal  
in the 100 m butterfly stroke 
won at the XXVIII Olympic Games 
in Athens in 2004

Niedziela, 15 sierpnia 2004 roku

Sierpniowa niedziela w Grecji musi kojarzyć się z odpoczynkiem i relaksem, Otylię 
Jędrzejczak czekał jednak bardzo pracowity dzień, w którym miała walczyć o dwa 

olimpijskie medale. Nastrój, mimo stresu, miała znakomity. W sobotę, w elimina-
cjach na dystansie 100 m stylem motylkowym ustanowiła rekord Polski (57,84), 
a w półfinale z łatwością wygrała swoją serię. W finale miała potwierdzić dobrą 
dyspozycję, tymczasem słaba reakcja startowa i wolne tempo pierwszej połowy 

dystansu spowodowały, że na półmetku była przedostatnia. Na twarzach zanie-
pokojonych polskich kibiców z każdą kolejną sekundą pojawiały się jednak coraz 

szersze uśmiechy, bo „Oti” znacznie przyspieszyła i wyprzedzała kolejne rywalki.  
Nie dogoniła jedynie Australijki Petrii Thomas, choć gdyby dystans był nieznacznie 

dłuższy… Zabrakło zaledwie 0,12 sekundy, ale Polkę po spojrzeniu na tablicę wy-
ników ogarnęła ogromna radość – wyrównała rekord Polski z eliminacji i zdobyła 

srebrny medal, pierwszy dla Polski w Atenach. Ten zawiesiła jej na szyi pierwsza 
dama polskiego sportu, członek MKOl Irena Szewińska, co okazało się dobrą wróż-
bą. Na świętowanie nie było jednak czasu, bo kilka chwil później Jędrzejczak miała 

jeszcze płynąć w finale na dystansie 400 m stylem dowolnym.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Sunday, 15 August 2004

An August Sunday in Greece must be associated with rest and relax. However, 
Otylia Jędzrzejczak was facing a hard day on which she was about to fight for two 
Olympic medals. Her mood, despite stress was great. On Saturday, in the qualifiers 
in the 100 m of butterfly stroke she had set the national record (57,84) and in the 
semi-final she won her series with ease. In the final, she was supposed to prove her 
good form, but her poor start and slow pace in the first part of the distance made 
that she was the last but one halfway mark. The faces of troubled fans broke into 
a smile with every second, though, as “Oti” significantly speeded up and moved up 
to challenge her next rivals. She couldn’t outdistance the Australian Petria Thomas, 
but if the distance had been slightly longer... she was 0,12 short of winning. How-
ever, she was extremely happy when she looked at the table with results. She had 
equalized the country’s record from the qualifying stage and won the silver medal, 
the first one for the Polish team in Athens. It was placed around her neck by the First 
Lady of Polish sports, IOC member Irena Szewińska, which turned out to be a good 
omen. There wasn’t time to celebrate, though, as a few moments later she was sup-
posed to swim in the 400 m freestyle final. 
The medal enriched the Museum’s collections in 2006.
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wytwórnia: Efisimon 
autorzy projektu: Elena Votsi, Kostas Kazakos

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Bogini zwycięstwa, nawiązująca kształtem do wizerunku Nike z Olimpii dłuta  
Pajoniosa z Mende, na tle Stadionu Panatenajskiego i Akropolu z Partenonem.  

Nad pięcioma kołami olimpijskimi napis w języku greckim:  
28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 2004 (28 Olimpiada Ateny 2004).

Rewers: Logotyp Igrzysk XXVIII Olimpiady − w kwadrat wpisany wieniec z gałązek drzewa 
oliwnego, napis w języku greckim: ΑΘΗΝΑ 2004 (Ateny 2004) oraz pięć kół olimpijskich.

Napis w języku greckim rozmieszczony w czterech wersach będący pierwszymi słowami  
VIII Ody Olimpijskiej, napisanej przez Pindara w 460 r. p.n.e., dla uhonorowania zwycięstwa  

Alkimedona z Eginy w zawodach zapaśniczych: ΜΑΤΕΡ Ω ΧΡΥΣΟΣΤΕ ΦΑΝΩΝ ΑΕΘΛΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙ ΔΕΣΠΟΙ Ν`ΑΛΑ ΘΕΙΑΣ (W tłumaczeniu Mieczysława Brożka: „Matko złotem 

wieńczonych agonów, Olimpio!”) Wizerunek płonącego znicza olimpijskiego. 
Próba kruszcu: Ef S: 925. U dołu wzdłuż krawędzi napis w języku greckim:  Κολυμβηση –  

100μ Πεταλούδα Γυναικών (Pływanie – 100 m stylem motylkowym kobiet).
Rant: gładki

Zawieszka: Wstążka wielobarwna z ornamentami (kolory: pomarańczowy,  
złoty, granatowy, niebieski, zielony, żółty, różowy, czerwony); 

napis w kolorze białym: ATHENS 2004 i koła olimpijskie

mint: Efisimon;  
project designer: Elena Votsi, Kostas Kazakos
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: The goddess of victory resembling the figure of Nike of Olympia by Paeonius  
of Mende against the Panathinaikos stadium and Acropolis with Pantheon.  
Above the Olympic rings the inscription in Greek:  
28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 2004 (the 28th Olympics, Athens 2004)
Reverse: The emblem of the XXVIII Olympic Games – a wreath of olive oil leaves framed 
in a square, the inscription in Greek: ΑΘΗΝΑ 2004 (Athens 2004) and five Olympic rings. 
The inscription in Greek laid out in four lines, being the opening lines of Pindar’s
VIII Olympic Ode composed in 460 BC to honour the victory
of Alkimedon of Aegina in wrestling:
ΜΑΤΕΡ Ω ΧΡΥΣΟΣΤΕ ΦΑΝΩΝ ΑΕΘΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙ ΔΕΣΠΟΙ Ν`ΑΛΑ ΘΕΙΑΣ  
(Mother of gold – wreathed agon, Olympia!). The Olympic Torch.  
Hallmark Ef S: 925. At the bottom, along the rim the inscription in Greek: 
Κολυμβηση – 100 μ Πεταλούδα Γυναικών (swimming – 100 m butterfly women)
Rim: smooth
Attachment: A multi-coloured ribbon with ornaments (colours: orange, 
golden, navy, blue, green, yellow, pink, red); the inscription in white:  
ATHENS 2004 and the Olympic rings
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Srebrny medal Otylii Jędrzejczak  
w pływaniu na 400 m stylem dowolnym 
zdobyty na Igrzyskach XXVIII Olimpiady  

w Atenach w 2004 roku

Otylia Jędrzejczak’s silver medal  
in the 400 m freestyle 
won at the XXVIII Olympic Games 
in Athens in 2004

Niedziela, 15 sierpnia 2004 roku

Niespełna godzinę po zakończeniu wyścigu na 100 m stylem motylkowym  
Otylia Jędrzejczak ponownie stanęła na słupku startowym, tym razem w konku-

rencji 400 m stylem dowolnym. W porannych eliminacjach pobiła rekord Polski 
(4:07,11) i była wolniejsza jedynie od Francuzki Laure Manaudou, śmiało mogła 

więc myśleć o medalu. Czy jednak nie będzie odczuwała zmęczenia  
po wyścigu sprzed kilkunastu minut?

Okazało się, że Polka była do wysiłku przygotowana perfekcyjnie. Przez wszystkie 
osiem długości basenu utrzymywała się tuż za Manaudou, mimo że między dwu-

setnym a trzechsetnym metrem przeżyła drobny kryzys. Na finiszu odparła ataki 
goniących ją rywalek, dopłynęła do mety druga i ponownie poprawiła rekord kraju 

(4:05,84). Szczęśliwa mówiła potem dziennikarzom, że dwóch srebrnych medali 
nie zamieniłaby na jeden złoty, choć trener Paweł Słomiński przekonywał, że gdyby 

nie płynęła wcześniej „setki” motylkiem, to istotnie by wygrała. Na tytuł mistrzyni 
olimpijskiej musiała jeszcze poczekać…, ale tylko kilka dni.

Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku.

Sunday, 15 August 2004

Less than an hour after the end of the 100 m butterfly stroke Otylia 
Jędrzejczak stood on a starting post again, this time in the 400 m of a 
freestyle. In the morning qualifiers she beat the Polish record (4:07, 11) and 
was only slower from the French, Lure Manaudou, so she could easily think 
about the medal. Won’t she feel tired after her previous race, just ten or fifteen 
minutes ago?
It turned out the Pole was perfectly prepared for the strain. For the whole 
eight lengths of the pool she kept up with Manaudou, although experienc-
ing a minor crisis between 200 and 300 m. While finishing she pushed the 
chasing rivals back, and as a result came second and equalized the country’s 
record (4:05,84). She later told the journalists she wouldn’t exchange two 
silver medals for one gold, however Paweł Słomiński, her trainer was arguing 
that if she hadn’t swum 100 m butterfly before she would have won. For an 
Olympic champion title she had to wait... just a couple of days, though. 
The medal enriched the Museum’s collections in 2006.
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wytwórnia: Efisimon;  
autorzy projektu: Elena Votsi, Kostas Kazakos

materiał: srebro; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Bogini zwycięstwa, nawiązująca kształtem do wizerunku Nike z Olimpii dłuta  
Pajoniosa z Mende, na tle Stadionu Panatenajskiego i Akropolu z Partenonem.  

Nad pięcioma kołami olimpijskimi napis w języku greckim:  
28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 2004 (28 Olimpiada Ateny 2004).

Rewers: Logotyp Igrzysk XXVIII Olimpiady − w kwadrat wpisany wieniec z gałązek drzewa 
oliwnego, napis w języku greckim: ΑΘΗΝΑ 2004 (Ateny 2004) oraz pięć kół olimpijskich.

Napis w języku greckim rozmieszczony w czterech wersach będący pierwszymi słowami  
VIII Ody Olimpijskiej, napisanej przez Pindara w 460 r. p.n.e., dla uhonorowania zwycięstwa  

Alkimedona z Eginy w zawodach zapaśniczych: ΜΑΤΕΡ Ω ΧΡΥΣΟΣΤΕ ΦΑΝΩΝ ΑΕΘΛΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙ ΔΕΣΠΟΙ Ν`ΑΛΑ ΘΕΙΑΣ (W tłumaczeniu Mieczysława Brożka: „Matko złotem 

wieńczonych agonów, Olimpio!”) Wizerunek płonącego znicza olimpijskiego. 
Próba kruszcu: Ef S: 925. U dołu wzdłuż krawędzi napis w języku greckim: 

Κολυμβηση – 400μ Ελεύθερο Ιυναικωγ (Pływanie – 400 m stylem dowolnym kobiet).
Rant: gładki 

Zawieszka: Wstążka wielobarwna z ornamentami (kolory: pomarańczowy,  
złoty, granatowy, niebieski, zielony, żółty, różowy, czerwony);  

napis w kolorze białym: ATHENS 2004 i koła olimpijskie

mint: Efisimon;  
project designers: Elena Votsi, Kostas Kazakos
material: silver; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: The goddess of victory resembling the figure of Nike of Olympia  
by Paeonius of Mende against the Panathinaikos stadium and Acropolis with Pantheon.  
Above the Olympic rings the inscription in Greek:  
28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 2004 ([the 28th Olympics, Athens 2004)
Reverse: The emblem of the XXVIII Olympic Games – a wreath of olive oil leaves framed in 
a square, the inscription in Greek: ΑΘΗΝΑ 2004 (Athens 2004) and five Olympic rings. The 
inscription in Greek laid out in four lines, being the opening lines of Pindar’s
VIII Olympic Ode composed in 460 BC to honour the victory
of Alkimedon of Aegina in wrestling:
ΜΑΤΕΡ Ω ΧΡΥΣΟΣΤΕ ΦΑΝΩΝ ΑΕΘΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙ ΔΕΣΠΟΙ Ν`ΑΛΑ ΘΕΙΑΣ  
(Mother of gold – wreathed agon, Olympia!). The Olympic Torch.   
Hallmark Ef S: 925. At the bottom, along the rim the inscription in Greek:  
Κολυμβηση – 400μ Ελεύθερο Ιυναικωγ (swimming – 400 m freestyle women)
Rim: smooth
Attachment: A multi-coloured ribbon with ornaments  
(colours: orange, golden, navy, blue, green, yellow, pink, red); the inscription in white: 
Athens 2004 and the Olympic rings
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Złoty medal Otylii Jędrzejczak  
w pływaniu na 200 m stylem motylkowym 

zdobyty na Igrzyskach XXVIII Olimpiady  
w Atenach w 2004 roku

Otylia Jędrzejczak’s gold medal  
in the 200 m butterfly stroke  
won at the XXVIII Olympic Games 
in Athens in 2004

Środa, 18 sierpnia 2004 roku

Kiedy kilka dni przed Igrzyskami w Atenach trener Paweł Słomiński zapowiadał, 
że Otylia Jędrzejczak przyjechała walczyć o sukces we wszystkich trzech konku-

rencjach, wiadomo było, że zawodniczka jest w świetnej formie. Niewielu jednak, 
choćby po cichu, liczyło na trzy medale – przecież tego na jednych igrzyskach 
potrafiła dokonać jak dotąd tylko Irena Szewińska. Tymczasem „Oti” miała już 

dwa srebra i przed sobą koronną konkurencję, w której była aktualną rekordzistką 
i mistrzynią świata − 200 m stylem motylkowym. 

Eliminacje i półfinał były dla niej tylko rozgrzewką, oba swoje wyścigi wygrała. 
W finale jej główną rywalką była Australijka Petria Thomas, zwyciężczyni na dy-

stansie dwa razy krótszym. Podobnie jak wówczas, to ona zaczęła szybciej, ale 
w drugiej połowie dystansu jej przewaga zaczęła topnieć i na ostatnim nawrocie 

wynosiła jedynie 0,12 sekundy – była to dokładnie taka różnica, jaką wygrała 
płynąc na „setkę”. Teraz jednak zawodniczki miały przed sobą jeszcze 50 m,  

a Jędrzejczak słynęła ze znakomitego finiszu. Tak było i tym razem, ostatnią dłu-
gość Polka przepłynęła o pół sekundy szybciej od Australijki i mogła triumfować.  

Zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej ekipy w Atenach i wyrównała  
osiągnięcie Ireny Szewińskiej z Tokio.

Po Igrzyskach Otylia Jędrzejczak pokazała, że złote ma także serce. Swój medal 
sprzedała na aukcji, a uzyskaną kwotę (257 550 zł) przekazała Klinice Onkologii 
i Hematologii we Wrocławiu. W uznaniu tego gestu Mennica Polska wykonała 

replikę medalu – ze złota, a nie jak oryginał z pozłacanego srebra – która w 2006 
roku trafiła do zbiorów Muzeum wraz z dwoma pozostałymi medalami „Oti”.

Wednesday, 18 August 2004

When a few days prior to the Olympic Games in Athens, Paweł Słomiński, Otylia 
Jędrzejczak’s trainer announced that she came to fight for success in all three 
events, the competitor was believed to be in top form. However, only a few counted 
on three medals – winning this number at one Olympics could only be possible for 
Irena Szewińska so far. In the meantime, “Oti” had already won two silvers and was 
still before her key competition, in which she was the current world holder and the 
world champion as well – 200 m butterfly stroke.
The qualifiers and the semi-final were only a warm-up, with both races won. In the 
final, her main rival, the Australian, Petria Thomas the winner of twice as short dis-
tance. As it was before she got off faster, but in the second half of the distance her 
advantage started to shrink and at the last turn it was only 0,12 second – that was 
exactly the same difference which let her win the 100 m race. There was still 50 m 
to cover, and Jędrzejczak was famous for a good finish. That was the case this time 
as well, the last length was swum by half a second faster than the Australian and 
Jędrzejczak could be victorious. She had won the first gold medal for the national 
team in Athens and equalized the achievements of Irena Szewińska in Tokyo.
After the Olympic Games Otylia Jędrzejczak proved she had a heart of gold too. She 
sold her medal at auction and the money she got (257 550 Polish zloty) transferred 
to the Oncology and Haematology Clinic in Wrocław. In recognition of this gesture 
the National Mint made a replica of the medal – of gold, not plated gold as the 
original medal – which in 2006 enriched the Museum’s collections together with 
Oti’s two remaining medals. 
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Kopia medalu: Mennica Państwowa w Warszawie
autorzy projektu: Elena Votsi, Kostas Kazakos

materiał: złoto, mat i połysk, próba 999; technika: bicie stemplem  
średnica: 60 mm

Awers: Bogini zwycięstwa nawiązująca kształtem do wizerunku Nike z Olimpii  
dłuta Pajoniosa z Mende, na tle Stadionu Panatenajskiego i Akropolu z Partenonem.  

Nad pięcioma kołami olimpijskimi napis w języku greckim:  
28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 2004 (28 Olimpiada Ateny 2004)

Rewers: Logotyp Igrzysk XXVIII Olimpiady − w kwadrat wpisany wieniec z gałązek drzewa 
oliwnego, napis w języku greckim: ΑΘΗΝΑ 2004 (Ateny 2004) oraz pięć kół olimpijskich.

Napis w języku greckim rozmieszczony w czterech wersach, będący pierwszymi słowami 
VIII Ody Olimpijskiej, napisanej przez Pindara w 460 r. p.n.e., dla uhonorowania zwycięstwa 

Alkimedona z Eginy w zawodach zapaśniczych:
ΜΑΤΕΡ Ω ΧΡΥΣΟΣΤΕ ΦΑΝΩΝ ΑΕΘΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙ ΔΕΣΠΟΙ Ν`ΑΛΑ ΘΕΙΑΣ

(W tłumaczeniu Mieczysława Brożka: „Matko złotem wieńczonych agonów, Olimpio!”)
Wizerunek płonącego znicza olimpijskiego. Próba kruszcu: Au 999.

U dołu wzdłuż krawędzi napis w języku greckim:
Κολυμβηση − 200μ Πεταλούδα Γυναικών (pływanie − 200 m stylem motylkowym kobiet)

Rant: Napis: Kopia
Zawieszka: Wstążka wielobarwna z ornamentami (kolory: pomarańczowy,  

złoty, granatowy, niebieski, zielony, żółty, różowy, czerwony);  
napis w kolorze białym: ATHENS 2004 i koła olimpijskie

Medal’s copy: Government Mint in Warsaw;  
project designers: Elena Votsi, Kostas Kazakos
material: gold, matt and gloss, hallmark 999; technique: stamp-stricken  
diameter: 60 mm

Obverse: A goddess of victory resembling the figure of Nike of Olympia  
by Paeonius of Mende against the Panathinaikos stadium and the Acropolis with Pantheon.  
Above the Olympic rings the inscription in Greek:  
28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 2004 [the 28th Olympics, Athens 2004)
Reverse: The emblem of the XXVIII Olympic Games – a wreath of olive oil leaves framed in a square, the 
inscription in Greek: ΑΘΗΝΑ 2004 (Athens 2004) and five Olympic rings. The inscription in Greek laid out in 
four lines, being the opening lines of Pindar’s
VIII Olympic Ode composed in 460 BC to honour the victory
of Alkimedon of Aegina in wrestling:
ΜΑΤΕΡ Ω ΧΡΥΣΟΣΤΕ ΦΑΝΩΝ ΑΕΘΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙ ΔΕΣΠΟΙ Ν`ΑΛΑ ΘΕΙΑΣ  
(Mother of gold – wreathed agon, Olympia!). The Olympic Torch.  Hallmark Au 999.  
At the bottom, along the rim the inscription in Greek:  
Κολυμβηση – 200μ Πεταλούδα Γυναικών  
– (swimming 200 m butterfly women)
Rim: The inscription – Copy
Attachment: A multi-coloured ribbon with ornaments (colours: orange,  
golden, navy, blue, green, yellow, pink, red); the inscription in white: Athens 2004  
and the Olympic rings. 
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Tomasz Kucharski i Robert Sycz (z prawej) w eliminacjach  
dwójek podwójnych Pucharu Świata, Poznań 2006

Tomasz Kucharski and Robert Sycz (from right) in the double 
scull qualifiers of the World Cup, Poznań 2006

(Fot. / Photo. Adam Ciereszko)
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Robert Sycz
15.11.1973, Warszawa

Wioślarz, trzykrotny olimpijczyk, zdobywca złotych medali w dwójce podwójnej wagi lekkiej na Igrzyskach 
w Sydney (2000) i w Atenach (2004). Był również dwukrotnie mistrzem świata (1997, 1998) – wszystkie te 
sukcesy odniósł w parze z Tomaszem Kucharskim. Wioślarstwo zaczął trenować nieco przypadkowo, miało być 
formą rehabilitacji skrzywionego kręgosłupa, a okazało się sposobem na życie. Sycz to jeden z najwybitniej-
szych zawodników w historii tej dyscypliny w Polsce – zajął czwarte miejsce w plebiscycie 80-lecia Polskiego 
Związku Towarzystw Wioślarskich (1999), a miało to miejsce jeszcze przed olimpijskimi sukcesami w Sydney 
i w Atenach. Po zakończeniu kariery został asystentem trenera kadry narodowej.

A rower, triple Olympian, the winner of gold medals in the double sculls of the lightweight at the Olympic 
Games in Sydney (2000) and Athens (2004). He was also a double world champion (1997, 1998) – he shared  
all of this success with Tomasz Kucharski. He started practising rowing by accident, it was treated as a way of 
rehabilitation of his curved spine, but it became his way of living. Sycz is one of the most outstanding compet-
itors in the history of this discipline in Poland – he came fourth in the poll on the occasion of 80th anniversary 
of Polish Rowing Association (1999), and it took place prior to his Olympic success in Sydney and Athens.  
After finishing his career he became a trainer’s assistant for the national team. Fot. / Photo. Ewaryst Świtek
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Złoty medal Roberta Sycza  
w wioślarskiej dwójce podwójnej wagi lekkiej 

zdobyty na Igrzyskach XXVI Olimpiady  
w Sydney w 2000 roku

Robert Sycz’s gold medal  
in the lightweight double sculls 
won at the XXVI Olympic Games 
in Sydney in 2000

Niedziela, 24 września 2000 r.

Choć Robert Sycz i Tomasz Kucharski byli dwukrotnymi mistrzami świata w dwój-
kach podwójnych wagi lekkiej, wielu wątpiło w ich medalowe szanse  

na Igrzyskach w Sydney. Poprzedni sezon mieli nieudany, a olimpijską kwalifikację 
wywalczyli dopiero w ostatnim możliwym terminie, podczas regat w Lucernie. 
Tymczasem zwycięskie eliminacje i półfinał pokazały, że Sycz i Kucharski znów 

są w formie. Finał rozpoczął się dla nich na długo zanim zajęli miejsca w łodzi – 
pobudka jeszcze przed czwartą nad ranem, później półgodzinny trucht dla zbicia 

wagi (limity w wadze lekkiej są bardzo restrykcyjne)... Kiedy nadszedł moment star-
tu, skoncentrowani Polacy od początku narzucili szybkie tempo. Byli świadomi, 

że wcześnie muszą wypracować sobie wystarczającą przewagę, gdyż to rywale, 
Włosi i Francuzi, są zazwyczaj szybsi na finiszu. Taktyka sprawdziła się doskonale – 

w trzech czwartych dystansu biało-czerwoni prowadzili różnicą półtorej sekundy 
i mimo wyczerpania na końcowych metrach nie dali wydrzeć sobie zwycięstwa, 

a co więcej jeszcze powiększyli dystans dzielący ich od przeciwników.  
Dokonali tym samym historycznego wyczynu – zdobyli pierwsze  

złoto olimpijskie w wioślarstwie dla Polski. 
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2016 roku. Znajduje się tu także wyjątkowa 

łódź, na której Robert Sycz i Tomasz Kucharski zdobyli medale olimpijskie  
w Sydney i Atenach, a także na mistrzostwach świata.

Sunday, 24  September 2000

Although Robert Sycz and Tomasz Kucharski were double world champions in the 
lightweight double sculls, there were many who doubted their medal chances at 
the Olympic Games in Sydney. The previous season wasn’t a successful one, and 
they won their Olympic qualification on the last possible date, at a rowing regatta 
in Lucerne. Meanwhile, the victorious qualifiers and semi-final showed that Sycz 
and Kucharski are in good form again. The final started a long way before getting 
in their boat – a wake-up call before 4 a.m. and then a half an hour jog to get 
down the body weight (the limits for the lightweight are very restrictive). When 
the moment of start came, the focused Poles forced a quick pace from the get-go. 
They were aware of the fact that they needed to build up a considerable advan-
tage, since the opponents – the Italians and French are usually quicker at the end 
of the race. Their tactic proved to be very effective – in the three fourths of the race 
the White and Reds were leading by one and a half minute difference and despite 
exhaustion, they didn’t let anyone take the victory away from them in the last me-
tres, what’s more, they even increased their lead over their rivals. They made history 
at the same time – they won the first Olympic gold in rowing for Poland.
The medal enriched the Museum’s collections in 2016. There is also a special boat 
on which Robert Sycz and Tomasz Kucharski won the Olympic medals in Sydney 
and Athens and many others at the world championships.  
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mennica: Canberra, Królewska Mennica Australii
autor projektu: Giuseppe Cassioli (1865–1942) − awers  

autor projektu: Wojciech Pietranik (ur. 1950) − rewers
materiał: złocone srebro na mat i połysk; technika: bicie stemplem  

średnica: 68 mm

Awers: Siedząca bogini zwycięstwa trzymająca wieniec laurowy w prawej 
i gałązkę palmową w lewej dłoni. W tle widoczny zarys rzymskiego Koloseum.  

Napis w języku angielskim rozmieszczony w czterech wersach: 
XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000

Sygnatura: WP w ligaturze
Rewers: Pięć kół olimpijskich obok płonącego znicza na tle zarysu  

gmachu Sydney Opera House.
Napis w języku angielskim: ROWING MEN’S LIGHTWEICHT DOUBLE SCULLS 

(Wioślarstwo − dwójka podwójna kategorii lekkiej mężczyzn)
Rant: gładki

Zawieszka: Wstążka w kolorze niebieskim z ornamentem z błękitną oblamówką, 
napis haftowany srebrną nicią: Sydney 2000

mint: Canberra, Royal Australian Mint
project designer: Giuseppe Cassioli (1865–1942) – obverse
project designer: Wojciech Pietranik (born: 1950) – reverse
material: gilt silver (gloss and matt); technique: stamp-stricken  
diameter: 68 mm

Obverse: A seated goddess of victory, holding a laurel crown in her right hand  
and a palm branch in her left. In the background visible outlines of the Roman Coliseum.  
The inscription in English laid out in four lines: 
XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000 
Signature: WP in ligature
Reverse: Five Olympic rings next to the Olympic torch against the background  
of the Sydney Opera House. The inscription in English:  
ROWING MEN’S LIGHTWEIGHT DOUBLE SCULLS  
engraved in deep relief.
Rim: smooth
Attachment: A blue ribbon with an ornament of a blue edging, the inscription, 
Sydney 2000, embroidered by silver threads
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Złoty medal Roberta Sycza  
w wioślarskiej dwójce podwójnej wagi lekkiej 

zdobyty na Igrzyskach XXVIII Olimpiady  
w Atenach w 2004 roku

Robert Sycz’s gold medal  
in the lightweight double sculls 
won at the XXVIII Olympic Games 
in Athens in 2004

Niedziela, 22 sierpnia 2004 roku

Przed Igrzyskami w Atenach polska „złota” dwójka podwójna wagi lekkiej z Sydney 
nie mogła przygotowywać się zgodnie z planem. Zarówno Robert Sycz,  

jak i Tomasz Kucharski walczyli z kontuzjami, często trenowali i startowali oddziel-
nie, nie mieli więc okazji porównać swojej formy z rywalami. Dlatego też, choć 

celowali w zwycięstwo, sami nie wiedzieli, na co będzie ich stać w Grecji. Eliminacje 
wzbudziły pewne obawy, bo Polacy zajęli w swoim wyścigu drugie miejsce i musieli 
walczyć o finał w repasażach. W porę zdążyli jednak odnaleźć właściwy rytm i wy-

grali już wszystkie trzy wyścigi, z finałem włącznie. W decydującej rywalizacji Sycz 
i Kucharski zmienili taktykę oszczędzania sił na finisz w środkowej części dystansu –  

tym razem, w obawie przed najszybszą dotychczas osadą francuską, od początku 
narzucili szybkie tempo i objęli prowadzenie. Utrzymali je do mety, choć ostatnie 

metry były dla nich niezwykle trudne i z wyraźnej przewagi pozostały na końcu 
jedynie ułamki sekundy. Wyczerpany Kucharski długo leżał na pomoście,  

Sycz ciężko oddychał, ale obaj zachowali jeszcze siły, by wspiąć się na najwyższy 
stopień podium. Był to szósty w historii polskiego sportu przypadek obrony  

tytułu mistrza olimpijskiego.
Medal trafił do zbiorów Muzeum w 2006 roku. Znajduje się tu także wyjątkowa łódź, 

na której Robert Sycz i Tomasz Kucharski zdobyli medale na Igrzyskach  
w Sydney i Atenach, a także na mistrzostwach świata.

Sunday, 22 August 2004

Before the Olympic Games in Athens Polish golden lightweight double scull of 
Sydney couldn’t prepare themselves according to the plan. Both Robert Sycz and 
Tomasz Kucharski were fighting their injuries, they were often training and starting 
separately, so they couldn’t compare their form with rivals. That’s why they aimed 
for victory, not knowing what they were going to be up to in Greece. The qualifiers 
had aroused some doubts, because the Poles came second in their race and were 
forced to fight for the final in repêchage. Just in time they were able to find their 
rhythm and won all of the three races, including the finals. In the decisive competi-
tion Sycz and Kucharski changed their saving themselves tactic for the finish, in the 
middle part of the distance – this time, for fear of the fastest so far French crew, who 
had imposed a quick pace and took the lead. They kept up with it till the finishing 
line, however, the last meters proved to be incredibly hard and out of a clear advan-
tage they had there were only fractions of a second left. An exhausted Kucharski 
was lying on the platform for a long time, Sycz was breathing hard, but they both 
kept some strength to climb on the highest step of the Olympic podium. It was the 
first example of the Olympic title defence in the history of Polish sport.
The medal enriched the Museum’s collections in 2006. There is also a special boat, 
on which Robert Sycz and Tomasz Kucharski had won their medals at the Olympic 
Games in Sydney and Athens and at the World Championships.
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wytwórnia: Efisimon  
autorzy projektu: Elena Votsi, Kostas Kazakos

materiał: srebro złocone; technika: bicie stemplem; średnica: 60 mm

Awers: Bogini zwycięstwa nawiązująca kształtem do wizerunku Nike z Olimpii dłuta  
Pajoniosa z Mende, na tle Stadionu Panatenajskiego i Akropolu z Partenonem.  

Nad pięcioma kołami olimpijskimi napis w języku greckim:  
28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 2004 (28 Olimpiada Ateny 2004)

Rewers: Logotyp Igrzysk XXVIII Olimpiady − w kwadrat wpisany wieniec z gałązek drzewa 
oliwnego, napis w języku greckim: ΑΘΗΝΑ 2004 (Ateny 2004) oraz pięć kół olimpijskich.

Napis w języku greckim rozmieszczony w czterech wersach będący pierwszymi słowami  
VIII Ody Olimpijskiej, napisanej przez Pindara w 460 r. p.n.e., dla uhonorowania zwycięstwa  

Alkimedona z Eginy w zawodach zapaśniczych: ΜΑΤΕΡ Ω ΧΡΥΣΟΣΤΕ ΦΑΝΩΝ ΑΕΘΛΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙ ΔΕΣΠΟΙ Ν`ΑΛΑ ΘΕΙΑΣ (W tłumaczeniu Mieczysława Brożka: „Matko złotem wieńczo-

nych agonów, Olimpio!”). Wizerunek płonącego znicza olimpijskiego. Próba kruszcu: Au 999.
U dołu wzdłuż krawędzi napis w języku greckim: Kωπηλασία – Διπλό Σιφ Ελαφρώ βάρος 

Ανδρω (Wioślarstwo − dwójka podwójna kategorii lekkiej mężczyzn)
Rant: gładki;  

Zawieszka: Wstążka wielobarwna z ornamentami (kolory: pomarańczowy, 
złoty, granatowy, niebieski, zielony, żółty, różowy, czerwony);  

napis w kolorze białym: ATHENS 2004 i koła olimpijskie

mint: Efisimon 
project designers: Elena Votsi, Kostas Kazakos
material: gilt silver; technique: stamp-stricken; diameter: 60 mm

Obverse: The goddess of victory resembling the figure of Nike of Olympia by  
Paeonius of Mende against the Panathinaikos stadium and Acropolis with Pantheon.  
Above the Olympic rings the inscription in Greek:  
28η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 2004 [the 28th Olympics, Athens 2004)
Reverse: The emblem of the XXVIII Olympic Games – a wreath of olive oil leaves framed in 
a square, the inscription in Greek: ΑΘΗΝΑ 2004 (Athens 2004) and five Olympic rings. The 
inscription in Greek laid out in four lines, being the opening lines of Pindar’s VIII Olympic Ode 
composed in 460 BC to honour the victory of Alkimedon of Aegina in wrestling:
ΜΑΤΕΡ Ω ΧΡΥΣΟΣΤΕ ΦΑΝΩΝ ΑΕΘΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙ ΔΕΣΠΟΙ Ν`ΑΛΑ ΘΕΙΑΣ  
(Mother of gold – wreathed agon, Olympia!). The Olympic Torch.  
Hallmark Au 999.At the bottom, along the rim the inscription in Greek:  
Kωπηλασία – Διπλό Σιφ Ελαφρώ βάρος Ανδρω  
(rowing – lightweight double sculls 2 x men)
Rim: smooth
Attachment: A multi-coloured ribbon with ornaments (colours: orange,  
golden, navy, blue, green, yellow, pink, red); the inscription in white:  
ATHENS 2004 and the Olympic rings. 
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(Fot. / Photo. Grzegorz Jakubowski) (Fot. / Photo. Paweł Oprządek)

The solemn unveiling of medal plaques at the permanent exhibition of the Museum of Sports and Tourism 
in Warsaw with the participation of President of the Republic of Poland Andrzej Duda with his wife. From 

left: Irena Szewińska, Agata Kornhauser-Duda, President of RP Andrzej Duda, Natalia Madej and Magdalena 
Fularczyk-Kozłowska – gold medallists in rowing at the Olympic Games in Rio de Janeiro (2016)

Uroczyste odsłonięcie plakiet medalowych na wystawie stałej Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy wraz z małżonką. Od lewej: Irena Szewińska,  

Agata Kornhauser-Duda, Prezydent RP Andrzej Duda, Natalia Madej i Magdalena Fularczyk-Kozłowska – 
złote medalistki w wioślarstwie na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro (2016)

The solemn unveiling of medal plaques at the permanent exhibition of the Museum of Sports and 
Tourism in Warsaw. From left: Joanna Leszczyńska, Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald – 
bronze medallists in rowing at the Olympic Games in Rio de Janeiro (2016)

Uroczyste odsłonięcie plakiet medalowych na wystawie stałej Muzeum Sportu i Turystyki  
w Warszawie. Od lewej: Joanna Leszczyńska, Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Sprin-
gwald – brązowe medalistki w wioślarstwie na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro (2016)
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Przekazanie złotego medalu Igrzysk Olimpijskich w Atlancie 1996 przez Roberta Korzeniowskiego – 
czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym, w darze dla Muzeum (2016)

The handover of the Olympic gold medal of the 1996 Olympic Games in Atlanta by Robert 
Korzeniowski – four-time Olympic champion in race walking, as a gift to the Museum (2016)

Uroczyste przekazanie złotego medalu Wojciecha Fortuny z Igrzysk Olimpijskich w Sapporo 1972, z udziałem 
Igora Klai – prezesa firmy OTCF, która ufundowała medal skoczka (2015)

The solemn handover of Wojciech Fortuna’s Olympic gold medal of Sapporo 1972, with Igor Klai’s partici-
pation – OTCF President, the company which funded the ski jumper’s medal (2015)

(Fot. / Photo. Paweł Oprządek) (Fot. / Photo. Paweł Oprządek)
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Tomasz Majewski – dwukrotny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą od-
słania swoją plakietę pamiątkową z Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012 (2012)

Tomasz Majewski – double Olympic gold medallist in shot put unveiling his 
commemorative plaque of the 2012 Olympic Games in London (2012)

The unveiling of commemorative medal plaques of the 2014 Olympics Games in Sochi.  
From left: ice skaters Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański and Zbigniew Bródka (2014)

Odsłonięcie pamiątkowych plakiet medalowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014.  
Od lewej: łyżwiarze Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański i Zbigniew Bródka (2014)

(Fot. / Photo. Paweł Oprządek) (Fot. / Photo. Paweł Oprządek)
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Odsłonięcie pamiątkowych plakiet medalowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 2010.  
Od lewej: łyżwiarka Katarzyna Bachleda-Curuś, biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk,  

skoczek narciarski Adam Małysz, łyżwiarka Luiza Złotkowska (2010)

 The unveiling of commemorative medal plaques of the Vancouver Olympics 2010.  
From left: ice skater Katarzyna Bachleda-Curuś, cross-country skier Justyna Kowalczyk,  

ski jumper Adam Małysz, ice skater Luiza Złotkowska (2010)

Przekazanie złotych medali Kamili Skolimowskiej i Szymona Ziółkowskiego –  
mistrzów olimpijskich w rzucie młotem. Przed mikrofonem  
Szymon Ziółkowski (2009)

The handover of Kamila Skolimowska and Szymon Ziółkowski’s medals –  
the Olympic champions in the hammer throw. Szymon Ziółkowski 
at the microphone (2009)

(Fot. / Photo. Paweł Oprządek) (Fot. / Photo. Paweł Oprządek)
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Przekazanie przez Waldemara Baszanowskiego pamiątek związanych z jego karierą sportową. 
Od lewej: Iwona Grys – dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, Waldemar Baszanowski – dwukrot-
ny mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, Agata Grabowska – kierownik Działu Muzealiów 
i Wiesława Wiśniewska z Działu Edukacji i Promocji Muzeum Sportu i Turystyki (1993)

The handover of memorabilia connected with sports career by Waldemar Baszanowski. From left: 
Iwona Grys – Director of Museum of Sports and Tourism, Waldemar Baszanowski – double Olympic 
champion in weightlifting, Agata Grabowska – head of Department of Collections and Wiesława 
Wiśniewska of Education and Promotion Department in the Museum of Sports and Tourism (1993)

Odsłonięcie pamiątkowych plakiet medalowych Igrzysk Olimpijskich w Sydney 2000.  
Od lewej: Maria Kwaśniewska-Maleszewska – brązowa medalistka olimpijska w rzucie oszcze-

pem z Igrzysk w Berlinie 1936, Irena Szewińska – siedmiokrotna medalistka olimpijska w lekkiej 
atletyce i Zbigniew Pacelt reprezentujący Urząd Kultury Fizycznej i Sportu (2000)

The unveiling of commemorative medal plaques of the Sydney Olympics 2000.  
From left: Maria Kwaśniewska-Maleszewska – Olympic bronze medallist in discus throw  
of Berlin 1936, Irena Szewińska – seven-time Olympic medallist in track and field events  

and Zbigniew Pacelt representing Physical Education and Sport Office (2000)

(Fot. / Photo. Zbigniew Anderszewski) (Fot. / Photo. Zbigniew Anderszewski)
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