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Z pamięcią o ludziach mikrofonu
– w 70-lecie Polskiego Radia,
któremu oddali część życia.
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Zamiast wstępu – wędrówki po półce
Z wysokości dziesiątego piętra rozciąga się widok na miasto. Okno wychodzi na
wschodnią stronę. Budynki stoją w znacznej odległości; najbliżej dwupiętrowy szpital
kryjący się za szpalerem wysokich, starych drzew. Nie czuje się przytłoczenia, przeciwnie
– spojrzenie w przestrzeń jest jak głęboki haust powietrza w płucach. Dopiero z kilkusetmetrowej odległości wyłania się smukła sylwetka najpiękniejszego w mieście wieżowca.
Między nim a szpitalem – tereny zajezdni autobusów, nad którą o pewnych porach dnia i
nocy unosi się sina mgła spalin. Istnym kuriozum jest to bliskie współżycie zajezdni, produkującej wyziewy, ze szpitalem, w którym rodzą się dzieci. Ale to jest właśnie takie miasto – pełne sprzeczności.
Dużo dalej rysują się dachy domów powstałych w latach pięćdziesiątych i nieco wcześniej odbudowane wieże świątyń Nowego i Starego Miasta. Najbliższa – to kościół Jana
Bożego, który w sierpniu 1944 roku był jednym z bastionów broniących dostępu do Starówki, podobnie jak kościół-klasztor sióstr Sakramentek, którego kopuła, widoczna tylko
w pogodny dzień, także zapadła się wówczas pod lawiną ognia. Widać w oddali szare mury Wytwórni Papierów Wartościowych. Wtedy był to już nie bastion, lecz jedna z najtwardszych fortec tamtego Sierpnia. Czy jest drugie miasto na świecie, które przestało istnieć na przeciąg trzech i pół miesiąca? Było wtedy jedynie płonącym punktem na mapie,
całkowitą ruiną.
Zbliża się wieczór i za oknami w dalekiej perspektywie coraz liczniej zapalają się światła. Dopiero następnego dnia o świcie wyłonią się znowu wyraźne kontury. Zacznie budzić
się ruch na wszystkich ulicach, a więc i tej najbliższej mi, koło placu przed Politechniką.
Oddalonej od obecnego mieszkania o kilka kilometrów, ale jednocześnie o dziesiątki lat.
Na ścianie koło biurka wisi mały obrazek, namalowany przez mojego brata Janusza, architekta i artystę plastyka, który pod koniec życia (zmarł w styczniu 1994 roku) dzielnie
poderwał się do wzmożonej pracy twórczej i pokazał swe obrazy na wystawach nie tylko
w Warszawie, ale i Wiedniu, Paryżu, Zagrzebiu i Chicago. Ten jego obrazek przedstawia
plac przed Politechniką i małą kapliczkę, która stała tam kiedyś o kilkadziesiąt kroków od
bramy ogrodu przylegającego do dawnego toru Wyścigów Konnych, zanim przeniósł się
on na Służewiec. Czym był ten ogród dla nas i naszych kolegów, opowiem w jednym z
następnych rozdziałów.
Na półce w moim pokoju stoi z brzegu bębenek arabski przywieziony z Tunisu. Wystarczy położyć na nim dłoń i poruszyć palcami, a dobędzie się głęboki stukot, coraz głębszy i coraz bardziej niepokojący w miarę przyspieszania taktu. Przypomina rytm bębna
arabskiego towarzyszący biegowi maratońskiemu Algierczyka Mimouna.
Pierwsza moja olimpiada w Melbourne i ostatni dzień lekkiej atletyki. Zmierzch na
Main Stadium wypełnionym po brzegi ludźmi i samotna, zdążająca do mety, sylwetka biegacza z Afryki, który bronił barw Francji. Jakiś widz o brązowej twarzy i czarnej brodzie
miał wtedy w ręku taki sam bębenek i chudymi palcami wystukiwał rytm kroków biegnącego rodaka. Mimoun to dla mnie także Lasek Vincennes i Paryż. Poznałem go w kilka lat
później – kiedy zakończył karierę – tuż przed wiosennym biegiem przełajowym z udziałem wielu sław. Usłyszałem od niego słowa pochwały pod adresem Krzyszkowiaka i
Chromika.
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Ile to lat minęło? Kiedy patrzę na stojącą obok bębenka metalową plakietkę z emblematem białego orła i flagą brytyjską – otrzymaną w prezencie po meczu na stadionie
White City – od razu widzę sylwetki polskich biegaczy. Wysforowali się na czoło i biegną
po rekord świata. Inny stadion, ten nad Wisłą. Zostawili za sobą rywali ze Stanów Zjednoczonych i bieg jest już rozstrzygnięty, tylko nie wiadomo, który z nich wygra. W parę tygodni później zwyciężą w Sztokholmie. Tak, to przecież ze Szwecji jest ten brązowy kubeczek obok lampy, przywieziony w 1958 roku z mistrzostw Europy. Zaraz obok kamienna lampa oliwna, jeszcze jedna pamiątka z Afryki.
Tunis. Nie znam bielszego miasta niż to. Śnieżne zabudowania rozrzucone w głębokiej
zatoce. Na horyzoncie brązowozielone góry wznoszą się jak opustoszałe zamki dawnych
władców, jak fortece korsarzy. Przemieszany kolorowy tłum, ubranie europejskie ociera
się co krok o dżelabę, burnus albo białe sefseri okrywające postać kobiecą. Nagle wzrok
ściąga Berberyjka z tatuażem na czole. Niesie dziecko na plecach. Idzie jak ktoś, kto
przemierza setki kilometrów po pustyni. My już nie umiemy tak pięknie chodzić. Może
czasem jeszcze w Tatrach napotkać można górala, który podobnie stawia stopy.
Pustkowie za miastem. Brzeg uedu, to jest kamienistej rzeki, kaktusy i drzewa o
omdlewających gałęziach, eukaliptusy i palmy, rozkwitające gałęzie migdałów. Skrajem
drogi kroczy osiołek dźwigający na grzbiecie mężczyznę. Przodem idzie kobieta. Jak przed
dwoma tysiącami lat. Tylko na niebie długa, biała smużka, którą zostawił odrzutowiec.
Podczas tamtej podróży poznałem Mahomeda Gammoudi. Wyszczuplał od dnia, w którym zobaczyłem go po raz pierwszy podczas olimpiady w Tokio w 1964, gdzie zdobył
srebrny medal w biegu na 10 kilometrów. Siedział sztywno, uprzejmie uśmiechnięty i trochę celebrował tę wizytę, jak przystało na gospodarza. W pokoju stał niski inkrustowany
stolik, krzesełka i pufy, na ścianie wisiały półki z trofeami, a w kącie stała kuta w żelazie
lampa. Na tle ściany rysowała się smukła rzeźba Don Kichota.
– Dostał ją za bieg przełajowy w Madrycie – szeptał tłumacz, kiedy gospodarz opuścił
nas na chwilę, aby przygotować kawę.
U mnie na półce też stoi figurka Don Kichota. Kupiona na ziemi hiszpańskiej, której
kolor skojarzył mi się na zawsze z tenisowym kortem, przy drodze między Madrytem i
przedpolami Puerto del Somosierra. To była jedna z nielicznych wypoczynkowych podróży zaraz po dramatycznej olimpiadzie w Monachium.
Następnego dnia po wizycie u słynnego biegacza pojechałem na wycieczkę do Mars el
Ghebr, a może trochę inaczej nazywa się ta mieścina. Dotarłem tam tuż przed zachodem
słońca. Ze środka białych domków wystrzelała w górę wieżyczka meczetu, a na samym
skraju ciągnęły się mury więzienia. Przerażające były jego wnętrza, ukryte całe dwa piętra
pod ziemią. Mroczna wilgoć. W takich lochach przebywał przez pięć lat w sąsiednim Algierze twórca postaci najdziwniejszego rycerza, Cervantes. Tylko on – ojciec Don Kichota
– mógł odnaleźć w sobie niebywały hart ducha, aby stamtąd uciekać cztery razy. Powrócił
do ojczyzny, aby rozsławić jej imię na cały świat i na wieki.
Był już zachód słońca, najpiękniejsza pora afrykańskiego dnia. Ściemnia się równie
szybko, jak świta. Jedna strona nieba ciemnogranatowa, a obok ogromna krwista przestrzeń wokół czerwonej kuli raptem przemienia się w jasność. W krótkiej chwili pojawiają
się na niebie jednocześnie: noc, zachód słońca i jakby wstający dzień. Wtem ciszę przerywa głos muezzina dochodzący z wieżyczki meczetu, jego sylwetki już nie można dostrzec.
Biel domków, ciemny granat, czerwień i jasność na niebie, kołyszące się palmy i ten głos.
Jest w moim pokoju także trochę pamiątek z Japonii. Nad drzwiami wisi słomiany kapelusz, lecz rzadko go dotykam, gdyż słoma się kruszy. Kapelusz ma kształt łagodnego
stożka, jak ta najdziwniejsza góra, którą tam widziałem. U podnóża lasy zwalone przez
tajfun, który przeszedł wczoraj albo przed rokiem, silnie parująca ziemia – kłęby pary buchają w górę. Potem chmury. I nagle wszystko zmienia się. Na ziemi śnieg, nad głowami
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błękit nieba. Jesteśmy na wysokości trzech tysięcy metrów. Wysoko ponad nami szczyt
dziwnej i tajemniczej góry. Stromy, idealnie symetryczny stożek obramowany białym
wianuszkiem śniegu. Góra jak z bajki, pogodna i spokojna. Jej wyblakły wizerunek zachował się na kapeluszu, który kupiłem u podnóża Fudżi-jamy. „Ona nazywa się Fudżisan” – kładli nam w głowę Japończycy. Opowiadali, że każdy samolot, który ośmielił się
wzlecieć ponad jej szczyt, spadał jak kamień w przerażający krater. Jakby ściągała go w
dół tajemnicza ręka. Nie wolno przelatywać nad „świętą górą”. To legenda. Prawda jest
inna. Gardziel krateru ma potężny wdech. Fudżi-san od czasu do czasu „ciężko wzdycha”,
a powstająca wówczas próżnia wciąga samolot w głąb. Dno krateru, jak mówią, to cmentarzysko pogruchotanych maszyn.
Karny tłum na stadionie w Tokio wznosił okrzyki przyjazne dla wszystkich sportowców. „Porando!” – to będzie ich nowy okrzyk, hasło wywoławcze, kiedy na bieżni lub
skoczni ukaże się bardzo wysoka i chuda dziewczyna z Polski. Uśmiecha się łagodnie na
podium jak Japonka na różowym wachlarzu, który leży na półce.
Na honorowym miejscu na ścianie umieściłem nieduży bumerang, który nigdy nie szybował, leżał na wierzchu sterty podobnych bumerangów w zwykłym sklepie z pamiątkami
na narożniku Colling Street w Melbourne. Kupiłem pierwszy z brzegu. Niewielki, brązowy, łagodnie zakrzywiony kawałek drewna. Pośrodku delikatny rysunek, przedstawiający
australijski las, gorące, czerwone skały i białą korę drzew, a wszystko w rudawym świetle.
Oczywiście rysuneczek wyblakł po tylu latach.
Pierwsza czarodziejska podróż, najdalsza ze wszystkich, bo do Australii. To skraj
świata dla przybysza z Polski. Lot przez Amsterdam i kilkunastogodzinny pobyt w mieście, które ma czterysta osiem mostów, a kanały ciągną się na przestrzeni blisko stu kilometrów. Pierwszy, także krótki pobyt w Rzymie, potem Chartum i Karaczi, Bangkok i
Manila, wyspa Biak – gdzie żyją Papuasi – potem Sydney i Melbourne. Otwarcie igrzysk.
Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem olimpijski znicz. A przedtem mityng w Geelong na
małym stadionie, gdzie przed bramą prócz samochodów stały osiodłane konie, a obok
mężczyźni w kraciastych koszulach i kapeluszach o dużych rondach. Przedolimpijskie
zawody dla lekkoatletów toczyły się w kowbojskim nastroju. Stanowiska dla reporterów
ulokowane na dachu drewnianego domu, przypominającego hacjendę.
W dziesięć dni później występ Janusza Sidły w rzucie oszczepem. To nie on i nie jego
pogromca Danielsen, to wiatr był głównym bohaterem tamtego dnia igrzysk. Polak prowadził, ale kiedy Danielsen ruszył na rozbiegu do swego czwartego rzutu, wiatr dmuchnął i
poniósł oszczep Norwega na zawrotną odległość. W chwilę później flagi na maszcie bezwładnie zwisały w dół, bo wiatr zatrzymał swój oddech. Sidło nigdy nie zdobędzie medalu.
Startował długo, sięgał po laury. Potem siedział już za biurkiem jako działacz PZLA.
Potem chorował. Zmarł w 1993 roku. Na jego pogrzebie wzruszające, proste kazanie wygłosił sam Prymas. Józef Glemp w młodości także był lekkoatletą. Zawsze mocne więzy
łączyły wszystkich z tego grona, którzy zachwycili się przestrzenią boiska lekkoatletycznego.
Po olimpiadzie wycieczka do australijskiego buszu. Wędrówka w jego głąb trwała zaledwie parę minut, ale zapamiętam ją do końca życia. Na wysokich osiemdziesięciometrowych drzewach siedziały białe kruki śpiewające jak w bajce i rozlegał się przedziwny głos
kokabury, bardzo miłego ptaka, którego trele i wizerunek zdobią czołówkę australijskiej
kroniki filmowej. Wystarczy zapuścić się w głąb zarośli na trzydześci kroków od drogi i
od razu człowiek czuje się zagubiony i bezradny w obliczu przyrody, która naciska ze
wszystkich stron. Wyciąga gałęzie jak ręce i oplata, jakby nie chciała puścić dalej. Ledwie
trafiłem z powrotem do auta.
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Jest już późny wieczór i za oknem tysiące świateł wyznacza obszar Warszawy. W żółtym świetle lampy stojącej na biurku drewniane maski, wiszące na jednej ze ścian, wydają
się jeszcze bardziej ciemne i groźne. Wydatne wargi jakby krzywiły się w okrutnym
uśmiechu. Wąskie szpareczki źrenic zdają się poruszać i śledzić każdy krok. Piękne, dzikie
twarze. Tylko jedna z masek – największa, ma bolesny grymas, jakby skarżyła się, że zabrano ją z Kenii. Rajd Safari. To nie najdalsza, ale najpiękniejsza podróż ze wszystkich.
Zmęczona, ale spokojna twarz Sobiesława Zasady, kiedy dotarł po koszmarnej nocy na
metę w Nairobi. Podczas ulewy atakowali z furią najtrudniejsze odcinki górskiej trasy w
okolicach Eldoret i Nakuru. Przesuwali się z szybkością 150 kilometrów na godzinę u
podnóża Mount Kenya. Czasami wlekli się przez błoto i utykali w bagnistych rzekach.
Noga za nogą, jakby jechali furką w jednego zmęczonego konia.
Tu zobaczyłem po raz pierwszy z bliska lwy na wolności. W płytkim zagłębieniu pod
kępą drzew leżała para lwów. Ona spokojna, ale czujna, on leżał sennie na grzbiecie, pokazując pełny brzuch. Odbywały sjestę. Ścieżka była równa i twarda, więc podjechaliśmy
z p.p. Zasadami na odległość siedmiu metrów. Sfotografowaliśmy je. Królewska para odpoczywała w gęstym cieniu i namęczyliśmy się niemało, aby nastawić odpowiednie światło.
Nieprzerwane szpalery ludzi, odgrodzone od aut linami i rzędami policjantów oraz żołnierzy ubranych w oliwkowe mundury. W fotelu pod baldachimem siedzi prezydent Kenii.
Trzyma buńczuk z ogona antylopy – symbol władzy. Lśnią samochody, wyglądają jak
duże zabawki, takie kolorowe, pooblepiane plakietkami i reklamami. W środku wozów
wszystko poukładane starannie. Lampy i reflektory osłonięte stalowymi kratami. Na tylnym siedzeniu krótki miecz – panga – na wypadek, gdyby zły los zatrzymał samochód w
buszu. W kilka dni później na ten sam plac w centrum Nairobi dotrze zaledwie dziewiętnaście aut. Zajrzę wtedy do samochodu zwycięzcy. Brudno, wszystko pokrywa pył i błoto.
Samochód jak wrak. Pokryty czerwonym błotem nosi ślady głębokich ran i blizn. Między
siedzeniami puste pudełka papierosów. Koło kierowcy nad deską rozdzielczą bukiecik
zwiędłych kwiatów. Te same, które na starcie dała mu matka.
Zniszczyła się przez te lata moja banderilla. Różowa bibułka kryjąca drzewce spłowiała,
ostrze rdzewieje. Pamiątka z meksykańskiej corridy. To było na dwa albo na trzy dni przed
otwarciem igrzysk. Dzień był, pamiętam, ciepły, nadciągał zmierzch wraz z ciemnymi
chmurami, które zapowiadały ulewę. Zjechaliśmy z długiej, wielokilometrowej alei i kręciliśmy trochę po wąskich uliczkach. Wreszcie ukazały się owalne podjazdy prowadzące
do bram i nagle wyrosły strome mury, za którymi kryła się arena. Zza murów dobiegała
wrzawa i skandowane okrzyki. Z trudem przedzierałem się do wejścia. Wokół stały drewniane stragany, jarmarczne budy i stoły. Dziesiątki ciemnych mężczyzn, mali chłopcy,
brudni i rozczochrani, stare i młode kobiety kryjące głowy w czarnych szalach. Na straganach i stołach spiętrzone figurki byków i pikadorów, banderille owinięte w różnokolorowy
celofan i zakończone metalowym ostrzem, czarne kapelusze torreadorów, miniaturki mulet
– wszystko mieniło się w świetle lamp.
Siedziałem na szczycie trybun, w dole owal piasku. Pośrodku barwnie ubrany mężczyzna zamarł w nie dokończonym tanecznym ruchu. Niedostrzegalnie poruszał czerwoną
płachtą. Naprzeciw stał czarny byk. Z wysoka wyglądali jak kukiełki. Zapamiętałem na
zawsze ten pierwszy obraz corridy. Został w wyobraźni zamknięty jak w szufladzie pamiątkowa pocztówka.
Igrzyska australijskie – pierwsze, a więc niezapomniane. Rzymskie – nie wiem czemu,
może najpiękniejsze dla mnie; nie tylko dlatego, że po raz pierwszy nasza reprezentacja
zawędrowała tak wysoko. Olimpiada tokijska – dostojna, monumentalna. Olimpiada w
Meksyku – bajecznie kolorowa, krwista i pogodna, przesiąknięta gorącym temperamentem; najcięższa dla tych sportowców, którzy musieli zdobywać się na długi wysiłek, dająca
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sławę tym, których stać było tylko na krótki zryw i pewnie dlatego wysoki, smukły Murzyn z USA umiał skoczyć na odległość prawie 9 metrów. Monachijska – zorganizowana
bezbłędnie i wygodnie, bo wszędzie było blisko, ale i dramatyczna, bo padły strzały i polała się krew. Igrzyska w Montrealu – najbardziej nowoczesne. Moskiewskie – spięte w
wyczuwalne szczelne ramy
Rzym. Obrazek w kącie pokoju, a na nim fragment Zatybrza. Jak oddać niewysłowiony
wdzięk wąskich uliczek i starych kamienic obwieszonych bielizną, jak opisać dostojeństwo
odwiecznych mostów, którymi przechodziły niegdyś legiony cezarów? W oddali na tle
nieba kopuła Bazyliki Świętego Piotra – lekka i delikatna, jak srebrzysty balonik, który za
chwilę wzięci w powietrze. Potężny masyw postrzępionych murów Koloseum. Opodal
corso -pełne sklepów, kawiarni i eleganckich kobiet. Smukli, młodzi księża idą szybkim
krokiem pochyleni nad książką do modlitwy. Wesołe, umorusane dzieci. Zgiełk biednej
dzielnicy, w której nikt nie mówi cicho, i mury Watykanu kryjące cuda ludzkiego geniuszu. Po jednym dniu pobytu zawsze czuję się w Rzymie jak w domu. Trochę tu i Krakowa,
i staromiejskiej Warszawy.
Kiedy patrzę znów z okna, najładniejszy wieżowiec miasta zasłania mi nieco Starówkę,
ale widać jej dachy. Najpiękniejszy skrawek, jaki jest na ziemi. Odchodzę od okna i patrzę
na pokój. Wystarczy, abym spojrzał na te drobne przedmioty, a natychmiast przenoszą
mnie one w najrozmaitsze zakątki świata, przypominają różnych wspaniałych ludzi,
wskrzeszają minione wzruszenia.
Biegnie czas, przybyło trochę nowych przedmiotów, na półce jest coraz ciaśniej. Musiało się jednak znaleźć miejsce dla Diamentowego Mikrofonu – jakże byłem szczęśliwy,
kiedy otrzymałem go w 1995 roku na 70-lecie Polskiego Radia. Stoi także pamiątka z tego
samego roku – statuetka Super Wiktora za pracę w telewizji. – Nie wbij się tylko w dumę
– powiedziała Izabella. W oczach jej wyczytałem żartobliwą przestrogę, ale i satysfakcję,
bo w dużej mierze tę długoletnią pracę i nieustanne napięcia dzieliła ze mną. Zmieniło się
na półce. Zmienił się także widok z okna na miasto. Daleko, za Wisłą, pas zieleni coraz
węższy, przysłoniła go linia nowych domów Bródna, Pelcowizny i Żerania. Koło Pałacu
Kultury przy Alejach Jerozolimskich wyrosły wieżowce. Po pamiętnym 1989 roku miasto
wyszło z ponurej ciemności. Przybyło kolorowych reklam i neonów. Do późnego wieczora
przesuwają się światełka aut, których coraz więcej z roku na rok.
Rozsuwają się ściany małego pokoju i przenoszę się swobodnie w przestrzeni i czasie.
Oto obrazek (Janusza) placu przed Politechniką. O parę kroków dalej był nasz ogród. Na
wyciągnięcie ręki, trochę w prawo, wisi biało-niebieska chorągiewka. Dał mi ją z serca
uszczęśliwiony chłopiec na stadionie w Rosario na mistrzostwach świata w 1978 roku po
przegranym przez nas meczu z Argentyńczykami. Rówieśnik malca, który przed laty w nie
istniejącym już warszawskim ogrodzie po raz pierwszy kopnął piłkę.
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Łączymy się ze stadionem
– Jezus Maria! Niemcy atakują! – zawołał do mikrofonu.
Na tę wieść groźną, która poszła w eter docierając do najdalszych zakątków kraju, w kilku wsiach chłopi zaczęli ładować dobytek na furmanki.
Gwoli ścisłości wypada wyjaśnić, że szło tylko o mecz piłkarski. Odbywał się niedługo przed wybuchem wojny. Można tu tylko
wyrazić podziw dla niezwykłej ekspresji sprawozdawcy. Był nim
Wojciech Trojanowski
Czy zawód reportera mikrofonowego jest stary?
To wszystko zaczęło się już bardzo dawno. 2 lipca 1921 roku została przeprowadzona
pierwsza transmisja radiowa. Wówczas to ze stadionu bokserskiego w Jersey City po raz
pierwszy do setek tysięcy ludzi mówił ktoś za pośrednictwem mikrofonu. Tym pierwszym
reporterem był amerykański dziennikarz Andrew White, któremu przypadł w udziale zaszczyt przeprowadzenia transmisji z historycznej już walki bokserskiej: Jack Dempsey –
George Carpentier.
A więc już siedemdziesiąt pięć lat... Jeśli wziąć pod uwagę niebywałe tempo rozwoju
naszego współczesnego życia i nieustanne zmiany, które w nim zachodzą, jest to szmat
czasu. I warto chyba raz jeszcze podkreślić pionierską rolę właśnie reportażu sportowego.
Tak, torował on drogę współczesnemu reporterowi w odmianach reportażu, a jednocześnie
sprawozdawcy sportowi wywierali, i chyba wywierają nadal, znaczny wpływ na sposób
przekazywania natychmiastowych wieści i na metodę opisu. Zaczęli ich naśladować
dziennikarze przeprowadzający relacje na przykład z uroczystości państwowych, głośnych
wydarzeń o charakterze politycznym, społecznym lub po prostu – kiedy łapali życie na
gorąco.
Reporter sportowy powinien darzyć miłością sport, o którym chce mówić, powinien starać się zgłębić jego najrozmaitsze tajemnice, uroki, a także konflikty. Sport nie jest przecież dziedziną oderwaną od życia – wręcz przeciwnie, jest tylko jednym z terenów działalności człowieka. Znajomość jedynie technologii sportu może doprowadzić każdego z nas
do niebezpiecznego zawężenia punktu obserwacji. Życie w sporcie jest bujne, żywiołowe,
a więc nieproste, jest młodzieńczą przygodą człowieka, który potyka się i zrywa znów do
walki, który przegrywa albo zwycięża. Czasem w porażce kryją się zalążki przyszłego
triumfu. I odwrotnie. Słowem, jest to nieprzerwana droga szlachetnej walki. Widziałem to
na wielu stadionach w czasie swych wędrówek z mikrofonem. Widziałem człowieka w
walce. I nigdy nie żałowałem, przeciwnie, jestem wdzięczny losowi, że kiedyś skierował
mnie na boisko.
Moja pierwsza podróż za granicę związana była z polskim boksem. Pracując jako początkujący dziennikarz w jednej z warszawskich popołudniowych gazet, w grudniu 1948
roku po raz pierwszy zostałem specjalnym wysłannikiem na międzynarodowy mecz bok10

serski juniorów, który miał się odbyć w Pradze. Ząbkujący dziennikarz towarzyszył początkującej drużynie polskich pięściarzy.
Vaclavske Namesti – plac św. Wacława – to jakby praska Marszałkowska lub Ściana
Wschodnia, tylko że jest to plac stary. Warszawa w 1948 roku dźwigała się dopiero z ruin.
Kontrast był więc ogromny pomiędzy nią a nie naruszoną Zlatą Prahą; nawet boczne
uliczki na Małej Stranie błyszczały wówczas światłami latarń i neonów. Plac św. Wacława
zachwycił przybyszów z umęczonej Warszawy wielkomiejskim przepychem wystaw,
mnogością kin, teatrów i kabaretów ukrytych przy krętych uliczkach i we wnętrzach
oświetlonych pasaży, co dodawało im wdzięku. Kiedy znajdę się w Pradze równo trzydzieści lat później, podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy, wyda mi się ona przy
Warszawie szara, choć zachwycać będzie nadal urok jej starych dzielnic.
Pierwsza podróż zagraniczna połączona była zwykle z chrztem, zgodnie ze starą tradycją sportową. Na czym ów chrzest polegał? Otóż zaraz po przejechaniu granicy nowicjusz
musiał przejść przez niezbyt przyjemną operację: schylał się, by poznać twardość ręki każdego z towarzyszy podróży. Na szczęście razy rozdawali tylko ci, którzy mieli już za sobą
zagraniczny wojaż, a tych było niewielu. Klapsy wymierzały zasłużone obieżyświaty. Złożyło się tak, że moimi chrzestnymi były nie lada sportowe persony: sam Feliks Stamm oraz
mistrz sędziowskiego fachu, zmarły wiele, wiele lat przed panem Feliksem, Józef Zapadka.
Tych samych ojców chrzestnych miał także Józef Kruża, wówczas początkujący junior, a
później rewelacyjny mistrz Europy w boksie z roku 1953. Już dawno pożegnał się z boksem, ale zapewne tak mocno jak ja pamięta twardość ręki Stamma i swój pierwszy wyjazd
za granicę.
W ćwierć wieku później miałem inne przeżycie. Zbliżała się akurat piękna rocznica –
50 lat istnienia Polskiego Radia, postanowiłem więc przygotować audycję sportową związaną z tym świętem. Rzecz prosta, pierwsze kroki skierowałem do Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, bo na szczęście mamy taką placówkę (którą ktoś chciał, jak czytałem i
słyszałem, rozparcelować, co równałoby się zniszczeniu zbiorów). Chodziło mi o znalezienie możliwie jak najstarszych nagrań z imprez sportowych, przypomnienie przebrzmiałych wydarzeń i wskrzeszenie głosów dawnych zawodników i reporterów. Niełatwe
to jednak było zadanie, gdyż na początku działalności radia wszystkie audycje szły wprost
w eter i dopiero w latach trzydziestych zaczęto utrwalać głos, i to nie na taśmie magnetofonowej, lecz po prostu na gramofonowej płycie.
I tak rozpocząłem wędrówkę w przeszłość i wyznam, że było to zajęcie równie ciekawe,
co i – nie boję się tego określenia – wzruszające. Oto cicho szumi stara płyta. Dźwięk daleki od doskonałości, czasem dobywają się jakieś trzaski, niekiedy głos zaczyna oddalać
się i milknie na sekundę albo dłużej. Ale znów narasta, staje się coraz mocniejszy i bardziej wyraźny. Nagle zmartwychwstaje wierny, niezmienny od lat meldunek: „Halo, halo,
tu mikrofony Polskiego Radia na stadionie...”
Te mikrofony ustawione były na miejskim stadionie w Krakowie. Reporter mówił z
ożywieniem: „...na starcie imponująca liczba stu siedemdziesięciu uczestników biegu narodowego. Zawodnicy właśnie opuszczają boisko. Powrócą tu za pół godziny. Widzę Soldana i Fiałkę – znakomitych polskich długodystansowców. Kusociński nie startuje, bo
przygotowuje się do innego występu...”
Słyszę – i to jest zaskakujące, wzruszające – że mój starszy kolega mówi o Kusocińskim w czasie teraźniejszym, jak o żywym człowieku, który gdzieś trenuje, zapewne w
Warszawie, może na swoim ulubionym Polu Mokotowskim.
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Po biegu wywiadu udziela zwycięzca. Znów mówi o Kusocińskim: „...jest znakomity, a
wkrótce będzie w jeszcze większej formie. Niedługo się zmierzymy, będę starał się dotrzymać mu kroku”. To głos dawnego biegacza – Soldana.
Jakiś mecz ligowy. 26 marca 1939 roku. Głos reportera trudny do rozpoznania. „Ruch”
gra z „Garbarnią”. Sensacja. Wygrywa „Garbarnia” 2:1. Ta „Garbarnia”, której już dawno
nie ma w lidze, a której drewniane trybuny rozebrano w Krakowie wiele lat temu, bo puszczono tamtędy nowoczesną arterię przelotową. Słychać okrzyki kibiców, pewnie niektórych już dawno nie ma na świecie. Reporter mówi w pewnym momencie: „...sędziuje
sprawnie pan Kuchar ze Lwowa”. A więc są to czasy, kiedy profesor Wacław Kuchar zakończył już wielką karierę piłkarską, ale wciąż biega po boisku, tyle że nie za piłką, a z
gwizdkiem.
Daremnie szukałem wśród starych nagrań głosu Kusocińskiego. Nie znalazłem takiego
nagrania. Nie uratowało się.
Warkot samolotu. Rośnie i nabrzmiewa, kiedy maszyna schodzi niżej i rozpoczyna
akrobację zwaną beczką. Na tle warkotu niski, spokojny głos sprawozdawcy. Tym razem
mniej opisu, za to w każdym słowie wyczuwa się fachowość, dogłębną znajomość rzeczy.
Tylko chwilami jakiś delikatny ton, nieco cieplejszy. A może nawet nuta zazdrości, że to
nie on lata w górze jak dawniej, a tylko stoi koło hangaru przy mikrofonie. Ten sprawozdawca to pilot, Janusz Meissner. Pan Janusz.
Nie mogę powstrzymać się od dłuższej dygresji. Muszę wybiec w czasy nieco późniejsze. To było chyba dwa lata po opracowaniu tej jubileuszowej audycji radiowej.
Najrozmaitsze są rodzaje przyjaźni. Zawarte w chłopięcych albo jeszcze dziecięcych latach:
na szkolnej ławce, boisku, na harcerskim obozie. W latach młodzieńczych, na studiach albo,
jak bywało, na wojnie. Niekiedy przyjaźnie trwają lata, nieraz urywają się z najrozmaitszych
przyczyn, z których najprostszą jest śmierć. Nie chodzi zresztą o stopień zażyłości, lecz o to,
że niekiedy przyjaźń jest przez wiele lat jednostronna. Nie znamy kogoś osobiście, a jednak
uważamy go za bardzo bliskiego, choć tamta osoba nawet nie wie o naszym istnieniu. Tym
wielkim darem anonimowej przyjaźni obdarowywani są niekiedy pisarze.
Janusz Minkiewicz, uznawany przez wielu za sceptyka, by nie powiedzieć – cynika, i
szydercę, powiedział mi kiedyś, że większość wspomnień o sławnych zmarłych pisana jest
przeważnie według formuły: „Ja i ten znany człowiek”. Pewnie tak jest i nie będę się zastanawiał dlaczego.
O Meissnerze nie umiem pisać inaczej niż poprzez własne odczucia. Należę do sporego
grona tych, którzy wychowywali się na „Szkole Orląt”. Najrozmaitsi są to ludzie: dawni
sportowcy, urzędnicy, naukowcy, przedstawiciele różnych zawodów. A więc na pewno
wśród nich byli piloci, którzy walczyli o Anglię, bombardowali Berlin i Essen, toczyli –
jak słynny Stanisław Skalski – pojedynki z messerschmittami nad piaskami Afryki, a także
ci, którzy latem 1944 roku lecieli z Wtoch nad płonącą Warszawę, by zrzucać jej broń.
Zaczytywali się dawniej książkami Meissnera jako sztubacy i podchorążowie.
Napisał wiele książek, jedną z nich przeglądałem niedawno: „Pistolety i Kosynierzy”;
są to wspomnienia o Orlińskim, Idzikowskim, Skarżyńskim, Żwirce, Wigurze, Bajanie. To
oni pierwsi stworzyli swoją „szkołę” orląt, zanim ich kolega pilot Meissner... napisał własną. Na staroświeckich, często rozklekotanych aeroplanach albo sportowych samolotach
przelatywali ogromne przestrzenie, niektórzy atakowali Atlantyk, co w tamtym czasie było
wyczynem ogromnym. Ginęli zestrzeleni, wracając z bombowych wypraw nad Niemcy.
Meissner był uczestnikiem dwóch wojen, w ostatniej znów służył w polskim lotnictwie,
tym razem na Zachodzie, nie zdejmując „gapy” z munduru. I ten sam stary znak polskich
pilotów zdobi do dziś winietę książek stojących w moim pokoju na półce. W jednej z nich
tak pisze: „Początek XX wieku, pierwszy romantyczny okres rozwoju lotnictwa w Polsce...
Zostałem pilotem mając osiemnaście lat i w ciągu następnych lat dwudziestu kilku spę-
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dziłem prawie dziesięć tysięcy godzin za sterami różnych samolotów. Wtedy, z początku,
było nas bardzo niewielu, a w Polsce zaledwie ponad stu. Z tej pierwszej setki, oprócz
mnie, pozostało jeszcze kilku”.
Znowu ubył jeden.
A więc przez wiele lat była to przyjaźń właśnie jednostronna. Poznałem go osobiście
dopiero w jakiś czas po wojnie, składając mu wizytę w Zakopanem, gdzie wówczas
mieszkał. Minęły znów lata. Przygotowując do druku książkę o sporcie, postanowiłem
zatytułować ją „Wiatr w podeszwach”. Tymczasem dowiedziałem się, że wcześniej właśnie Meissner obrał identyczny tytuł dla własnej książki. Musiałem więc wymyślić jakiś
inny dla swojej, co było niemałym kłopotem, nie mówiąc już o tym, że nowy tytuł wydał
mi się gorszy. Dowiedziawszy się o tym zdarzeniu, Janusz Meissner z rzadko dziś spotykaną elegancją i serdecznością nie tylko napisał pełen rewerencji list, ale przysłał też dawnemu czytelnikowi „Szkoły Orląt” kilka własnych książek, zaopatrując je w bardzo zaszczytne dla mnie dedykacje.
Minęły dwa, a może trzy lata. Pewnego dnia zaproszono mnie do radiowej rozmowy o
książkach w audycji „Cztery pory roku” i tak się złożyło, że parę minut poświęciłem Januszowi Meissnerowi. Rychło otrzymałem od niego list z Krakowa, datowany 21 lutego
1978 roku, w którym pisał: „Przegapiłem jedno z ostatnich wystąpień Pana w Radio i dopiero teraz doszły mnie pośrednie echa tej audycji dotyczące mojej osoby. Dziękuję za
pamięć i życzliwość”. Potem było jeszcze kilka zdań o bieżących wydarzeniach sportowych, kilka życzliwych słów, a na zakończenie tak napisał o sobie: „Co do mnie, to po
ostatnim ataku sercowym, który trwał prawie trzy godziny, jeszcze nie wróciłem do sportowej formy kadry olimpijskiej, choć to już mija miesiąc. Ale, bądź co bądź, podczas codziennego spacerku do kiosku z gazetami uzyskuję przeciętną prędkość 2 km/godz. na
dystansie 1400 metrów”.
List ten dotarł do mnie z opóźnieniem, wysłany został bowiem na stary adres. Natychmiast więc odpisałem: „W tej audycji radiowej, jak umiałem najżyczliwiej, mówiłem po
prostu o tym, czym była dla nas, chłopców z tamtych lat, Pańska «Szkoła Orląt». Życzę
powrotu do pełnej formy, bo systematyczny trening podczas spacerów na pewno przyniesie poprawę”. I napisałem w tym liście także, że „przygotowuję nową książkę, w której
będę starał się, by nie zabrakło odbicia tego sportu, którego nauczył mnie kiedyś porucznik
Grey za Pana pośrednictwem”.
Jerzy Grey, wyimaginowany twórca i wychowawca młodziutkich przyszłych pilotów,
chłopców pozbieranych przez niego z najrozmaitszych miejsc, to bez wątpienia porte parole Autora. Wybierał ich podróżując po Polsce. Widzę do dziś tych chłopców, choć żyli
tylko na kartach powieści. Zawadiaka Kramer, mały włóczęga Plichta, harcerzintelektualista Wirecki ukształtowany na wzór Skrzetuskiego – intuicyjnie naszkicowany
jakiś pierwowzór prawdziwych harcerzy, którzy pojawią się wśród nas: Zośki, Alka, Rudego, Kamila Baczyńskiego. Na stronicach „Szkoły Orląt” żyje Karolek Zakrzewski,
cherlak i łamaga, którego metody wychowawcze porucznika Greya, nauka pilotażu i sport
uprawiany w tej szkole przekształciły w asa lotnictwa. Kiedy przyjdzie potrzeba, Karolek
także będzie zestrzeliwał samoloty wroga.
Miałem ten list w kieszeni i właśnie szedłem na pocztę, kiedy dowiedziałem się, że Janusz Meissner nie żyje.
Ostatnie nasze spotkanie przed paru laty: niedługa wizyta w Krakowie, w domu przy
ulicy Olimpijskiej. Kawka, papierosik, ale tylko jeden. Wspomnienia. Trzymał się prosto,
tylko ruchy miał nieco zwolnione. Nawet w późniejszym wieku ludzie często zachowują
taki sam uśmiech, jaki mieli w młodości. I Meissner, kiedy uśmiechał się, był zupełnie taki
sam jak na jednej ze starych fotografii. Stoi przy samolocie w gronie kolegów, lata dwudzieste.
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„Licznik z czerwoną strzałką”, „Żądło Genowefy”, „L jak Lucy”, inne książki. Pisał
także o morzu, miał przecież brata, Tadeusza, który był starszym oficerem „Daru Pomorza”, dowódcą statku m/s „Warszawa” zatopionego podczas wojny na Morzu Śródziemnym, kapitanem „Batorego”, a potem wykładowcą w Szkole Morskiej.
Ale najmocniej wryła mi się w pamięć ta Jego „Szkoła Orląt”.
W liście, który do rąk Meissnera już nie zdążył dotrzeć, napisałem pod koniec krótkie,
najszczersze zdanie: „Jakie to jednak trwałe ślady, Panie Januszu, pozostawia piękna
książka przeczytana za młodu”.
Jeszcze przez chwilę pozostanę przy lotnictwie. Na kolejnej starej płycie, słuchanej także w archiwum – wyjętej delikatnie z pudełka przez życzliwą panią, która mi to wszystko
przegrywała – zarejestrowany jest głos innego człowieka. Przez krótki czas zdobył sobie
tak wielką popularność, że można było mówić o zbiorowej miłości do niego. Ten człowiek
był lotnikiem jak Janusz Meissner.
Nagranie jest kiepskie, muszę pochylić się nad szumiącą płytą. Mówi ze śpiewnym akcentem kresowym: „My – to znaczy RWD. Mój przyjaciel najlepszy, Staś Wigura, ja i
RWD. RWD – i my. Sukces Polski jest zasługą naszej nieodłącznej trójki”. Zachował się
głos porucznika Franciszka Żwirki, zwycięzcy międzynarodowych zawodów samolotowych, słynnego w tamtych latach challenge’u. A więc rok jeszcze 1932. Zwyciężyli na
polskim aeroplanie marki RWD. Trzy literki – trzy nazwiska konstruktorów: Rogalski,
Wigura, Drzewiecki.
Rzadko zdarzają się takie tragedie. Żwirko i Wigura u szczytu sławy, wkrótce po swym
triumfie, zginęli w katastrofie samolotowej pod Cierlickiem. Powszechna radość zamieniła
się w powszechną, głęboką żałobę. Legenda trwa, ale jak każda legenda z wolna zaciera
się w pamięci, więc nie mogłem pominąć okazji, by choć w kilku zdaniach nie wspomnieć
i o tych naszych dawnych wielkich sportowcach.
Niestety, mało starych płyt ocalało z wojny. Trochę więcej materiałów było z końca lat
czterdziestych. Jeszcze i wtedy nagrywano niektóre transmisje na płytach. Przyjdzie czas,
że wszystko będzie utrwalane wyłącznie na taśmach.
Krótko po wojnie: mecz naszych piłkarzy z Armią Renu na Śląsku. „Halo, ze stadionu
w Katowicach mówi Witold Dobrowolski...” Walka słynnego Czechosłowaka Tormy z
jeszcze słynniejszym Kolczyńskim. „Halo, mówi Tadeusz Pyszkowski”. Derby stołeczne
Polonia-Legia na odbudowę Warszawy. „Wokół stadionu, proszę państwa, rozciągają się
ruiny...”
Raptem natrafiam na swoją jedyną w archiwum płytę: debiut przy mikrofonie podczas
meczu Polska-Anglia o Puchar Davisa na centralnym korcie „Legii” w Warszawie. Słychać dźwięk rakiety, którą Józef Hebda odbija piłkę. Słyszę drżący głos sparaliżowanego
przez tremę młodzieńca.
Potem pewna luka w materiałach. I wreszcie ich obfitość, ale już po nie nie sięgam,
gdyż niektóre relacje łatwo znajdę na tym samym piętrze, w gmachu radia, gdzie pracuję.
Opracowując wtedy tę audycję przekonałem się, jak ważną funkcję pełni Archiwum
Dokumentacji Mechanicznej, i to nie tylko ze względu na potrzeby radia i telewizji. Pomaga również w pracy dydaktycznej szkół i wyższych uczelni. Dzięki udostępnionym nagraniom lekcje i wykłady o tematyce historycznej mogą być dokumentowane autentycznymi
materiałami. Inaczej wtedy smakuje młodemu człowiekowi historia, nie tylko sportu. W
archiwum zgromadzono około dwudziestu tysięcy tak zwanych „jednostek przechowania”.
Zachowano fragmenty przedstawień teatralnych, utrwalone głosy Osterwy, Jaracza, Solskiego, Maszyńskiego, recytacje poezji w wykonaniu Staffa, Tuwima, Gałczyńskiego,
przemówienia głośnych polityków z lat dwudziestych i trzydziestych, wodzów i dyplomatów, wspomnienia sławnych ludzi, których już nie ma.
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Dawno nie robiłem audycji z taką pasją. Nie tylko dlatego, że lubię historię. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki słyszałem i widziałem żywe postacie. W tej audycji musiał być także Feliks Stamm. I był. Mówił z Tokio zaraz po wspaniałych finałach swoich
uczniów, kiedy kolejno Grudzień, Kulej i Kasprzyk wypunktowali trzech groźnych pięściarzy radzieckich. Wielki triumf. Szał radości. A pan Feliks do mikrofonu: „Tak, nieźle
się chłopcy spisali. Walczyli dobrze i wykazali ambicję”. Ani jednego superlatywu. Wargi
drżały mu ze wzruszenia, ale trzymał nerwy na wodzy. Jego powściągliwe słowa jeszcze
bardziej podnosiły sukces polskich pięściarzy.
I oto Powązki. Główną aleją cmentarza krok za krokiem w takt werbli ciągnie kondukt
długości paru kilometrów. Drzewa jeszcze bezlistne, wokół mało zieleni, ale wszystko
rozpromienione słońcem, bo dzień jest piękny. Kondukt wolno zapuszcza się w głąb
cmentarza. Najpierw po lewej stronie białe krzyże na mogiłach żołnierzy, którzy padli we
Wrześniu, a trochę dalej w głębi kwatera weteranów z 1863 roku. Kamienne płyty i rzeźby, czasem wzrok dostrzeże śmigło zdobiące grób jakiegoś lotnika. Potem idziemy Aleją
Zasłużonych, mijamy ją i wreszcie docieramy do miejsca, gdzie mogił już mniej i otwiera
się wolna przestrzeń przeznaczona dla tych, którzy kiedyś odejdą, jak odchodzi teraz Feliks Stamm.
Przyglądam się twarzom ludzi towarzyszących Stammowi w ostatniej drodze. Nie idzie
o kolegów i wychowanków, o działaczy lub przyjaciół i oficjalne osoby. Kim są ci, którzy
tworzą przygniatającą większość w żałobnym pochodzie? Kibice bokserscy. Zwykło się
mówić o nich: najgorsza publiczność sportowa. „Bij go w wątrobę”. „Po serduszku”. Teraz
cisi, skupieni i wzruszeni.
Stoję wśród nich, przyglądam się, słucham przyciszonych rozmów. Niektórzy mają
ochrypłe głosy, jakby zdarte przez dawno przebrzmiałe okrzyki. Wrzeszczeli kiedyś: „Polus, bij lewym”, „Naprzód, Kolka!”, „Chmiel – do ataku!”, „Czooortek!” To ci, którzy
pamiętają czasy, kiedy Stamm był jeszcze młody.
Przyszli także ludzie w średnim wieku. Pamiętają debiut Zbigniewa Pietrzykowskiego
w Hali Gwardii na mistrzostwach Europy w 1953 roku. Pietrzykowski niesie teraz trumnę
wraz z Kulejem, Paździorem, Drogoszem, Stefaniukiem, Kukierem... Przedtem trzymali
wartę honorową przy trumnie. Bracia Olechowie niosą wieniec. A ten wysoki to kto? Zaraz za najbliższymi idzie ogromny, siwy mężczyzna, wyprostowany jak struna. Piłat – zawodnik wagi ciężkiej, dawny olimpijczyk, poprzednik Węgrzyniaka, Treli, Biegalskiego...
Kres wędrówki. Przez megafon słychać pożegnalne przemówienie. Wyliczanie zasług.
Zmieszane szepty w tym tłumie tworzą drugą, równoległą mowę pożegnalną. Strzępy
zdań. Ktoś wyciera oczy: „Nie był profesorem, nie kończył żadnych awuefów. Znał boks,
bo znał życie. Każdy z nas walczy. Uczył, jak walczyć nie łamiąc reguł”. Ktoś inny mówi
chrypliwie, szepce, ale w ciszy słychać każde słowo: „Spójrz pan, ilu dawnych łobuziaków
stoi niedaleko tej trumny. Teraz biały kołnierzyk i krawat, żona, dzieci, porządne życie i
medal za szkłem w gablocie. Zbierał ich po salkach, hołubił. Twardą ręką, ale mądrze”.
W pocztach sztandarowych klubów twarze zupełnie młodych ludzi. Kolejna generacja
kozaków i zakapiorów wzrastających już nie w zaułkach i podwórkach obdrapanych warszawskich kamienic, ale wśród nowych, jednostajnych bloków Pragi i Woli, Bródna i Służewca. Kiedy nieśli te sztandary i szli w gęstym tłumie, niektórzy mieli łzy w oczach. Papę
Stamma znali tylko z telewizji. Stamm był już na emeryturze, ale legenda żyła. Mały,
zgarbiony człowiek o pomarszczonej, pogodnej twarzy także dla tych chłopaków był symbolem, autorytetem i wyrocznią.
Kozaków i zakapiorów nie brakuje i dziś. Czy znajdzie się taki drugi człowiek, który
będzie umiał nawiązać z nimi kontakt, trzymać w ryzach, rozpalić iskrę, pomagać i radzić?
Czy znajdzie się ktoś taki, kto będzie umiał mówić o wielkich, niekłamanych sukcesach
tak prosto i skromnie, jak mówił Stamm? Bez górnolotnych słów, bez łopatologii?
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Właściwie, kim był ten człowiek? Po prostu trenerem boksu, sportu nie tak wzniosłego i
szlachetnego jak alpinizm, tenis, szybownictwo, lekka atletyka. Był trenerem mordobicia,
jak mówią niektórzy wrażliwcy i moralizatorzy. Skąd więc tak powszechny żal i szacunek
dla zmarłego trenera boksu? Wychowawca – na pewno tak. Wybitny wychowawca i do
tego samouk, intuicjonista. A może dlatego nie możemy zapomnieć Stamma, że dzięki
Niemu właśnie – w walce wręcz, a więc w sposób jak najbardziej bezpośredni – nasi reprezentanci w najrozmaitszych okresach wielu dziesiątków lat po prostu pokonywali młodych i odważnych ludzi z innych krajów, i robili to pięknie, po mistrzowsku. Udowadniali
swą wyższość większą inteligencją, odwagą, ofiarnością.
Przypomnę, że bądź co bądź, w niewiele lat po wojnie – która nas nie tylko zniszczyła,
ale starała się także zgarbić i do ziemi przydusić – pierwszym wielkim triumfem narodowym w sporcie było bezapelacyjne zwycięstwo Polski w mistrzostwach Europy w boksie.
Wiosna 1953 roku. Przetrwała i stoi Hala Mirowska, ale wokół biednie i smętnie. Kukier –
Majdłoch, Stefaniuk – Stiepanow, Kruża – Zasuchin. A potem jeszcze dwa dalsze pasy
mistrzowskie dla Drogosza i Chychły. Pięć razy „Jeszcze Polska nie zginęła...” w ciągu
trzech godzin pod połatanym stropem, na który spadło tyle bomb i pocisków.
„Brawo, Stamm!” – spontaniczny, długo skandowany, serdeczny okrzyk tych, którzy
byli wtedy w środku hali, a także i tych, którzy jak kraj długi i szeroki czekali z zapartym
tchem przy radioodbiornikach na każdy celny cios i każdą skuteczną zasłonę.
Z wolna postać Stamma będzie się od nas oddalać, może więc warto przypomnieć
młodszemu czytelnikowi parę faktów z jego życia. Urodził się 14 grudnia 1901 roku w
Kościanie, na ziemi wielkopolskiej. Jako dziewiętnastoletni młodzieniec został instruktorem jazdy konnej w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. Wzrastał w ułańskiej atmosferze i wiele z tej atmosfery bojowości, odwagi i szczególnej fantazji – połączonej z
odpowiedzialnością za to, co się czyni, i ofiarnością dla służby – przeniesie potem na ring,
gdzie walczyć będą polscy pięściarze. Doda do tego jeszcze jedną ważną cechę i będzie
zaszczepiał ją wychowankom: spryt, który w pojedynku bokserskim zwykło nazywać się
taktyką albo sztuką samoobrony. Sam także boksował, ale nie zrobił kariery jako zawodnik. Na początku lat dwudziestych stoczył w wadze piórkowej zaledwie trzynaście walk,
odnosząc jedenaście zwycięstw. Doszedł jednak do przekonania, że będzie lepszym trenerem niż pięściarzem. W 1926 roku zaangażowała go na stanowisko trenera poznańska
„Warta”, pierwszy potężny klub bokserski w Polsce. Tak zaczęła się nasza świetna historia
boksu.
Utrwalone są na magnetofonowej taśmie głosy ludzi, którzy zasłużyli się dla polskiego
sportu, a chyba i nie tylko dla sportu: głosy Stamma, Żwirki, Meissnera.
Oto jeszcze jedna ważna postać z czasów trochę późniejszych. Startował już przed wojną, ale zapisał się w pamięci zawodników i kibiców głównie jako wybitny działacz: „Mefisto”, czyli Witold Gerutto. Otóż Witold Gerutto był człowiekiem twardym. Nie wiem, jaki
był w młodości, bo nie znałem go wtedy, ale kiedy minął czas jego kariery jako wyczynowca, zastopowanej przez wojnę, i zaczął odgrywać wybitną rolę w sporcie jako działacz,
należał do nielicznego raczej grona ludzi mających swoje zdanie. Bywał apodyktyczny.
Był kimś, wytworzył w sobie jakiś rezerwuar energii, stanowczości, lapidarności, rubaszności. Niektórzy mówili „i bezwzględności”, inni wspominali tylko o specyficznej surowości, z jaką traktował sport, uznając go za najlepszą rozrywkę dla mężczyzny. Ale była
to, zdaniem Gerutty, rozrywka, która nie tylko niesie przyjemność, ale i nakłada obowiązki.
W 1938 roku w Paryżu zdobył wicemistrzostwo Europy w dziesięcioboju po morderczym pojedynku ze Szwedem Bexelem. „Po dziewięciu konkurencjach byłem pierwszy,
mając 17 punktów przewagi nad Szwedem – opowiadał Mefisto. – Jeśli przegram ostatnią
konkurencję mniej niż o 15 punktów, to zdobędę mistrzostwo. Pobiegliśmy na 1500 me-
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trów. Po pierwszym okrążeniu Szwed prowadził z dziewięciometrową przewagą. Trzymałem się więc jak należy. Na 500 metrów przed metą Bexel przyspieszył, a ja zacząłem
słabnąć. «Jak nogi nie chodzą, machaj rękami», przypomniała mi się wtedy rada jednego
ze starszych kolegów. Machałem rękami, nie pomogło. Przegrałem o 20 metrów ze Szwedem i on został mistrzem. Wyjeżdżając z Paryża wiedziałem, że czeka mnie jeszcze wielka
radość: dopadnę Bexela za dwa lata na Olimpiadzie w Helsinkach. Strasznie trenowałem,
przez cały rok. Na zimę 1939-1940 zaplanowałem specjalny trening w skoku o tyczce, bo
tu mi nie szło. Przyszła zima. Zima i noc. Długa polska noc. Obudziłem się po ośmiu latach na mistrzostwach Europy w Oslo w 1948 roku. Po pierwszym dniu poszło mi nawet
nieźle, byłem trzeci w dziesięcioboju, ale z zerwanym mięśniem po biegu na 400 metrów.
Rok 1948 i Olimpiada w Londynie. Już mi nie wyszła, bo nie mogła wyjść”.
Mefisto miał potem inne olimpiady: występował w roli działacza.
Dla wielu czytelników nazwisko Gerutto kojarzy się przede wszystkim z trenerstwem,
prezesowaniem, łączy się ze skrótami PZLA i PKOl. Był jedną z największych indywidualności naszego powojennego sportu, taką jak Stamm. Postacią barwną. Na każdych zawodach, w największym tłumie natychmiast dostrzegało się tego mężczyznę. Bardzo wysoki,
barczysty, prosto się trzymający. Krótko, na jeża ostrzyżone włosy. Okulary. Jaka pewność
siebie, jaka witalność biły z tej sylwetki.
Co to będą za zawody, Witold? – pytałem zawsze Mefista przed rozpoczęciem transmisji. Przychodziłem na stadion i szukałem go. Potrzebna mi była zawsze krótka rozmowa.
Patrzał z góry, trochę szyderczo, ale i życzliwie. I dawał szybko proroczą syntezę zawodów w jednym zdaniu.
Jego pierwsze zawody. Rodzinne Grodno, rok 1930. Przyjechały na nie znakomitości
lekkoatletyczne z Białegostoku. „Staliśmy, gdy zajechał autobus, i przyglądaliśmy się gościom z podziwem – opowiadał o swoim debiucie na boisku. – Rozmawiali tylko ze sobą,
na nas nie zwracali uwagi. Zaproszono ich do defilady, nas nie. Wreszcie zaczęły się zawody. Boisko znaliśmy doskonale. Każdą kępkę, każdą łysinkę. Ale tylko do 34 metra.
Dalej już nie, bo tam nigdy nasze dyski nie padały. A ten z Białegostoku zakręcił się i dysk
poleciał poza nasze wszystkie kępki. Wtedy wywołano mojego przyjaciela, Lonię Fiedoruka. Sapał, miał czerwone uszy i kark. To nie wróżyło nic dobrego. Faktycznie, wyszła
mu świeca, nie dłuższa niż na 20 metrów. Lonia jeszcze bardziej pokraśniał, odszedł na
bok i patrzył, ile ja rzucę. Rzuciłem 28 metrów. Ostatecznie zajęliśmy drugie i trzecie
miejsce, a ten z Białegostoku był pierwszy, miał chyba ponad 42 metry. Co za technika,
jaka siła. Jak przyszedł, tak poszedł. Słowa z nami nie zamienił. I tak w każdej konkurencji. Nasi goście wygrywali wszystko, co było do wygrania. Potem postawiono ich przed
trybuną i wręczono medale.
Siedzieliśmy z Lonią w głębokiej trawie po przeciwnej stronie boiska, żuliśmy jakieś
źdźbła. Ale przecież nie było tak źle, zajęliśmy dobre miejsce, mogli dać choćby dyplomy.
Albo przynajmniej ustawić w szeregu i podać rękę. Wstaliśmy i poszliśmy w stronę szatni.
Lonia objął mnie ramieniem i jakimś dziwnym głosem powiedział śpiewnie: »To nic, Wicia, my im jeszcze pokażemy«. Spojrzałem na przyjaciela, uszy miał białe, kark też, tylko
szczęki twardo zaciśnięte i łzy w oczach...”
Mefisto był twardy. Szczególny rodzaj twardości, która wyszła już z mody. Twardość,
która obecnie oznacza często brutalność. Jeśli ktoś odczuje coś tak jak wtedy Lonia i Wicio, to powie się o nim teraz: mięczak.
Było mi przykro, kiedy odprowadzając Mefista na Powązki, z największym trudem dostrzegłem w tłumie zaledwie kilku zawodników z drużyny, którą nazywaliśmy kiedyś
„Wunderteamem”. Stworzył ją przecież także Gerutto.
Nie dziwię się, że młodzi nie lubią chodzić na pogrzeby i niechaj wybaczą mi młodsi
czytelnicy, że sporo tu o Powązkach. Czy jednakże nie było dziwne, że wtedy nie stawili
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się w komplecie ci wszyscy, których Mefisto prowadził do najrozmaitszych meczów w
kraju i za granicą, których trenował, a oni, zdawało się, przejmowali od niego to, co było i
jest czystą esencją sportu?
Wspominając audycję z okazji 50-lecia Polskiego Radia, będącą zresztą impulsem do
napisania niniejszego rozdziału, chciałbym wysunąć na plan pierwszy jeszcze jedną postać, która kilka lat temu także odeszła. Ów człowiek w połowie lat dwudziestych odniósł
swój największy sukces, będący zarazem pierwszym sukcesem olimpijskim polskiego
sportu. Głos inżyniera Franciszka Szymczyka niejednokrotnie rozbrzmiewał z anteny polskiego radia. Należał on do generacji świetnych zawodników, której szeregi mocno przerzedziły fronty wojny. Po wojnie pracowali ofiarnie w swoich zawodach i najczęściej nie
tracili kontaktu ze sportem. Ale lata biegły, przychodziły emerytury i bezpowrotne odejścia.
Franciszek Szymczyk, kolarz torowy, jeden z czterech naszych pierwszych medalistów
olimpijskich z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku, był ostatni z tej czwórki. Jego
partnerzy z drużyny, która na torze w Vincennes przed przeszło siedemdziesięciu laty zdobyła srebrny medal – Łazarski, Lange i Stankiewicz – zmarli wiele lat wcześniej. Najwcześniej Stankiewicz, który już na początku wojny został rozstrzelany w Palmirach.
Kiedy wspominamy naszych pierwszych olimpijczyków z igrzysk w Paryżu, myślę, że
warto przypomnieć nazwiska piłkarzy: Reymana i Kałuży, o których będzie mowa w następnym rozdziale, lekkoatlety Cejzika, szermierza i lekkoatlety Władysława Dobrowolskiego i znakomitych jeźdźców – pułkownika Rómmla, rotmistrza Szoslanda i porucznika
Komorowskiego. Cejzik i Szosland zginęli na wojnie. Reyman, Kałuża, Rómmel i Dobrowolski zmarli już w czasie pokoju w kraju. Komorowski zmarł w Nowym Jorku; przeszedł
do historii jako generał Bór.
Jechali na Igrzyska Olimpijskie do Paryża pociągiem, trzecią klasą. Musiano przeprowadzić wówczas zbiórkę społeczną na pokrycie kosztów tej wyprawy. Kolarze nie
mieszkali w wiosce olimpijskiej, na dobrą sprawę wioski takiej jeszcze nie było. Wynajęli
prywatne pokoje i jadali gdzie popadło, dodajmy – za własne pieniądze.
Paryż tamtych lat. Znam go tylko z opowiadań. Ludzie udawali, że zapomnieli o wojnie. Spieszyli się, by nadrobić stracone jesienie i wiosny, spędzone w okopach nad Sommą
i Marną. Paryż przeżywał wtedy swoje szalone lata.
Otwarcie igrzysk w 1924 roku. W loży honorowej prezydent Doumerque, obok młodziutki król elegancji, książę Walii, późniejszy król Anglii, który w latach trzydziestych
zeskoczy z tronu wprost w objęcia pani Simpson. Opodal pręży się młodziutki brodacz w
czarnym płaszczu, cesarz Etiopii – Hajle Sellasje.
Inżynier Szymczyk wraz z kolegami zdobył drugie miejsce na świecie. Startował na
własnym rowerze kupionym za zaoszczędzone pieniądze w znanej wówczas firmie „Zawadzki” przy ulicy Bagatela. Rower miał już kilka lat, kiedy Szymczyk jechał na nim po
srebrny medal. Trofea wręczono zawodnikom nie na podium, ale znacznie mniej uroczyście, bo za pośrednictwem działaczy. Franciszek Szymczyk – sekretarz ówczesnego PZKol
– jako jedyny z drużyny odbierał medal osobiście.
Siedzieliśmy przy mikrofonie, a Franciszek Szymczyk opowiadał. Miał czternaście lat,
kiedy wsiadł pierwszy raz na rower, było to w 1906 roku. Jeździł na welodromie przy ulicy
Karowej, którego właścicielem był pan Jakub, zajmujący się ponadto handlem końmi. Potem z Karowej przeniósł się na Dynasy. Dużo wcześniej, zanim młodziutki Franek dosiadł
po raz pierwszy roweru, bo 17 lipca 1891 roku, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów,
powstałe w 1886 roku, wydzierżawiło na piętnaście lat bagniste pustkowie porosłe karło-
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watymi krzakami wraz z remizami i ruderami, które udawały budynki, za łączną sumę
sześćdziesięciu pięciu tysięcy rubli. Teren ten zwano popularnie Dynasami.
Jeśli znajdziesz się, przechodniu, w okolicach ulicy Sewerynów w Warszawie, zrób jeszcze
parę kroków w stronę Wisły, a zobaczysz resztki zarysów tego terenu – plac, jakieś drzewo,
budynek poniżej skarpy. Czasem mali chłopcy kopią tu piłkę. To właśnie w tym miejscu kiedyś zawzięcie kręcili pochyleni dawni polscy kolarze, wielcy – choć dla dzisiejszego kibica
niemal bezimienni – poprzednicy Królaka, Szurkowskiego i Kierzkowskiego.
– Przychodziło na ten tor tylu ludzi, że drewniane trybuny aż trzeszczały – opowiadał
inżynier.
W 1921 roku na Dynasach właśnie wygrał ze słynnym zawodowcem z Francji, Nefattim. W 1925 roku walczył o półfinał na mistrzostwach świata w Amsterdamie. Ustanowił z
kolegami rekord świata na dystansie czterech kilometrów, a sam osiągnął rekord na 200 m
(ze startu zatrzymanego), który przetrwał aż trzydzieści pięć lat, a więc został pobity w
zupełnie innej epoce.
Wycofał się z toru mając czterdzieści jeden lat. Potem był przez wiele, wiele lat działaczem. Współorganizował dawne Tour de Pologne, był przy jego wznowieniu zaraz po II
wojnie. Wielokrotnie jeździł z wyścigami jako sprawozdawca prasowy, najwyższej klasy
fachowiec kolarstwa. Niemal do końca życia pracował – w ostatnim okresie na pół etatu,
jako emeryt – w Instytucie Higieny. Zajmował się zagadnieniami ochrony środowiska.
– Dlaczego pracuję nadal? Trudno mi się oderwać od mego zawodu. W tym samym
gmachu pracuję od pięćdziesięciu trzech lat, bez przerwy okupacyjnej. Były zalecenia odgórne z Podziemia, aby Polacy za wszelką cenę utrzymywali stanowiska wymagające
wyższego wykształcenia.
Najbardziej znana jest opowieść inżyniera Szymczyka (mamy ją w redakcyjnym archiwum) o walce, którą stoczył na igrzyskach w Paryżu. Tu jednak pragnę zacytować fragment z jego wypowiedzi na temat dzisiejszego sportu. Mówiliśmy o tym także podczas
naszego ostatniego spotkania na niespełna rok przed Jego śmiercią.
– Co myślę o dzisiejszym sporcie? Oczywiście, zmierza ku zawodowstwu. Ale czy trzeba
się tym specjalnie martwić? Czy można oskarżać o to sport? To nie sport jest winien, ale to,
co go otacza: świat, ludzie. Masy domagają się coraz wyższego poziomu. Zawodnik, aby
temu sprostać, musi coraz więcej trenować, a trener i działacz, zmuszeni do nieustannego
doskonalenia zaprawy i organizacji, wciągają w to naukę. I tak wyrosła machina produkująca niemal taśmowo nowych mistrzów. Zaciera się także różnica między sportem amatorskim
a zawodowym. W sporcie zawodowym mogą występować zjawiska prawidłowe i to wszystko nie musi być niemoralne. Zawodowiec ciężko i sumiennie pracuje na sławę i zysk. A dzisiejszym amatorom często zbyt pochopnie podaje się wszystko pod nos. Nasza dawna formuła była ładna, ale do dzisiejszych czasów, niestety, już nie pasuje.
I inżynier Szymczyk wyznał z całą szczerością, że i on miewał pewne zyski z uprawiania sportu. Ale nie czynił tego cichaczem, jak ktoś mógłby pomyśleć. Wygrywał wiele
wyścigów. Za każdy można było zdobyć żeton ze złota wysokiej próby. Żeton ważył około
20 gramów. Kiedyś oddał je do mennicy, sprzedał i potem z ojcem wybudowali willę w
Legionowie. Willa stoi do dziś, ale przeszła w inne ręce. Musiał ją sprzedać w czasie okupacji. Dodajmy, że wiele cennych nagród ofiarował po wojnie Muzeum Sportu.
– Jak pan widzi przyszłość olimpiad? – zapytałem wtedy i o to inżyniera Szymczyka.
– Ludzie lubią się okłamywać – odpowiedział. – Upłynie trochę czasu, zanim na olimpiadach będą startować sami zawodowcy. Najgorszy jest jednak nie pieniądz, ale sztuczny
doping. To zwykłe oszustwo. Źródłem naszych ówczesnych poczynań była osobista satysfakcja. Sprawdzenie swoich możliwości w walce. A najmilsze chwile, choć trudne, to było
oczekiwanie na dzień wyścigów.
– Więc już nie wróci dawny sport?
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– Nie może wrócić. Nic nie wraca.
– Było to w latach sześćdziesiątych podczas otwarcia Wyścigu Pokoju w Warszawie.
– Proszę państwa, oglądamy honorową rundę na turystycznym rowerze! – wołałem do
mikrofonu. – Jedzie olimpijczyk, który w 1924 roku zdobył medal dla Polski!
Ostatni kolarski występ Franciszka Szymczyka. Następnego dnia gazety nawet nie
wspomniały o jego jubileuszu: pięćdziesiąt lat pracy w sporcie. Szpalty były zapełnione
opisami sukcesów Piechaczka na jednym z lotnych finiszów.
W młodzieńczych latach Franciszka Szymczyka żaden najsłynniejszy nawet kolarz
świata nie odbywał honorowej rundy na oczach stu tysięcy widzów. Stadiony były mniejsze, a radość ze zwycięstw sportowych bardziej dyskretna.
Niestety, nie umiem opowiadać jak Mefisto, który był mistrzem anegdoty. Wiem, że
czytelnicy lubią anegdoty, zatem opowiadanie o kulisach naszego zawodu spróbuję przeplatać od czasu do czasu jakąś dykteryjką.
Na początek ostrzeżenie. Gołąbki jedzcie, państwo, ostrożnie. Mam na myśli nie pieczone ptaszki, lecz mięso owinięte liśćmi kapusty, przewiązanymi nitką.
W któreś niedzielne popołudnie miałem przeprowadzać długą i dość trudną transmisję
w Warszawie. Poprzedniego dnia na kolację jadłem właśnie gołąbki. Rano coś mnie drapie
w gardle, kaszlę więc i nagle na języku nitka. Chcę wyciągnąć i nie mogę. Nitka od gołąbka zaczepiła się gdzieś głęboko w przełyku. Czuję się jak ryba na wędce. Za dwie godziny
transmisja.
Pędzę do pogotowia. Lekarz rozkłada ręce:
– Nitka zaplątała się w supełek na tak zwanej głośni. Trzeba to wyjąć, ale przedtem
znieczulić. To potrwa.
– Panie doktorze, ratunku! – chrypię z rozpaczą. – Bardzo się spieszę.
Przy każdym słowie odczuwam łaskotanie w gardle, lecz do śmiechu mi daleko.
– Dobrze, przylepię jeden koniuszek nitki plastrem do policzka, żeby pan jej nie połknął. Będzie bezpieczniej i twarzowo – mówi lekarz. – A po meczu rzecz załatwimy.
– Zaciąłem się przy goleniu – tłumaczyłem, niewyraźnie bełkocąc, kolegom na stadionie, kiedy pytali, po co ten plaster.
Była to chyba jedyna w dziejach radia transmisja prowadzona przez reportera z nitką w
ustach. Nietypowy przypadek, kiedy usprawiedliwione jest to, że plącze mu się język przy
mikrofonie.
Zdarzają się i inne przypadki. Czasem jakieś złe demony utrudniają połączenie na kablach, przerywają je. Spadają taśmy z magnetofonów podczas emisji albo na minutę przed
rozpoczęciem relacji zatrzaskują się drzwi od kabiny, skąd reporter wybiegł na chwilę po
listę startową. Bywają dni, że reportera boli głowa, ma swoje zmartwienia albo najzwyczajniej w świecie jest nie w formie. Zdania układają się niezręcznie. Refleks przytępiony.
Gubi swój rytm, szuka go – daremnie. Okresy układają się wzdłuż obcej linii. Wkrada się
fałszywa nuta. Reporter czuje to i zaczyna się mylić. Robi błędy językowe. Potyka się.
Walczy i przegrywa. To wszystko oczywiście nic nie obchodzi słuchacza. On chce dobrej
relacji ze stadionu – i ma rację.
Opowiadałem nieraz o bardzo przykrych chwilach, jakie przeżyłem podczas pierwszej
wizyty na kortach Wimbledonu, o której marzyłem od lat. Przez długie minuty, a potem
kwadranse daremnie wyczekiwałem na połączenie z Warszawą. Akurat toczył się wspaniały mecz. Głos technika z Warszawy usłyszałem dosłownie w chwilę po zakończeniu
spotkania. Kort był już pusty. Nad mikrofonem zapaliła się wreszcie czerwona lampka –
sygnał do rozpoczęcia relacji. O czym teraz mówić? Już me ma wielkiej gry. Trybuny opustoszały. Widzowie przenieśli się na inne korty. Już nikt w kraju nie usłyszy odgłosów
piłek mistrzowsko odbijanych przez Australijczyka.
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Rozpoczynam transmisję: „Halo, witam państwa, jesteśmy w Wimbledonie. Przed nami
zielony dywan centralnego kortu. Pogoda prześliczna. Ogromne napięcie...” I dalej przeszedłem, bo nie było innego wyjścia, do opisu tego, co działo się wcześniej, zacząłem
opowiadać tak, jakby zawodnicy walczyli na korcie w tej chwili ostrzeliwując się wzajemnie szybkimi bekhendami i forhendami.
Ktoś kiedyś porównał sprawozdawcę radiowego – radiowego, nie telewizyjnego – z
fotoreporterem. Obaj fotografują to, co widzą. Porównanie jest dyskusyjne. Jeśli już koniecznie ma być fotografia, to możliwie barwna. Przy tym wszystkim trzeba jednak mówić, prawie bez przerwy mówić, mówić. Pod tym względem istnieje zasadnicza różnica
między metodą pracy sportowego sprawozdawcy w radio i w telewizji. Pierwszy – to namiętny gaduła, drugi – lepiej już milczek, ale mający od czasu do czasu coś bardzo istotnego do powiedzenia.
Pewien znany obrońca sądowy żartował kiedyś: „Jesteśmy kolegami. Ja i pan żyjemy z
gadania. I uliczni sprzedawcy także – dodał. – Choćby ten sprzedawca krawatów z rogu
ulic Widok i Marszałkowskiej, którego niezwykłe krasomówstwo ściągało kiedyś tłumy
kupujących w to miejsce. »Taka gadka to majątek« – mówili warszawiacy i pchali się do
stolika, choć krawaty były gorsze i droższe niż gdzie indziej”. Tak zmarnował się może
(dla radia, bo w telewizji gadulstwo jest grzechem...) wielki talent, nasz niedoszły (jaka
szkoda!) i może groźny konkurent (a więc nasze szczęście).
Tworzymy dosyć liczną rodzinę. A jest to familia międzynarodowa. Jak scharakteryzować metodę pracy reporterów sportowych, na przykład z Ameryki Południowej? Każdy z
nich to wulkan. Śpiewają, krzyczą, wręcz wrzeszczą. To karabiny maszynowe, histerycy,
aktorzy o nieograniczonych możliwościach szarży. Atakują z rozmachem nerwy i wyobraźnię swoich słuchaczy, a ci poddają się potokowi emfatycznych zdań z całą rozkoszą.
Reportera i odbiorców łączy ten sam żar, ten sam temperament. Na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, kiedy przyjechałem na skrzyżowanie autostrad na półtorej godziny
przed rozpoczęciem transmisji z kolarskiego wyścigu drużyn, na sąsiednich stanowiskach
już byli w pełnym ogniu pracy reporterzy z Wenezueli i Argentyny. Tokowali tak, jak
gdyby czołówka zbliżała się do mety, tymczasem wokół było jeszcze pusto i dopiero zjeżdżali pierwsi sędziowie. Kolarze nawet nie zaczęli jeszcze zbierać się na starcie, a oni już
przekazywali meldunki w słowach zapowiadających koniec świata. Przeplatali je zapowiedziami reklamowymi: napoje, pralki, samochody, nożyki do golenia, wszystko, co się dało,
za co słono zapłacono.
Są różne typy sprawozdawców w naszym gronie. Kształtuje je, rzecz prosta, także krąg
odbiorców.
W Lahti, na Mistrzostwach Narciarskich Świata, ale nie tych, na których zwyciężał
Łuszczek, lecz jeszcze w 1958 roku, miałem okazję podglądać po raz pierwszy sprawozdawców skandynawskich.
Na ośnieżonej trasie pośród świerków niebieską czapeczkę Fina goni czerwona, radziecka. Walka o mistrzostwo świata. Meta blisko. Szczyty napięcia. W tym momencie
sprawozdawca z Helsinek tak mówi do całej Finlandii: „Jeszcze mają dwie minuty do końca. Jest spory mróz – 20 stopni. Idę napić się herbaty”. Kładzie mikrofon na śniegu i odchodzi na półtorej minuty. Potem wraca i bardzo spokojnie opowiada o emocjonującym
finiszu. Wreszcie z flegmą obwieszcza: „Tak, dobrze się stało. Nasz Hakkulinen jest
pierwszy i zdobywa tytuł mistrza świata”.
Reportera tego ubóstwiała cała Finlandia. Byt gruby, o czerwonej, nalanej twarzy. Zawsze chodził w tej samej granatowej wiatrówce, obwieszony od góry do dołu różnokolorowymi znaczkami. Pamiątki z podróży reporterskich po całym świecie. Słuchacze go uwielbiali, a on wiedział, że mówi do swych zimnokrwistych rodaków.
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Przyszedł czas, że przestałem go spotykać na imprezach. Zmarł, ale znalazł następcę.
Także gruby i także chodzi w granatowej wiatrówce, tylko że znaczków ma mniej. Co
prawda przybywa ich rok po roku, ale jeszcze jest sporo miejsca na plecach wiatrówki.
Mówi w większym tempie, nie osiągnął arcymistrzostwa w niezmąconym spokoju. Nie ma
tej nonszalancji i wdzięku starszego kolegi. Często traci nerwy i zaczyna go ponosić. Pewnie zaraził się trochę od nas: Polaków, Węgrów, Amerykanów czy innych narodów, choć
daleko nam do stadionowych oper w wydaniu sprawozdawców z Ameryki Południowej.
W stylu pracy sprawozdawcy odbija się charakter narodu. Pewien sprawozdawca francuski rozpoczął transmisję z lekkoatletycznego meczu Polska-Francja w Warszawie od
opowieści o spacerze w Łazienkach. Mówił o stawie i łabędziach, o pałacyku przeglądającym się w wodzie, choć sprinterzy już dreptali w miejscu, zerkając na startera. Reporter
wystartował do akcji dopiero wraz ze strzałem.
Do dziś zdarza się, że jakiś bardzo młody słuchacz, znajomy albo równie miły nieznajomy, zapytuje wprost lub listownie, jak to naprawdę było podczas biegu Chromika na
stadionie White City w 1955 roku. Pamiętny bieg Polaka we mgle, bieg, podczas którego
nikt, a więc i reporter, prawie nic nie widział. Pisałem o tym szerzej w jednej z wcześniejszych książek, ale pytany o to do dziś, krótko przypomnę.
A więc pod wieczór w dniu zawodów wiatr przydmuchał od Tamizy morze mgły. Takie
mgły już teraz rzadko nawiedzają Londyn. Stare kominki na drewno wymieniono w domach na gazowe, większość fabryk przeniesiono na peryferie, pozakładano sieć nowoczesnych filtrów: wilgotne powietrze przestało być tak gęste jak kiedyś. Chromik biegł wtedy
słabo. W czasie finiszu osłaniały zawodników białe opary. Daleko, po drugiej stronie stadionu niewyraźnie majaczyły ich sylwetki. Wśród nich był Chromik. Wydawało mi się, że
na ostatnich metrach Polak przegra, gdyż trzech Anglików biegło znacznie swobodniej.
Meta w tym biegu z przeszkodami znajdowała się po drugiej stronie boiska (u Anglików
zawsze coś jest inaczej). Znikli we mgle. Słyszałem tylko wzmagający się krzyk widzów
siedzących w tamtym sektorze trybun. Krzyknąłem więc i ja. Krzyknąłem, że Chromik jest
czwarty w Londynie. Niełatwo opisać napięcie, w jakim czekałem na oficjalny werdykt
sędziów. Na szczęście zgadłem, kto wygrał, a kto przegrał.
Kiedy zacząłem współpracować z telewizją, wysłano mnie do małej tyrolskiej miejscowości, abym przeprowadził pierwszą telewizyjną transmisję z zagranicznej imprezy. Byłem ogromnie przejęty. Czy pozbędę się od razu garbu, jakim niewątpliwie była już spora
praktyka radiowa? Zawody odbywały się w Kitzbühel: narciarze mówią o tym pięknym
miasteczku „Kitz”.
W przeddzień imprezy zebrałem wiele materiału o uczestnikach zawodów, a nawet
zwiedziłem bardzo ciekawe miejscowe muzeum narciarskie i nie bez tupetu złożyłem wizytę Toni Sailerowi w jego rodzinnym domu. Toni Sailer to był wtedy ktoś. Chyba jeszcze
więcej znaczył w sportowym świecie niż potem Jean Claude Killy albo inna późniejsza
wielkość alpejskiego narciarstwa Franz Klammer. Sailer zdobył lekko złote medale na
olimpiadzie w Cortina d’Ampezzo. Jeździł szybko i pięknie. Był przy tym dosyć przystojny; nie darmo został później aktorem filmowym. Inna sprawa, że kariery w tym zawodzie
nie zrobił.
A więc plan pracy miałem w głowie. Wstał dzień, mroźny i śliczny. Była to sobota –
pierwszy dzień tradycyjnych międzynarodowych zawodów alpejskich w Kitz. Na stanowiskach telewizyjnych i radiowych usadowiło się kilkudziesięciu reporterów z kilkunastu
krajów. Transmisja ta była bowiem jeszcze jedną wymianą programu między Eurowizją a
Interwizją. Do Polski miała powędrować dopiero w niedzielę, z drugiego dnia zawodów,
mogłem więc spokojnie przyjrzeć się widowisku i zapoznać z metodą i techniką pracy. Już
nie pamiętam, kto wygrał slalom, bodaj Francuz Duvillard. Najważniejsze, że kolegom
reportaże na ogół udały się i żadnych kłopotów w połączeniach z macierzystymi krajami
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nie mieli. Już po kilkunastu minutach zawodów ogarnęła mnie zazdrość, że oni mówią i
pracują, a ja tylko patrzę. „Jutro pomęczę się i ja” – pocieszałem siebie w drodze ze stadionu.
Przyszła niedziela. O oznaczonej godzinie otrzymałem przez telefon polecenie z Warszawy, że wszystko jest gotowe i mogę zaczynać transmisję. Akurat zsuwał się z góry po
karkołomnej trasie pierwszy forlaufer – czyli zwiastun – co oznaczało, że zaraz rozpocznie
się konkurencja. Sylwetka narciarza była zręcznie miksowana na ekranie mego monitora
pięknymi przebitkami panoramy Kitzbühel i profilem trasy. Miałem zatem kilka minut na
prolog transmisji, na ekspozycję, a więc: jakie zawody będzie oglądał telewidz na swoim
ekranie, co to jest to całe Kitzbühel i jak przedstawia się aktualna sytuacja w światowym
narciarstwie alpejskim. Słowem, mówiłem o tym wszystkim, czym byłem od paru dni naładowany. A potem zaczął pędzić na trasie narciarz z wielką jedynką na plecach i piersiach, dalej wystartował drugi i trzeci. Na ekranie ukazała się jednocześnie wskazówka
wielkiego stopera wyznaczająca tempo, w jakim narciarz pokonywał trasę. Wtedy rozpocząłem komentarz z zawodów.
Minęła siódma minuta reportażu. Wtem podbiega do mnie jakiś mężczyzna, jak się
okazało inżynier austriackiej telewizji, i zaczyna coś nerwowo mówić. Dałem mu dyskretny ruch ręką, że przepraszam, ale teraz nie mogę, widzi przecież, że pracuję.
– Ależ nie. Nie pracuje pan, gdyż głos nie dochodzi do Warszawy. Proszę wstać i pójść
do telefonu. Warszawa chce z panem rozmawiać.
Zerwałem się i pobiegłem.
– Jakaś usterka na linii! – drze się ktoś w Warszawie. – Niech pan głośniej mówi. Źle
słychać! Proszę wracać na stanowisko i zaczynać od nowa.
Pędzę z powrotem. Zaplątuję nogi w jakiś drut czy kabel, uśmiechem przepraszam kolegę, któremu przeszkadzam w pracy. Siadam przed mikrofonem i zaczynam po raz drugi.
Na monitorze pędzi narciarz już z numerem szóstym. Pierwszą piętnastkę zawodników
stanowili, jak zwykle, najlepsi – faworyci zjazdu. Mówię więc pospiesznie, błyskawicznie
„załatwiam” całe Kitz i sytuację w alpejskim narciarstwie. Rzucam jakieś chropawe, niezręczne zdanie i już czepiam się pleców narciarza z numerem siódmym, który minął właśnie półmetek i szusuje jak torpeda w dół. Jestem podenerwowany. Słyszę swoje słowa, a
to znak, że jest źle. Czuję, że nie mówię tego, co chciałbym mówić. Kiedy wszystko idzie
należycie, sprawozdawca nie słyszy siebie. Samokontrola, technika mówienia i rejestracja
zdarzeń – wszystko to jakby zlewa się w jeden wspólny strumień. Teraz wiem, czuję, że
wyleciałem z takiego strumienia. Ale opowiadam dalej, jak umiem.
Nagle podbiega do mnie austriacki inżynier. Nerwowokiwa ręką:
– Komm, komm! Warschau ruft.
Przerywam po raz drugi. Biegnę do telefonu.
– Nic nie słychać! – wołają w Warszawie. – Teraz obraz jest, ale fonia wysiadła. Jakieś
usterki. Chyba nie u nas. Niech pan próbuje dalej.
Rzucam kilka choler w kierunku Warszawy.
– Może przez telefon będę mówił o tym, co się dzieje? Podłączcie mi zaraz telefoniczny
kabel do mikrofonu. Musimy się jakoś ratować.
Kochani technicy z Warszawy po pięciu minutach „podwiązali mnie” do telefonicznego
kabelka i potem już podobno słyszano mnie w kraju, ale tak słabo, jakbym mówił z zaświatów. Musiałem robić trzeci wstęp. Przysłowiowa musztarda po obiedzie. Był to techniczny nokaut, w pełnym tego słowa znaczeniu: techniczny nokaut sprawozdawcy. Nie
pierwszy i nie ostatni. Smutna niedziela, która zepsuła mi cały parodniowy pobyt w Kitz.
Do dziś jednak pozostało mi wspomnienie tego uroczego miasteczka zasypanego śniegiem,
pełnego światła, ruchliwego, wypełnionego warkotem samochodów. Dziwne miasteczko,
w którym na dziesięciu przechodniów dziewięciu idzie z nartami.
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Z zimowego pejzażu przenieśmy się teraz na szosę biegnącą wśród rozkwitających
majowych drzew, przedzierającą się przez pola i wzgórza. Pisząc o reporterskich przygodach, jakże pominąć nasze przeżycia z Wyścigu Pokoju? Pamiętam szczególnie jedną z
ważniejszych transmisji, jaką miałem zaszczyt prowadzić wiosną 1957 roku, kiedy po raz
pierwszy na etapie polskim helikopter ze sprawozdawcą i mikrofonem krążył nad kolumną
wyścigu. Piękne, pionierskie czasy naszej redakcji sportowej. Znów powiem o kulisach, a
nie o pracy. O nastroju, jaki panował wówczas w gronie dziennikarzy.
Praca przy Wyścigu Pokoju jest uznana przez nasze środowisko za zajęcie męczące i
żmudne. Oczywiście, ma ona wiele pozytywnych stron – jest niewątpliwym wyróżnieniem, daje cenne doświadczenia, zapewne także jest okazją do wybicia się, zdobycia nazwiska w świecie sportu – ale jest także mordęgą. Blisko trzy tygodnie prowadzi się życie
cygańskie, dziś tu, jutro gdzie indziej. Wielką zaletą tej imprezy jest za to częstotliwość
przeprowadzanych transmisji. Krótko mówiąc, reporterstwo na wyścigu kolarskim jest
znakomitą szkołą dla sprawozdawców. Niejeden z tych, którzy przez nią przeszli, z
wdzięcznością wspomina swój udział i chyba dobrze, że w ostatnich latach nastąpiła zmiana warty przy „wyścigowych” mikrofonach. Doświadczenia nabierają koledzy młodsi.
Miłe to są wspomnienia i czasem, kiedy dyżurowałem w studio warszawskim, starając
się uzupełniać relację kolegów pracujących na trasie – a pewnie to samo odczuwał i Bogdan Tuszyński – wspomnienia te napływały i wyobraźnia przenosiła nas na szosę, do peletonu zawzięcie pedałujących kolarzy.
Naładowani wrażeniami, w stałym napięciu i oczekiwaniu, że może tego dnia wreszcie
wygra Polak – bo wówczas nie mieliśmy Szurkowskiego, a jedynym asem był Królak –
sprawozdawcy szukali także chwili odprężenia. A ponieważ najlepszym odprężeniem jest
zawsze śmiech, więc wśród „specjalnych wysłanników” panowało dość duże zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju dowcipy. Wszelkiego rodzaju, więc i na te niezbyt wyszukane.
W dawnych wyścigach gościnni organizatorzy zwykle obdarzali wszystkich uczestników różnymi podarunkami. Czasem była to porcelana, zegarki, innym razem dawano
świetne, maleńkie lornetki lub kilimy z wizerunkiem kolarza. Słowem – prócz honorarium
za artykuły i transmisje przywoziło się do domu pamiątki z kilkunastu dni spędzonych na
trasach między Pragą, Berlinem i Warszawą. O tych upominkach dowiadywali się również
dziennikarze, którzy z wyścigiem jeszcze nie jeździli.
I oto taki nowicjusz ruszał wreszcie na wyścig. Był bardziej przejęty niż my, rutyniarze.
Chciał się wybić – i to było naturalne, chciał także coś dostać, i to także nie jest obce naturze ludzkiej. Rzecz prosta, natychmiast stawał się ofiarą przeważającej części żartów i kawałów.
– Czy dostał już kolega ten piękny zegarek? – od niechcenia pyta debiutanta wyga
dziennikarski.
Rzecz odbywa się w przeddzień rozpoczęcia wyścigu w hotelowym hallu, gdzie panuje
nieopisany rozgardiasz.
– Nie. Nic nie dostałem – odpowiada nowicjusz niby spokojnie, ale już traci nerwy i łapie wygę za rękaw, gdy ten udaje, że odchodzi. – Jaki zegarek?
– Zupełnie niezły, a przede wszystkim oryginalny, bo z kukułką. Dochodzi godzina
piąta i kukułka kuka pięć razy. Ma pan szóstą – sześć razy kuka. Na rękę i z kukułką. W
tym roku specjalnie się wysadzili.
Nowicjusz jest rozgorączkowany.
– Dlaczego mi go nie dali?
– Tego już nie wiem. Przepraszam, ale mi się spieszy...
– Poczekajcie, kolego. Gdzie dają?
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Teraz moment na pointę dowcipu. Jeśli nowicjusz nie zna niemieckiego, najlepiej odesłać go do kolegów niemieckich, niech się z nimi pomęczy. I tak właśnie raz było. Biedny
„specjalny wysłannik” podszedł do kolegi z NRD, działacza wyścigowego. Oto jak przebiegał dialog:
– Uhr? Uhr? Wo Uhr? – pyta gorączkowo nowicjusz.
Niemiec pokazuje mu na własnym zegarku, która godzina.
– Nein! – woła rozpaczliwie niedoszły posiadacz oryginalnego zegarka. – Uhr!
Chcąc wreszcie wytłumaczyć, o co chodzi, nie baczy już na nic i zaczyna naśladować
kukułkę:
– Kuku,kuku,kuku!
Nie umiem opisać wyrazu twarzy informatora niemieckiego ani twarzy osób, które stały
akurat w pobliżu.
Innym razem, a było to w dniu odpoczynku w Karlovych Varach, radiowcy również postanowili zażartować z debiutujących w wyścigu kolegów.
– Słuchajcie, panowie. W czasie przerwy w imprezie, żeby było coś oryginalnego, nie
nadamy dziś komentarza, lecz przeprowadzimy krótkie wywiady z dziennikarzami obsługującymi wyścig. Opowiecie, koledzy, słuchaczom, jak nam się tu żyje i pracuje. Prosimy
wszystkich. Zbiórka o godzinie trzynastej w hallu.
Oczywiście, pierwsi stawiają się nowicjusze. Są przejęci, że ich głosy słyszeć będzie
cała Polska, a więc może i narzeczona z Warszawy, Łodzi lub Wrocławia. Magnetofon stoi
na stoliku, wokół siedzą zaproszeni do wywiadu sprawozdawcy. Część z nich jest wtajemniczona w całą sprawę: będą udzielać wywiadów, by rozluźnić i zachęcić pozostałych.
Rozmowa zaczyna się toczyć wartko wokół uroków Karlovych Varów i ich mieszkanek. Padają pytania i odpowiedzi na temat jakości czechosłowackiego obuwia, bo przecież
słuchaczom trzeba dać wytchnienie od codziennej problematyki kolarskiej. Wreszcie mikrofon wędruje przed usta niezmiernie przejętego debiutanta.
– Oo, jakie ładne buciki kupił kolega! Czy to nie w tym samym sklepie, skąd wychodził
pan dziś rankiem obładowany pakunkami? To był większy sprawunek. Chyba z piętnaście
albo dwadzieścia par?
Rozmówca lekko sztywnieje.
– Jakimi pakunkami? Szedłem z małą paczuszką. Kupiłem perfumy dla kogoś w Warszawie.
– Tak, tak. Ten ktoś zapewne tęskni, a pan tu szaleje w każdym etapowym mieście. Czy
ta piękna, ruda kobieta, której asystował pan w Gottwaldovie, to dziennikarka czeska czy
miłośniczka sportu?
Rozmówca jest już wyraźnie zdenerwowany. Od dwóch lat jest żonaty i każdy z nas
wie, że jego żona jest strasznie zazdrosna.
– Jaka ruda kobieta? Nie znam i nie poznałem w czasie wyścigu żadnej kobiety. Widzę
tylko kolarzy.
Wywiadów, rzecz prosta, nikt nawet nie próbował utrwalać na taśmie. Potem oczywiście tajemnica żartu została wyjawiona. Biedna ofiara niewyszukanego dowcipu boczyła
się przy salwach śmiechu przez dłuższą chwilę, by dać się w końcu przebłagać przy
szklance czeskiego piwa.
W czasie innego wyścigu, po którymś etapie w Polsce, nasz kolega, znany zresztą uwodziciel, przedstawił się dwóm damom jako Duńczyk, Ostergaard, słynny kolarz, który musiał wycofać się z walki wskutek kontuzji. Kolega udawał więc, że lekko kuleje, robił tajemniczą minę, mówił (nieźle zresztą) po niemiecku i oczywiście ogromnie zaimponował
paniom.
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Po miłym spacerze cała trójka powróciła do hotelowej restauracji, bacznie obserwowana przez siedzących przy sąsiednim stoliku dziennikarzy pełnych podziwu dla pomysłowości kolegi. Lojalnie nikt go nie dekonspirował.
W sali panował duży ruch. Kolarze siedzieli właśnie przy kolacji. Wtem do sali wchodzi trener polskiej drużyny. W ręku trzyma kartki pocztowe, chce wysłać pozdrowienia do
domu, ale nie ma pióra. Rozgląda się i najbliżej widzi rozflirtowanego z dwoma damami
naszego cudzoziemca „Ostergaarda”, który toczy rozmowę po niemiecku, dystyngowany,
tajemniczy, luźny. Trener podchodzi.
– Panie Stefku, pan da pióra, chcę napisać do domu.
„Ostergaard” rozpaczliwie udaje, że nie rozumie po polsku.
– Ich verstehe nicht. Was wünschen Sie? – i mruga znacząco do trenera, lecz ten zupełnie nie wie, o co chodzi.
– Bardzo przepraszam panie, że przeszkadzam w rozmowie z naszym kochanym redaktorem – zwraca się z galanterią do dam zapatrzonych w słynnego kolarza duńskiego. Są
najpierw zaskoczone, a potem głęboko rozczarowane.
– Jak to, to pan nie jest słynnym zagranicznym sportowcem, a tylko zwyczajnym polskim dziennikarzem? Niemądry pan jest – mówią do biednego Stefana obrażone lwice i
odchodzą od stolika kołysząc biodrami.
Jutro kolarze znów wsiądą na rowery i bez względu na pogodę, obolałe mięśnie i samopoczucie, będą starali się dojechać do kolejnej mety.
Zapewne te nasze dowcipy trochę już dziś trącą myszką. Cóż, tamte wyścigi to odległa
przeszłość. Stopniowo słabło coraz bardziej zainteresowanie Wyścigiem Pokoju. Za to
przybywało atrakcyjnych zawodów w kraju i za granicą, co w następstwie wzrastającej
liczby transmisji telewizyjnych z całego świata musiało odbić się na odbiorze Wyścigu.
Kiedyś jazda kolarzy przystrojonych w turbany była dla kibiców czymś niezwykłym.
„Hindusi jadą! Patrz, to kręcą Włosi i Anglicy!”. Jeden taki okrzyk wystarczył i zaraz zbierały się tłumy wzdłuż trasy.
Przyszła straszliwa wiosna Czarnobyla w 1985 roku, a kolarze na odgórny rozkaz zmuszeni byli do udziału i stanęli na starcie w Kijowie, gdzie wokół rozpościerały się obszary
napromieniowane w następstwie awarii reaktora atomowego. Fakt ten odsłonił nową
prawdę o Wyścigu. Odkrył, co przez lata kryło się za piękną walką kolarzy i emocjami
milionów ludzi. Wyścig był wielki, szły nań przecież ogromne pieniądze państwowe.
I tak w końcu Wyścig Pokoju zmarł w Polsce śmiercią naturalną wraz z odzyskaniem niepodległości. Był już wygasającym ogniskiem. Są teraz i tacy, którzy chcieliby nadąć się i rozdmuchać czerwony płomień, ale nie ma przecież już „Trybuny Ludu”, i „Neues Deutschland”.
W naturalnym odczuciu społeczności sportowej szybko zaczęła iść w górę ranga Wyścigu
Dookoła Polski mającego długie, jeszcze przedwojenne tradycje. Tour de Pologne powinien
stać się teraz najważniejszą naszą imprezą kolarską. Francuzi mają Tour de France, Włosi Giro
di Italia. Wokół naszego Touru zgromadzili się fachowcy i zapaleńcy. Ma coraz lepszą organizację i obsadę zagraniczną. A w tym wyścigu nabierać będą nerwu i klasy sprawozdawczej
reporterzy nowej generacji. Walka rozłożona na wiele etapów, kończona błyskiem finiszów
przed metą, zawsze pozostanie czymś pasjonującym dla rzesz odbiorców.
A oto inne wspomnienia. Olimpiada w Meksyku, główny stadion w Ciudad de Mexico.
Wielka arena, pamiętają ją państwo z telewizyjnego ekranu. Kiedy patrzyło się na nią z
oddali, przypominała nieco kształtem.... gigantyczne siodło. „Meksykańskie siodło” – tak
ją nazwaliśmy. Tam właśnie, mniej więcej na 60. czy 70. metrze ostatniej prostej olimpijskiej bieżni, znajdowały się kabiny polskiego radia i polskiej telewizji. Spędzało się tu
każdego dnia długie godziny, przeważnie w blasku słońca, w ogromnym żarze, choć kilka
razy przeżyliśmy niebywałą ulewę. Niezapomniane chwile... W oczekiwaniu na start – nie
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zawodników, lecz reporterów – rozglądałem się po sąsiednich kabinach. Można było zobaczyć znajome twarze, świetnie znane sylwetki.
Dwie kabiny dalej, na prawo, siedziała Angielka Mary Rand – ta, która w Tokio pokonała w skoku w dal panią Irenę. W Meksyku pełniła funkcję asystenta lekkoatletycznego
sprawozdawcy brytyjskiej telewizji. Przystojna i koleżeńska Mary... Nie zapomnę tego, że
miała łzy w oczach, kiedy Polka przegrała skok w dal. Przybiegła do naszej kabiny i ściskała mi rękę: „I am sorry”. Głęboko przeżywała porażkę wielkiej polskiej faworytki, bo
istnieje jakaś niewidzialna nić solidarności pomiędzy najwspanialszymi sportowcami. Cieszą się, gdy dawny rywal zwycięża, i martwią, jakby sami przegrali, kiedy dawny rywal
doznaje nieoczekiwanej porażki.
Trochę niżej, w otwartej kabinie przeznaczonej dla radiowców, widywałem codziennie
Michela Jazy’ego, słynnego kiedyś lekkoatletę francuskiego polskiego pochodzenia, mistrza Europy z 1962 r., zwycięzcę wielu biegów średnich i długodystansowych. Pracował
dla radia Luksemburg, które jak zwykle nadawało świetną muzykę, a w przerwach łączyło
się z Meksykiem, aby entuzjaści najnowszych przebojów dowiedzieli się, co słychać na
najważniejszej arenie olimpijskiej. Kto zwyciężył w sprincie? Jak Michel Jazy ocenia
szansę najlepszych mistrzów świata?
Nawiasem mówiąc, nasz „Michałek” – bo tak przezywaliśmy Jazy’ego, który wcale
nieźle mówił po polsku i wystąpił parokrotnie i przed naszymi mikrofonami – pomylił się
wtedy w swoich przepowiedniach. Cóż, zdarza się to nawet najlepszym specom. Jazy
ogromnie przeżywał długie biegi. Był bardzo zdenerwowany i wydawało się, że zapomniał
wtedy o swoim nowym zawodzie reportera. Wyobraźnią i sercem był na bieżni razem z
tymi, którzy przemierzali okrążenie za okrążeniem w walce o medale.
W innym miejscu siedział Mr Abrahams – starszy, łysawy pan o wyblakłej twarzy.
Wyglądał na niższego urzędnika banku, a był najbardziej precyzyjnym komentatorem tych
wszystkich cudów wytrzymałości i szybkości, jakie oglądał wówczas świat każdego dnia
na lekkoatletycznym stadionie. Jakby dobrotliwie patrzył na swoich młodszych kolegów,
nie tylko tych z kabin, lecz także tych na boisku. Abrahams – mistrz olimpijski na 100 m
jeszcze z roku... 1924. Cóż z tego, że osiągnął 10,6 s. Nie było w tym czasie tartanu, nie
było obozów kondycyjnych, kadrowego, odrzutowców, telewizji, aklimatyzacji. Ale i wtedy był złoty medal, i także zawieszano go na szyi.
Pamiętam doskonale, jak Mr Abrahams też raz się pomylił. Kiedy włoski trójskoczek
rano w eliminacjach ustanowił nowy rekord świata, brytyjski sprawozdawca powiedział:
„Na Meksyk wystarczy. Jest świetna pogoda i idealne warunki. W finale będą bardziej
zdenerwowani i rekord Włocha utrzyma się”. A potem w trójskoku padał rekord za rekordem. Nawet on, tak znakomity fachowiec, nie mógł przewidzieć, że plon lekkoatletycznej
olimpiady będzie aż tak fantastycznie bogaty. Ale z kolei ten sam reporter – trzeba przyznać, nieśmiało, lecz z pewną nadzieją – przepowiedział, że jego rodak, płotkarz Hemery
zdobędzie w finale na 400 m jeden z medali. Myśleliśmy, że Abrahams trochę przesadził.
Zdawało się, że Hemery zajmie piąte, może czwarte miejsce... Tymczasem miał bieg życia
i zwyciężył, ustanawiając fenomenalny rekord świata. No, ale tego nikt już nie mógł przewidzieć. Nawet triumfator nie przypuszczał, że pobiegnie tak szybko.
Roger Moens – komentator belgijski. Wydatny nos, ascetyczna twarz. Nieśmiały, jakby
skrępowany przy mikrofonie. Ożywiony iskrą wzruszenia i napięcia, kiedy z wirażu wybiega na prostą grupa finiszujących zawodników.
Oto końcówka biegu na 800 m i Moens zrywa się. Przekrzykuje tłum. W oczach żal,
który nigdy nie zginie. Ludzka zazdrość na widok biegacza, który gubi rywala i pierwszy
przerywa taśmę.
– Monsieur Moens, podziwiałem pana w Rzymie...
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Raptowny kurcz twarzy reportera i wicemistrza olimpijskiego.
– Nie, tylko nie o tym. Niech pan nigdy nie mówi przy mnie słowa: Rzym. Mogłem tam
wygrać, a byłem drugi.
W kabinie radzieckiej gruby i dobroduszny Ozierow. Ten sam, który przed kilkunastu laty
grał na centralnym korcie „Legii” z Władysławem Skoneckim i Józefem Piątkiem. Mistrz tenisowy ZSRR. Zmienił rakietę na mikrofon: najpierw radiowy, a potem telewizyjny.
Wśród sprawozdawców telewizyjnych był także Christ Chattawy – jedna ze sław długiego dystansu z olimpiady w Helsinkach i innych wielkich mityngów (był później ministrem w rządzie brytyjskim).
Można by przypomnieć więcej głośnych nazwisk, ale opuśćmy na chwilę kabiny reporterskie w Meksyku. W Wimbledonie widziałem przy mikrofonie Freda Perry’ego,
wielkiego tenisistę sprzed wojny, którego nigdy nie oglądałem na korcie. Znałem go tylko
z fotografii i... własnych marzeń, żeby grać choć w setnej części jak on. Po latach Fred
Perry stał się moim kolegą, a raczej ja jego, Freda Perry'ego – komentatora tenisowego.
Komentatorem telewizyjnym będzie po zakończeniu kariery John McEnroe, wcześniej
przed monitorem zasiadał uzbrojony w mikrofon słynny ongiś australijski gracz Newcombe. Piłkę nożną relacjonował czasem dawny filar piłkarstwa angielskiego Charlton, nie
mówiąc już o najsławniejszym ze sławnych – Brazylijczyku Pelé.
Reporterzy z różnych krajów, znani z nazwiska albo tylko z imienia, czasem z twarzy
lub z głosu, wędrujący po świecie od jednego sportowego święta do następnego. W czasie
wielkich igrzysk tworzą wspólną rodzinę. Łącznicy dalekich stadionów ze swoimi krajami
rodzinnymi.
To już pora, aby przejść do próby dokonania bardzo ostrożnej analizy warsztatu naszej
pracy, pracy reporterów mikrofonowych. Chciałbym zainteresować tą sprawą czytelnika.
W końcu sportowa relacja mikrofonowa (radiowa i telewizyjna) jest produkcją (nie
ośmielam się nazwać tego twórczością) przeznaczoną dla szerokich rzesz. Sporo ludzi –
mówiąc ostrożnie, chyba blisko połowa kraju – ogląda i słucha sprawozdań z wielkich
imprez sportowych, zatem jakość tej produkcji ma duże znaczenie społeczne.
Parokrotnie brałem udział w szkoleniu reporterów sportowych polskiego radia i telewizji. Uczestniczyli w nim przede wszystkim sprawozdawcy młodsi, początkujący, ale też i
ci z pewną praktyką; nie brakowało również doświadczonych. Poprzednio podobne szkolenie przeprowadziło nasze radio tylko dla swoich sportowych sprawozdawców, mówiących jakby do niewidomych słuchaczy, a więc tych, którzy nie widzą zmagań sportowców,
pozbawieni telewizyjnego ekranu, a mimo to chcą coś zobaczyć za pośrednictwem narracji
radiowego sprawozdawcy. Potem szkolenie rozszerzono i włączono komentatorów telewizyjnych, jako że utworzyliśmy jedną wspólną rodzinę.
Przez szkolenie to przeszło kilkadziesiąt osób. Zaproszono wówczas także sporo gości z
zewnątrz, i to nie byle jakich. W roli ekspertów sportu wystąpili tacy fachowcy, jak były
mistrz olimpijski w boksie – trener Kazimierz Paździor czy ówczesny szef wyszkolenia
PZLA – doktor Stefan Paszczyk. O boksie mówił też redaktor Aleksander Reksza, najwybitniejszy nasz dziennikarz z zakresu pięściarstwa. Raz wystąpił jako prelegent Gustaw
Holoubek, ale oczywiście z pozycji odbiorcy sportowych programów. Wiadomo jednak,
jaką jest indywidualnością. Rozsadził temat sportu, wnosząc wiele nowych, niezmiernie
interesujących elementów. Opowiedział się za subiektywizmem reportera, co oczywiście
wcale nie znaczy, by reporter naginał wszystkie fakty do swojego widzimisię. Szło mu o
przełamanie bezosobowości, by nie powiedzieć – szarości owych komentarzy. Holoubek
wypowiedział się zdecydowanie za większym eksponowaniem własnej indywidualności
reportera, jeśli reporter oczywiście ją ma. Jeśli nie zdołał jej w sobie odkryć, niechaj stara
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się tę cechę odnaleźć i wykształcić. O brakach językowych sprawozdawców sportowych
mówił z życzliwą surowością kolejny ekspert, Miłosz Stajewski, dawny sportowiec, jeden
z najbardziej doświadczonych ludzi radia, a o dykcji – wieloletni spiker, Bolesław Kielski.
W ciągu kilku dni nie można nauczyć się żadnego zawodu, szło więc przede wszystkim
o podzielenie się doświadczeniami z młodszymi kolegami, zwrócenie uwagi na popełniane
błędy. Prowadzono także zajęcia praktyczne. Z paru tych spotkań odniosłem wrażenie, że
szkolenie to bardziej przypadło do gustu kolegom, którzy mieli już pewien dorobek. Ci,
którzy więcej widzieli i umieli, więcej wynieśli ze spotkania. Jak wiadomo, cechą adeptów
– nie tylko zresztą mikrofonowego rzemiosła – bywa i to, że wszystko wiedzą najlepiej, a
doświadczenia starszych zdają im się mało przydatne. Cóż, cecha młodości.
Podobne seminaria były i będą na pewno potrzebne, ale cały ciężar – tak sądzę – rozwoju i osiągnięcie wysokiego poziomu spoczywa przede wszystkim na barkach każdego
reportera. Szkolić się musi sam: oczy i uszy otwarte, otwarta głowa.
Czy jednak zamiast dobrych rad nie lepiej będzie przekazać krótką refleksję z przelotnego spotkania z wielkim naszym uczonym, profesorem Władysławem Tatarkiewiczem,
jako pointę tego wywiadu? Znalazłem się z nim w jednym towarzystwie i ośmieliłem się
podejść do niego, przedstawić i powiedzieć kilka komplementów o jednej z jego książek.
– A co też panu się w tym tak spodobało? – zapytał profesor.
Było to bardzo trudne pytanie, bo i jakże odpowiedzieć w jednym zdaniu? Wybąkałem
więc, że taki prosty, piękny jest jego język i w ogóle sama treść, i że potem jakoś inaczej
patrzy się na życie.
Uśmiechnął się i wcale nie krył, że niezręczne komplementy sprawiły mu przyjemność.
Bez namysłu powiedział z całą powagą:
– Bardzo dziękuję, pańskie słowa to ogromny doping dla mnie do dalszej pracy.
Taki ogromny dorobek, taka sława, a mimo to jakby potrzebował ciągle dopingu. Jakie
to wspaniałe i optymistyczne.
W latach dziewięćdziesiątych stanął przede mną trud, odpowiedzialność i niemały zaszczyt pokierować jury konkursu wyłaniającego kandydatów na nowych komentatorów
telewizyjnych. Wyłoniono grono zdolnych młodych ludzi. Przeszli oni potem szkolenie,
które przebiegało w bardzo koleżeńskiej atmosferze i wtedy pozwoliłem sobie wskazać im
kilka własnych punktów – obowiązków, którymi chyba powinniśmy starać się kierować w
naszej reporterskiej służbie przy obu mikrofonach – zarówno radiowym jak i telewizyjnym.
Zdaję sobie oczywiście sprawę z odmienności obu warsztatów. W pierwszym przypadku sprawozdawca musi informować w sposób obrazowy, tak aby poruszyć wyobraźnię
słuchacza. W drugim przypadku obraz trzeba tylko uzupełniać słowem. Stąd sprawozdawca radiowy musi mówić bez przerwy, non stop, bo dłuższa przerwa w narracji spowodowałaby drażniącą lukę, nastąpiłoby zerwanie kontaktu ze słuchaczem. W telewizji zaś komentator powinien mówić mniej i „wypuszczać” obraz, pogłębiając jedynie oszczędnie
dobranymi słowami jego ostrość.
Te przemyślenia, którymi dzielę się także z czytelnikiem, być może przybliżą naszą
pracę odbiorcom, odsłaniając kierunki naszych poszukiwań oraz nasze rozterki.
Reporter musi mieć ogólną wiedzę o sporcie. Jest to podstawa, a wiedza ta musi być
szczególnie pogłębiona w zakresie dziedzin, na temat których reporter wypowiada się publicznie. Z kolei relacja powinna być pełna, podana w dobrej polszczyźnie, a konstrukcja
narracji zbudowana klarownie i interesująco. Od sprawozdawców wymaga się także takich
cech, jak: refleks, spostrzegawczość, dobra pamięć, umiejętność nawiązania kontaktu ze
słuchaczem. Można dodać jeszcze wrażliwość, a nawet intuicję oraz kondycję psychiczną i
fizyczną. A erudycja? Oczywiście, nie tylko sportowa. A wiara w sport i w jego wychowawcze funkcje? To także wydaje się ważne.
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Miliony ludzi zna się na sporcie w naszym kraju. Cóż tu dodać? Chyba tylko to, że
sprawozdawca powinien znać się na sporcie nie gorzej niż wytrawny kibic. Trudno jednak
zabierać głos na temat każdej dziedziny sportu. Rozrósł się on jak potężne drzewo o wielu
gałęziach.
Tyle lat pracuję w sporcie (czy dla sportu, nie wiem, które określenie jest właściwsze),
przez tyle lat uprawiałem sporo najrozmaitszych konkurencji. We wczesnych latach –
jeszcze przedszkolnych, szkolnych i trochę później – jak przystało każdemu szanującemu
się mężczyźnie, kopałem piłkę. Ślady tego chłopięcego zafascynowania znajdą czytelnicy
w następnym obszernym rozdziale o futbolu. Potem był tenis – i pozostał do dziś. Można
by wymienić jeszcze kilka innych dyscyplin, które krócej lub dłużej zajmowały moją wyobraźnię i czas.
Wyznanie to zmierza jedynie do tego, by podkreślić, że jest wiele dyscyplin, na których
się nie znam i którymi bliżej się nie interesuję, choćby: podnoszenie ciężarów, judo, żeglarstwo, szybownictwo, gimnastyka, wioślarstwo. Przykłady można by, ku mojemu wstydowi, mnożyć dalej.
Jeśli chodzi o te mniej mi znane dyscypliny, mogę jedynie zabrać głos – tak mi się wydaje – w sprawach dotyczących ogólnie tego, co nazywamy sportem. Bo pewne zjawiska
są wspólne dla wszystkich sportowców. Łączy je jedna nić przewodnia: stosunek do podjętej rywalizacji i do rywali. Mówiąc krócej: umiejętność zwyciężania i przegrywania. Pozostańmy przy takim skrócie, choć problem jest oczywiście dużo szerszy i bardziej skomplikowany.
Jak czytelnik zapewne zauważył słuchając radia i oglądając telewizję, w środowisku
sprawozdawców sportowych zarysowuje się coraz wyraźniej tak zwana specjalizacja. Kolega X przeważnie albo wyłącznie występuje przed mikrofonem ustawionym na boisku
piłkarskim, czasem hokejowym, ale nie pojawi się w roli sprawozdawcy na przykład z
lekkiej atletyki lub boksu. „Bokser” z kolei nie prowadzi relacji z meczu piłki nożnej, choć
może się zdarzyć i tak. Są specjaliści, powiedzmy, wyłącznie od gimnastyki albo jeździectwa. Niekiedy „gimnastyk z mikrofonem” zabierze głos na inny temat, na przykład
będzie prowadził sprawozdanie z łyżwiarstwa figurowego. Proszę jednak traktować te
przykłady umownie. Tylko reporter szaleniec może opowiedzieć się za występowaniem w
roli omnibusa.
Zasada specjalizacji w naszym zawodzie jest słuszna. Słuszna jak każda zasada ogólna.
Wyznam jednak, że jestem za pewnymi wyjątkami, bowiem niebezpieczne jest dla reportera stałe i długotrwałe ograniczanie się do relacji tylko z jednej dziedziny sportu. Występuje
wtedy dość dobrze znane zjawisko nazbyt wąskiej specjalizacji. Taki „wąski” specjalista z
czasem staje się fachowcem dobrej albo bardzo dobrej klasy, lecz jednocześnie nadciąga
niebezpieczeństwo: po pierwsze – zrutynizowanie, a po drugie – stopniowe zubożenie języka. Dlatego wdzięczny jestem najrozmaitszym okolicznościom – a pewnie niektórzy moi
koledzy także taką wdzięczność odczuwają – które zmuszały mnie w swoim czasie do
niemałego ryzyka. Rzucano nas na arenę dyscyplin, z których nigdy przedtem nie przeprowadzaliśmy mikrofonowego sprawozdania. Tak zdarzało się na moich pierwszych
olimpiadach, na które wysyłano znacznie bardziej skąpe ekipy reporterów niż na olimipiady z lat ostatnich. Więcej było stadionów niż reporterów, a trzeba było przecież oglądać
raz szermierkę, innym razem jeździectwo lub boks.
Zdarzyło mi się na początku mojej praktyki przeprowadzać transmisję z wioślarstwa, ze
słynnych regat w Henley pod Londynem, kiedy startował jeszcze Teodor Kocerka. Była to
pierwsza relacja z Henley dla naszego radia. Malownicza miejscowość i piękny tor nie
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były znane kibicom, mogłem więc położyć główny nacisk na opis miasteczka, uzupełniając to podstawowymi informacjami dotyczącymi przebiegu walki.
Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu wytrawnych kibiców dostrzega w naszej pracy sporo braków natury fachowej. Słyszy się czasem opinie lub pytania, dlaczego nie sięga się
śmielej po trenerów, działaczy i byłych zawodników. Otóż takie próby były czynione i
będą czynione, lecz praktyka ta przynosiła gorsze efekty, niż oczekiwano. Trenerzy, działacze i byli zawodnicy mieli na ogół należyty zasób wiedzy o swojej dyscyplinie, spełniali
więc całkowicie wymagania dotyczące fachowości, ale wykazywali niedostatki w umiejętności reporterskiego opowiadania, choć zdarzały się bardzo pozytywne wyjątki, jak w
przypadku dawnego świetnego boksera, Jerzego Kuleja.
Często wspominano o konieczności nawiązania szerszego kontaktu z absolwentami
uczelni wychowania fizycznego. Nawoływano, by sięgać śmielej po studentów specjalizujących się w dziedzinie sportu. Tak, racja, ale i to nie rozwiązuje całej sprawy. Próbowali i próbują sił wychowankowie tych uczelni. Jedni wykazują zadatki, nawet zdolności
wymagane od sprawozdawców, ale wielu szybko zdradza się brakiem szeregu potrzebnych
cech.
Dlaczego szukać przede wszystkim wśród studiujących wychowanie fizyczne? Równie
dobrze można znaleźć nowych zdolnych reporterów wśród studentów i absolwentów studiów uniwersyteckich: socjologów, psychologów, przedstawicieli innych nauk. Pośród
nich jest wielu młodych ludzi ogromnie interesujących się sportem, a ich wykształcenie
gwarantowałoby spełnienie paru innych wymagań, na przykład: poprawny język, erudycja
pozasportowa.
Bardzo ważne jest, aby reporter sportowy sam uprawiał sport. Nie chodzi wcale o to, by
szczycił się posiadaniem złotego medalu olimpijskiego. W tym przypadku wcale nie decyduje poziom, jaki osiągał. Powinien jednak z własnej praktyki znać boisko, trud treningu,
smak rywalizacji. Wśród polskich dziennikarzy sportowych nie brakowało zresztą i nie
brakuje byłych zawodników. Za granicą również można łatwo spotkać sprawozdawców
wywodzących się z kręgu słynnych ongiś zawodników.
Ilu reporterów sportowych przed wyborem zawodu dziennikarskiego uprawiało sport, i
to na wysokim poziomie? Na szczęście – wielu. Jeśli sięgniemy do krajowego środowiska
dziennikarzy sportowych, znajdziemy tam znakomite przykłady. A więc często wspominany doktor Stanisław Mielech, albo Zygmunt Weiss – niezastąpiony członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Sportowego”, lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk jeszcze z Paryża. Podobnie jak nieżyjący również Stanisław Rothert – także sprinter, po wojnie zaś wieloletni
sekretarz „Życia Warszawy”. Można by znów przypomnieć dawne walki bokserskie Aleksandra Rekszy; był później wiele lat naczelnym redaktorem miesięcznika „Boks”. Edward
Trojanowski, były redaktor „Przeglądu” i „Sportowca”, to przecież dawny reprezentant i
rekordzista Polski w biegu na 100 metrów (10,7 sek). Jak widać, nasi dziennikarze sportowi mieli szczęście do lekkiej atletyki, a może odwrotnie – to sprint przemieniał się z czasem w szybkość i refleks w dziennikarskim zawodzie.
Nie było kiedyś telewizji i kamer, transfokatorów i bezpośrednich łączy na odległości
dłuższe niż ocean. Nie fruwał śmigłowiec nad peletonem kolarzy. Nie było tylu sprawozdawców co dziś. Ale i wtedy był już mikrofon. Trochę inny niż niektóre dzisiejsze, istne
cuda, maleńkie jak długopis. Albo te niewidzialne, krążące gdzieś wysoko nad głową reportera, niebywale czułe na każdy efekt akustyczny. Lub ten japoński, ukryty w kolorowej
czapeczce, o którym tak łatwo zapomnieć: wtedy reporter swobodniej opowiada o tym, co
się dzieje, jakby wprost przemawiał do ucha. Dawny mikrofon to było duże, ciężkie pudło,
metalowy przedmiot na słupku. Lecz bez względu na to, jaki miał kształt, od dawna przyciągał mnie jak magnes.
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Rola sprawozdawców sportowych urasta do szczególnej rangi, nakłada dużą odpowiedzialność. Przekazujemy nie tylko wiedzę o sporcie, ale być może kształtujemy także gust
odbiorców, postawy, wpływamy też w wysokim stopniu na język młodych ludzi.
Od czasu do czasu słyszę opinię, że przeciętny dziennikarz sportowy używa w swojej
działalności reporterskiej co najwyżej kilkuset słów. I nie wynika to z oszczędności słowa,
lecz ubóstwa. Jest to bardzo nieprzyjemna opinia, może nawet trochę przesadzona, ale
skłania do pewnego zastanowienia się.
Czy istotnie zdajemy sobie sprawę, jak często używamy podobnych określeń, zwrotów i
wyrazów – w słowie mówionym, a także pisanym? Dotyczy to nie tylko dziennikarzy
sportowych.
Niektórzy mówią, że winien temu pośpiech – ten straszliwy, niedobry pośpiech, który
opanował cały niemal ludzki rodzaj. To on przyczynia się do nadmiernie ułatwionego sposobu nawiązywania kontaktu z innym człowiekiem i wzajemnego przekazywania informacji i spostrzeżeń, zwykłych spostrzeżeń, już nawet nie myśli.
Jak ludzie dawniej starannie i pięknie pisali, choćby listy! A jak piszemy listy my, ludzie dzisiejsi? Coraz rzadziej zresztą je piszemy. Telefon wystarcza. Tempo życia zubaża
nie tylko myśli, ale i styl, formę naszej korespondencji. W tym wypadku myślę o korespondencji prywatnej, nie urzędowej, bo ta jest już osobnym koszmarem. Powracając zaś
na podwórko dziennikarstwa sportowego: kiedy sięgniemy do dawnych roczników czasopism, natychmiast zwróci uwagę znaczna różnica stylu – różnica w urodzie sprawozdań,
felietonów i artykułów. Na korzyść tych dawnych, oczywiście. Na dodatek zauważa się
większe bogactwo w zasobie określeń, stów, metaforyki, mówiąc ogólnie – erudycji.
Nie tylko dziennikarze parający się sportem używają słownictwa sportowego. Posługują
się nim wszak wszyscy ludzie związani ze sportem, więc zawodnicy i działacze, a także
kibice – czyli obserwatorzy zdarzeń, czytelnicy prasy, słuchacze radia i telewidzowie, nawet politycy. Słownictwo sportowe jest więc jakby wspólnym dziełem dużej zbiorowości
ludzi.
Wydaje się, że nasze słownictwo sportowe jest dosyć bogate. Wyrosło co prawda z terminologii obcej, przede wszystkim angielskiej, lecz fakt owych zapożyczeń nie przynosi
ujmy naszej mowie ojczystej. Słownictwo sportowe w niemal wszystkich krajach naszpikowane jest angielszczyzną. Począwszy od zasadniczego słowa sport poprzez baseball i
football, rugby, hockey, tennis, derby aż po badminton i go-cart. Jest tego nieprzebrana
mnogość. Większość poszczególnych gałęzi sportu wytworzyła własne obszerne słownictwo. Wiąże się ono nie tylko z określeniami regulaminowymi, lecz obejmuje także i
obyczajowość sportową, choćby klasyczne fair play, a nawet dotyka spraw jak najbardziej
praktycznych, na przykład dres, czyli kostium treningowy (z ang. dress), albo gogle –
okulary narciarskie (z ang. goggles). Nie sposób wszystkiego wymienić.
Zapożyczyliśmy też sporo wyrazów z języka francuskiego: floret, remis, repêchage, virage, parcours – to tylko pierwsze z brzegu przykłady. Terminologia francuska występuje
często w sporcie jeździeckim, w szermierce, w nieco mniejszym stopniu w kolarstwie i
narciarstwie alpejskim.
Mamy sporo zapożyczeń z włoskiego, przede wszystkim w szermierce, z niemieckiego,
napotykamy również wpływy skandynawskie – oczywiście kojarzą się nam one z narciarstwem: telemark, kristiania, slalom i skijering.
Wreszcie osobną grupę zapożyczeń stanowią wyrazy pochodzenia greckiego i łacińskiego, choćby: atleta, dyskobol, gimnastyka, nie mówiąc już o maratonie, olimpiadzie i
stadionie oraz o tak nadużywanej w ostatniej dobie spartakiadzie na określenie niemal
każdych zawodów.
Jednak nasz język sportowy w dość naturalny sposób oczyszcza się stopniowo z naleciałości i wzbogaca o rodzime nazwy i określenia.
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Kiedy oglądałem swe pierwsze mecze w życiu, nikt inaczej nie mówił o piłkarzu grającym na obronie, jak „bek”, a o spalonym „ofsajd”. Nawiasem mówiąc, w prasie pisano te
słowa zgodnie z pisownią angielską. Obecnie określenia takie słyszy się raczej tylko u
starszych kibiców.
Na ogół udanie zastępujemy te klasyczne nazwy i mamy dość bogate słownictwo sportowe, bogatsze niż wiele innych krajów, które także zapożyczały, lecz nie stworzyły potem
własnych określeń. Obserwujemy to w krajach należących do naszej słowiańskiej rodziny.
Trzeba tu jednak nadmienić, że tworzyliśmy też nazwy i określenia nad wyraz niefortunne,
a nawet chyba sprzeczne z zasadami i duchem mowy ojczystej.
U schyłku lat czterdziestych i na początku pięćdziesiątych powstała na przykład nazwa
popularnej odznaki SPO: „Sprawny do Pracy i Obrony”. Sprawnym jest się „w czymś”, a
nie „do czegoś”. Do czegoś można być zdolnym, na przykład zdolnym do wszystkiego, jak
wynalazcy tego terminu. Tych, którzy nosili odznakę SPO, próbowano wtedy nazywać
dość dziwnie „znaczkistami”.
Temat sportu jest w pewnym sensie tematem relaksowym. Rozmawiamy o sporcie z
przyjaciółmi, ze znajomymi, niekiedy i z obcymi ludźmi: dla przyjemności i zaspokojenia
ciekawości, aby skonfrontować własną opinię z cudzą. Przypomina to czasem rozmowę o
pogodzie, choć ta jest bardziej neutralnym tematem, w pewnym sensie bywa rozmową o
niczym. Najczęściej podejmujemy ją jako wstęp, jako rozgrzewkę, zanim przejdziemy do
wymiany zdań na tematy bardziej zajmujące.
Lecz oto i sport, a raczej język sportowy, staje się coraz bardziej hermetyczny. W pracy
jednego z naszych sportowych językoznawców, która wpadła mi kiedyś w ręce, napotkałem zadziwiające określenia: „pad”, czyli „ruch tułowia wykonany w stawach kolanowych
i skokowych do podporu leżąc przodem lub do leżenia”. Mamy także słowo „dosuw”. Co
oznacza? „Faza ruchu wykonywanego przez miotacza w kole przed wyrzuceniem kuli”. To
także z tej fachowej pracy. Nawiasem dodam, że miotacz nie rzuca kulą, tylko ją pcha,
wypycha. Jest i „odchył”, „odkop”, „odpór” oraz „opad”, który nie ma nic wspólnego z
opadem krwi. Ktoś próbował lansować „rozszczep”, mający zastąpić używany potocznie
„szpagat”.
Nieco lżej czyta się stronice owej pracy o naszym języku sportowym, kiedy dojdziemy
do „Elementów żargonowych”. Nareszcie przenosimy się bliżej boiska. Jest to język, którego używają zawodnicy, nasza młodzież szkolna i studencka uprawiająca sport. Raz będzie to „zakosić”, „dać szpulę”, innym razem napotykamy „łanię”, co określa smukłą i
ładnie biegającą zawodniczkę. „Żywiec” to zawodnik szybki i żywiołowy, ale na bakier z
techniką. „Jeleń” określa zawodnika początkującego, a „trumna” – pole karne w koszykówce. „Złom” – to ciężki sprzęt do rzutów, na przykład młot, kula, dysk.
Wreszcie bardzo obrazowe i trafne określenie źle zorientowanej w przepisach i nie rozumiejącej sportu szowinistycznej publiczności. Taka publiczność widzi we własnej drużynie tylko to, co dobre, a w drużynie gości – tylko to, co złe. Zawodnicy nazywają niekiedy taką publiczność „preria” albo „dżungla” lub krótko i węzłowato – ”dzicz”. My, którzy często chodzimy na stadion, nie zdajemy sobie sprawy, ile to razy znajdujemy się na
prerii lub w dżungli.
Język zawodników oczywiście zmienia się, niektóre określenia wymierają, rodzą się
nowe. Mnie osobiście bardziej podoba się ten właśnie język niż wszelkie koszmarne dziwolągi fachowego języka sportowego począwszy od „znaczkisty”, a skończywszy na „sięgu” i „dosuwie”.
Tę samą tendencję do zniekształcania języka można zresztą zauważyć w poszczególnych grupach zawodowych. Przekonać się o tym można na przykład podczas konferencji
działaczy sportowych. Wciska się tu nieustannie słownictwo urzędowe zapożyczone z języka administracji: te wszystkie „sekcje wiodące”, „wiodący problem” albo określenie
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„tenis ziemny”, który odnoszono choćby do turnieju w Wimbledonie, gdzie gra się na trawie. W ostatnich latach zniekształca nasz język także wpływ świata biznesu, takie z kolei
wyrażenia jak: sponsor, promocja, no i świata polityki: „konfrontacja”, zamiast prostych:
współzawodnictwo czy rywalizacja. Albo „opcja”, lub choćby nieznośny „konsensus”.
Gdybyśmy umieli mówić i dyskutować o problemach sportowych w sposób bardziej prosty
i ciekawy, kto wie, czy nie lepiej wcielalibyśmy w życie postulaty zmierzające do poprawy
sytuacji w naszym sporcie. Myślę tu głównie nie o poziomie wyczynowców i o powszechności
sportu, ale o sprawach wychowawczych. Zatem opisując piękno rywalizacji sportowej powinniśmy nieustannie pamiętać, że jednym z elementów wychowania jest również język.
Może będzie to nieobiektywna uwaga, ale sądzę, że na ogół młodzi reporterzy posługują się gorszym językiem niż starsi. Być może jest to objaw powszechniejszego zjawiska.
Język polski ma około stu kilkudziesięciu tysięcy słów, tymczasem przeciętny Polak używa ponoć najwyżej dwóch i pół tysiąca wyrazów. Jednocześnie w ciągu ostatnich dwudziestu lat przybyło siedemnaście tysięcy słów, z czego ogromny procent to słowa potworki, a potworki rozpychają się energicznie.
Nie bronię własnego środowiska. Czy jednak troskę o piękno języka i jego bogactwo
widzimy w innych rodzajach dziennikarskiej pracy? W sprawozdaniach z życia miast i
wsi, w komentarzach?
Mówimy do mikrofonu bez kartki. „Jedzie Szozda – cudowne dziecko dwóch pedałów!” –
zawołał jeden z kolegów do mikrofonu podczas Wyścigu Pokoju. Ogromnie lubię takie
śmieszne określenia, które wymykają nam się podczas transmisji. To jest spontaniczność naszego języka. Ten lapsus śmieszy, czego nie można powiedzieć o innych, typu „aktywne jazdy”, „szkoleniowcy” albo „aktualnie pierwszy jest Partyka”. Coraz rzadziej mówi się do mikrofonu: „w tej chwili”, „obecnie”, „teraz” – zastąpił je przysłówek „aktualnie”.
Młodzi sprawozdawcy podchodzą do mikrofonu nieśmiało albo z zadziwiającą pewnością siebie. Przybywa ich. Dobry, naturalny bieg rzeczy. Co roku dowiadujemy się z naszych dzienników radiowych i telewizyjnych albo z prasy, że matury przebiegają w kraju
pomyślnie. Pomija się tu jednak drobny szczegół: znów był niski poziom języka polskiego
i znajomości naszej historii. Bagatela! Dwa najważniejsze przedmioty, przynajmniej tak
mi się wydaje. Oczywiście inżynier może zbudować most – który się nie zawali – nie wiedząc, kto to był Chodkiewicz i myląc księcia Józefa z królem Stanisławem. Może dobrze
budować i fatalnie kaleczyć ojczystą mowę. Cóż, mamy dobę politechnizacji.
Na pewno niejeden z nas, sprawozdawców sportowych, otrzymuje listy od młodych ludzi, od chłopców: „Strasznie chciałbym zostać reporterem. Takim, który mówi do mikrofonu. Jeździ po całym świecie i mówi do mikrofonu. Co robić? Jak nim zostać?” Ładne
chłopięce marzenie. To są przyjemne listy. Trochę przypominają nam nas, kiedy mieliśmy
dwanaście lat.
W takich sytuacjach, może naiwnie, ale z wiarą w słuszność rady, przypominam o
Sienkiewiczu i innych pięknych, mądrych książkach pióra wybitnych polskich pisarzy.
Tych, którzy zmarli, a także i tych, którzy teraz ofiarowują nam nowe, cenne stronice.
Łatwość wysławiania się. To dosyć istotne w naszej pracy. Są dni, że ulatuje ta łatwość.
Powstają ciężkie, niezgrabne zdania, ucieka rytm narracji. Nie ma na to sposobu. Chyba...
chyba najlepiej wówczas nie szukać trudnych rozwiązań. Przełamywać się można tylko do
pewnego momentu. Wtedy trzeba mówić jak najkrótszymi zdaniami, poprzestać na podstawowej informacji.
Rutyna pomaga. Na pewno, ale to, co mówimy, jest mniejszą lub większą improwizacją. I pewnie dlatego za każdym razem, mimo lat pracy, kiedy staję przed mikrofonem –
odczuwam niepewność. Tak, jakby zaczynało się po raz pierwszy w życiu. Doświadczenie
może niekiedy pomóc w krytycznej chwili. Jest pewnym ratunkiem przed klęską, ale nie
przed porażką.
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Sprawozdawca sportowy, a szczególnie taki, który opowiada o wydarzeniach za pośrednictwem mikrofonu, musi być spostrzegawczy, mieć refleks. W nieustannym dążeniu
do udoskonalania relacji powinniśmy stawiać sobie coraz wyższe wymagania, do czego
świetnym dopingiem są liczne uwagi słuchaczy radiowych i telewidzów. Można by powiedzieć, że reporter, patrząc nawet na zwykłą ulicę – na panujący na niej ruch, na przechodniów, pojazdy, stojącą na rogu budkę z papierosami i gazetami – powinien dostrzec w
tej zwyczajności coś takiego, czego przeciętny człowiek nie dostrzeże, zapamiętać jak
najwięcej drobnych szczegółów: na przykład choćby markę i kolor przejeżdżającego najbliżej samochodu albo otyłego pana w zielonym kapeluszu kupującego właśnie „ Życie
Warszawy”, a nie „Przegląd Sportowy” itp. Jednym słowem chodzi o wierność i dokładność relacji.
Nie chcę przez to powiedzieć, że sprawozdawca sportowy to człowiek opętany. Podkreślam te cechy z oczywistych względów. Musi on nie tylko reagować błyskawicznie na
rozgrywające się na stadionie wydarzenia, ale i wyłowić z nich to, co jest ciekawe. Dochodzi do tego umiejętność opisu i uchwycenie nastroju chwili, kolorytu szybko zmieniających się obrazów.
Bez porównania lepiej określa tę sprawę jeden z wielkich mistrzów reportażu – Melchior Wańkowicz, więc pozwolę sobie przytoczyć jego słowa: „Bezpośrednim bodźcem
reportażu jest chęć spotęgowania własnych odczuwań przez komunikowanie ich innym.
Jeśli się spostrzeże pięknie upierzonego ptaka, to pilno go wskazać, aby zwiększyć swą
radość, jeśli wiatr rzuci kurzem w oczy, to się klnie, pragnąc sobie ulżyć przez podzielenie
się swoją przykrością z otoczeniem”.
Wańkowicz pogłębia i rozszerza bardzo istotny problem dla warsztatu sprawozdawcy.
Pragnienie – nieodparte pragnienie – aby koniecznie podzielić się z kimś drugim swoimi
wrażeniami, przeżyciami, swoją radością, zachwytem albo smutkiem, wstrząsem, który
uderzył w nas niespodziewanie.
Chyba wielu z nas, jeśli zetknie się z czymś niezwykłym – przeczyta pasjonującą książkę, zobaczy interesujący film, spotka ciekawego człowieka – ma wielką ochotę jak najszybciej podzielić się swoimi wrażeniami z innymi ludźmi. Nie mam na myśli zwykłego
gadulstwa, nieznośnie męczącego międlenia słów, ale po prostu pewien rodzaj temperamentu, jaki powinien cechować reportera przy jednoczesnej umiejętności zachowania
umiaru.
Moi starsi bracia twierdzili, że pierwsze sprawozdania całkowicie improwizowane wygłaszałem jako niespełna dziesięcioletni chłopiec. Wracałem do domu czymś poruszony i
musiałem natychmiast podzielić się tym z nimi. Raz była to przeczytana książka, innym
razem przygoda w szkole, obejrzany film albo coś, co zdarzyło się po prostu na ulicy.
Powróćmy jeszcze do tak zwanego refleksu. Uprawianie sportu oczywiście go wyrabia,
ale nie wszystkie dyscypliny w jednakowym stopniu. Gra w piłkę, począwszy od nożnej, a
skończywszy na ping-pongowej, jest zawsze doskonałą szkołą kształcenia nie tylko szybkości ruchów, ale i szybkości rejestrowania szczegółów (przysłowiowy „kancik” na stole
pingpongowym: piłeczka trafia w sam brzeg, jeden z graczy wyłapuje ją, odbija rakietką,
trafia celnie w pole przeciwnika, tamten woła: „Ojej!” i już stracił punkt).
Sprawozdawcy sportowi to na ogół – ale nie zawsze – ludzie nerwowi, niekiedy wybuchowi, ale też potrafiący zachować spokój i opanowanie. Lodowaty spokój, choć człowiek
cały dygoce. Jest to szczególnie ważne podczas zawodów lekkoatletycznych. Coś ważnego
dzieje się na stadionie. Ludzie krzyczą, biją brawo albo gwiżdżą. Ale co się stało? Chwila
nieuwagi. Całkowite zaabsorbowanie bez reszty czymś, co dzieje się w innym miejscu
stadionu, spowodowało, że akurat nie dostrzegliśmy tego, co wydarzyło się na drugim jego
krańcu. Tutaj ktoś rzucił daleko oszczepem, a w odległym punkcie boiska akurat w tym
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samym momencie świetny skoczek skręcił nogę. Polski atak rozwija piękną akcję zbliżając
się do pola karnego przeciwnika, a w tej samej chwili nasz trener chce zmienić bramkarza.
Widzieć, co dzieje się w dwóch miejscach jednocześnie – właśnie o to chodzi. Rzecz
prosta, często nawet nie widzimy dokładnie tej sceny, na którą patrzymy i którą opisujemy.
To wynika właśnie z naszych niedostatków. I za to bardzo często odbiorcy mają do nas
uzasadnione pretensje.
Tworzymy grono ludzi o różnych temperamentach. Są wśród nas nerwowi, spokojni, a
nawet flegmatycy. Wszyscy ożywiają się jednak siadając przy mikrofonie. Tempo. Tempo.
Potok słów. Często zbyt gęsty. Powoduje to niekiedy odwrotny skutek do zamierzonego.
Nic się jeszcze nie stało na stadionie, a reporter tokuje, mówi szybko i głośno. Jak wobec
tego będzie mówił, kiedy dopiero za dwadzieścia minut padnie rekord świata? Kiedy za
dziesięć minut padnie piękna bramka? Bardziej doświadczeni sprawozdawcy, obdarzeni
słuchem i wyczuciem, rozwijają relację jakby wstępując po stopniach. Przygotowują słuchacza do tego, co dopiero nastąpi, z wolna potęgują napięcie, „podprowadzają” – jak
mówi się w sportowym żargonie.
Nie jestem w stanie – i wcale nie chcę – rozstrzygać, który styl relacji telewizyjnej bądź
radiowej jest trudniejszy. Każdy jest dobry, jeśli oczywiście jest wierny, fachowy, sugestywny i co najważniejsze, jeśli wypływa z tego, co sprawozdawca naprawdę odczuwa.
Naśladownictwo jest wskazane, ale tylko do pewnego stopnia. Nasze sprawozdania są w
pewnym sensie odbiciem naszej osobowości. Przecież opowiadamy poprzez własne oczy,
własny mózg, wyobraźnię, dobrze, jeśli i poprzez własne serce. Nie wolno zmieniać skóry.
Jaki mamy kontakt z odbiorcami? Zarówno w radiu, jak i w telewizji są oni dla reportera
niewidzialni. Radio jest w ogóle obustronną ciemnością. Snopem światła jest jedynie opowieść reportera. Ma tak mówić, aby obok faktów powstały obrazy – prawdziwe, barwne.
Siłą rzeczy muszą to być obrazy trochę subiektywne. Nie ma przecież dwóch ludzi, którzy
by zawsze widzieli tak samo i to samo w jednej rozgrywającej się scenie. Tę szczyptę subiektywizmu niektórzy teoretycy radia utożsamiają z indywidualnością reportera. Chyba to
także miał na myśli Gustaw Holoubek, kiedy odwiedził nas podczas szkolenia.
W telewizji niemal wszechwładnym władcą jest obraz. Powstaje więc spory stopień
trudności, bo należy przecież unikać opowiadania o tym, co świetnie widać; trzeba jedynie
starać się uzupełniać obraz komentarzem. Na szczęście w sprawozdaniach telewizyjnych
nie ma obowiązku mówienia bez przerwy. Poza tym krótsze lub dłuższe pauzy pozwalają
na zastanowienie się nad tym, co za chwilę się powie.
Sprawozdawca radiowy mówi niemal bez przerwy. Niemal, bo i w tej specjalności pauza stanowi wytchnienie niekiedy i dla słuchacza. Słuchacz chce czasem przenieść się na
daleki stadion już nie za pośrednictwem słów narratora, ale za pośrednictwem echa stadionu – braw, najrozmaitszych szmerów. Może to być też brzęk bloków startowych, kiedy
padł już strzał i sprinterzy poderwali się do biegu. Nawet cisza potęgująca napięcie w odbiorze radiowym bywa czymś pięknym. Przykłady można mnożyć.
To bardzo dziwna i piękna sprawa, ów nieuchwytny kontakt sprawozdawcy siedzącego
na stadionie z ogromną rzeszą ludzi. Czasami aż ogarnia przerażenie. Jak to, więc w tej
chwili, w tej właśnie sekundzie mówię do milionów?
Trzeba jednak wierzyć w życzliwość tych ludzi, a jednocześnie nie wolno zapomnieć o
ich wymaganiach. Można określić to dość górnolotnie: szacunek dla odbiorców, a jednocześnie brak lęku przed nimi. Z czasem wytwarza się coraz mocniejsza nić porozumienia,
zaufania. Jeśli tak się zdarzy, sprawozdawca osiągnie najwyższy stopień satysfakcji. Ale
teraz dopiero czyha kolejne niebezpieczeństwo: zbytnia pewność siebie, lekkomyślna wiara, że zawsze sprosta się trudnościom. Wytwarzająca się więź z odbiorcami nakłada na
sprawozdawcę większą odpowiedzialność, obowiązek dalszego doskonalenia warsztatu i
odświeżania środków wyrazu.
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Znów ośmielę się przypomnieć mistrza, Melchiora Wańkowicza. Nie tylko pisał, ale
umiał znakomicie opowiadać. Stawał przed ogromnym audytorium i mówił, aż dech zapierało w piersiach. Był to, co prawda, zupełnie inny reportaż niż te, które my, sprawozdawcy
sportowi, przeprowadzamy z boisk. Nie idzie nawet o różnicę poziomu, skalę spraw, ale
także o samą formułę. My opowiadamy o tym, co się dzieje w tej chwili. Wańkowicz
wskrzeszał miniony czas. Raz ożywały dni, kiedy żołnierze szturmowali klasztor na Monte
Cassino, a innym razem Mistrz opowiadał o tym, co spotkało go wczoraj albo przed godziną: „Wygłaszałem wiele odczytów, czując potrzebę obcowania ze zbiorowym odbiorcą.
Widzę ich twarze, czuję reakcję, wychodzę z odczytu nasycony wzajemnym obcowaniem
(...) Sala na sześćset miejsc, adaptowana przez kopalnię z hali fabrycznej, pomieściła tylko
połowę. Reszta stała na dworze, słuchając przez głośniki. I wówczas szczerze żałuję, że ich
nie widziałem [...] Im więcej tych twarzy widziałem, tym silniejszy nabój”. I dalej słowa:
[...] to jest właśnie tajemniczy prąd, na który nie ma recepty, chyba najprostsza: żyć z otoczeniem”.
Jak znaleźć w sobie ten tajemniczy prąd, na który nie ma recepty? Każdy sprawozdawca sportowy zapewne szuka go, a jeśli nawet nie znajdzie, to poprzez samo poszukiwanie
zbliża się nieco do swoich niewidzialnych słuchaczy.
Bywa czasem i tak, że sprawozdawca musi opowiedzieć o tym, co zdarzyło się 10 minut przed rozpoczęciem transmisji, albo przed godziną, a niekiedy znacznie wcześniej.
Akurat z chwilą bieżącą doskonale skomponuje się jakieś zdarzenie, anegdota, opis wypadków, które działy się kiedyś. Taki fragment narracji nazywamy „reportażem z opóźnionym zapłonem”. Nie jest to łatwe. Wymaga nie tylko opanowania samej techniki mówienia i znajomości historii sportu. Raptem następuje uruchomienie świata wyobraźni. Reporter musi wtedy przywołać minione zdarzenia i sceny.
Erudycję zdobywamy od dziecka, zapewne od niemowlęcego wieku, a więc na długo
wcześniej, nim obieramy konkretny zawód. Dla sportowego reportera jest to zresztą temat
do rozważań dość ryzykowny, bowiem wykonujący ten zawód nie cieszą się zbyt dobrą
opinią, jeśli chodzi o poziom erudycji ogólnej. „Specjaliści od kopania piłki”, czy raczej
od gadania o tym, jak się piłkę kopie, „piewcy mordobicia”. Można i tak. Rozmyślnie
przytaczam dość soczyste określenia. Nie szkodzi.
Natomiast erudycja sportowa to sprawa mniej drażliwa, bo niby każdy z nas wie, kto to
był Pierre de Coubertin, a nawet gdzie leży Olimpia, nie mówiąc już o tym, kiedy, gdzie i
jak daleko skoczył Beamon.
Jeśli chodzi o erudycję w ogóle, brakuje jej nie tylko sprawozdawcom sportowym. Korzenie tego zjawiska sięgają dość głęboko: do rodzinnego domu, szkoły, środowiska, w
jakim się przebywa, lektur, rozrywek, rozmów, przyjaciół.
My, ludzie starszego pokolenia, zwykle twierdzimy, że nowe generacje wykazują erudycję mniejszą, niż to bywało „za naszych młodzieńczych czasów”. A swoją drogą uderza
fakt, jak młode pokolenie mało czyta. Statystyki na ten temat rzecz prosta nie mam. Spostrzeżenie to powstaje jedynie z obserwacji własnych i wielu znajomych. Jest to temat obszerny, ważny, ale i wykraczający poza te uwagi. Proszę traktować je jako sygnał, jako
niepokój, a może bardziej jako pretekst do dyskusji, jako okazję do wypowiedzi ze strony
młodych ludzi. Niemniej w obserwacji niniejszej coś się kryje.
Krótko mówiąc, erudycja pozasportowa na ogół nie jest mocnym punktem nowych generacji sportowych sprawozdawców. Może to duch czasu?
Podstawowym obowiązkiem nas, sprawozdawców, jest nieustanne rozszerzanie wiedzy
ogólnej i eliminowanie braków na tym polu. A braki te wiążą się chyba z ogólną dehumanizacją występującą w wielu sferach życia, nie tylko w sporcie. Nawiasem mówiąc, polski
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sport, a ściślej grono ludzi związanych z polskim ruchem olimpijskim, od dawna dokłada
starań, aby przybliżyć świat sportu do świata kultury i sztuki. Ten temat rozwijałem niejednokrotnie dość szeroko w poprzednich książkach. Przypomnę tylko słowa Jana Parandowskiego: „Jeśli ośmielić pracę artystów, znajdą w żywiole sportowym niezliczone momenty godne utrwalenia”.
Pisarz ten, zmarły w 1978 roku, polski medalista olimpijski w dziedzinie sztuki z roku
1936, był gorącym orędownikiem sportu, najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem
polskich twórców, którzy włożyli wielki wysiłek, aby odkryć na nowo korzenie sportu sięgające do antyku. Zaskakujące, jak sprawy przedstawione w „Dysku olimpijskim” są żywe do
dziś. Kto wie, czy nie nabrały jeszcze większej aktualności? Sport wyrósł kiedyś jak piękny
kwiat i rozkwitł bujnie, ale potem zaczął więdnąć, żeby nie użyć określenia – degenerować się.
Niech nas nie mylą nowe, wciąż nowe i coraz bardziej efektowne rekordy.
Zapamiętałem ostatnią wizytę Jana Parandowskiego w warszawskiej siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którą pisarz złożył w kwietniu 1975 roku. Wizyta ta była
związana z uroczystym zebraniem w Klubie Olimpijskim. Już niedomagał, był to czas poprzedzający długotrwałą chorobę, ale przyszedł i wygłosił przemówienie. Mówił z trudem,
lecz w kilku zdaniach zawarł całą treść idei sportu – tej idei, która chwiejąc się nadal jednak trwa, choć trzeźwy rozsądek nakazywałby przepowiadać jej rychły koniec.
Ostatnia wizyta autora „Dysku olimpijskiego” w PK01. Już nie będzie nigdy takiego
spotkania, takiej konferencji, podczas której sport – przeżarty obecnie przyziemnością i
merkantylizmem – urósł z powrotem w ciągu godziny do rozmiarów szlachetnego dyskobola. Jaki kształt przyjmuje współczesny sport? Pytanie to zawisło nad zebranymi podczas
wizyty Jana Parandowskiego. Wielokrotnie padały zdania o dehumanizacji sportu. Ktoś
dodał: „A czy nie dehumanizuje się świat?” Pisarz zaś, wspominając czasy antyczne, kiedy
więzi sztuki ze sportem były tak ścisłe, że można było mówić o całkowitej jedności, powiedział: „W porównaniu z tym bogactwem jesteśmy okrutnie ubodzy”.
Rzeźba, malarstwo, literatura. Sztuka w zasadzie nie potrzebuje komentarza. W zetknięciu z nią nasze odczucia bywają niekiedy tak trudne do wyrażenia, jak trudne do wyrażenia są raptowne chwile ludzkiego wzruszenia, zachwytu, zadumy albo grozy.
Dzieła sztuki opiewające piękno sportu przyjmuję jako dyskretne wyzwanie skierowane
wobec zjawisk powodujących, że sport staje się czymś innym, niż miał być.
Sztuki plastyczne na przykład nie podejmują próby, aby dać świadectwo tego, czym stał
się sport jako trampolina do karier, ogromnych zarobków lub, co gorsza, niemoralnych
machinacji mających na celu egoistyczne dążenia jednostek albo grup czy nawet całych
zbiorowisk (szowinizm). W dziełach artystów nie ma portretów zapijaczonych zawodników lub działaczy, nie ma straszliwych gęb wykrzywionych grymasem nienawiści wobec
zawodnika przeciwnej strony, który okazał się lepszy od zawodnika własnego. Twarzy,
które często dostrzegamy na trybunach. Nie ma dzieł sztuki przedstawiających brutalność,
łamanie zasad walki, nie ma twarzy cynicznych. Oblicza są przeważnie uwznioślone i napięte wskutek fizycznego wysiłku, a ciało ludzkie uchwycone i zatrzymane w ruchu jest
tak piękne.
Spójrzmy jednak na to zagadnienie inaczej. Ostatecznie sport jest zjawiskiem codziennym i użytkowym jak chleb (chleba i igrzysk!) lub piosenka rozbrzmiewająca z radia, słowa dochodzące z telewizora lub wyzierające ze szpalt codziennej gazety. Mecze odbywają
się już nie tylko w soboty i niedziele, ale i w środy. Urodę sportu i jego odświętność przytłumił jazgot tłumu, natarczywość przekazu, w czym przecież jest także udział sprawozdawców. Zniekształciła tę urodę radykalna zmiana motywacji, przynajmniej jeśli idzie o
jego formę wyczynową.
Podstawowym naszym obowiązkiem, obok wielu innych, jest również walka o przywrócenie sportowi należnej mu rangi i właściwe wykorzystywanie jego wartości. Nad-
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mierne przeżywanie pasjonującego biegu wydarzeń, subiektywne wtopienie się w świat
sportu, taki jakim się z wolna staje, pozbawia nas ostrości spojrzenia na niepokojące zjawiska. Musimy szukać pomocy, a nawet ratunku w możliwie częstym kontakcie ze światem
ludzi sztuki, wiedzy i intelektu. Patrzą oni na naszą dziedzinę niestety tylko od czasu do
czasu. Niekiedy jedno ich spojrzenie rozświetla mrok.
Maksymilian Gierymski napisał już w 1873 roku: „Sztuka jest zawsze wyrazem wieku,
jest zawsze odbiciem upodobań, jeśli nie całego społeczeństwa, to przynajmniej tej warstwy, do której artysta lub poeta przekonaniem i sympatiami należał. Taka sztuka jest
prawdziwa, taka tylko ma znaczenie w postępie całego świata, dla takiej też ma być zachowane miejsce w historii. Tylko imię artysty, który czuł jak człowiek swego czasu, a
wolno mu było czuć silniej, zapisane będzie na karcie; potępią epokę może, potępią i jego;
mądrzy usprawiedliwią i ją, i jego”.
Co potomni powiedzą o tych, którzy kształtują sport drugiej połowy XX wieku? W jakim kształcie przeniesiemy go w XXI stulecie?
Niniejszy wywód na temat erudycji sprawozdawców sportowych proszę przyjąć jako
wyraz tego, że nasze środowisko uświadamia sobie własne niedostatki w tej dziedzinie.
Kto z nas nie odczuwa takiego niepokoju, chyba popełnia grzech zbytniej pewności siebie.
Aby odprężyć się na chwilę, pozwolę sobie przytoczyć krótką scenkę. Było to w okresie, kiedy nasza telewizja pokazywała przez kilka miesięcy serial oparty na „Lalce” Prusa.
Po obejrzeniu któregoś odcinka wrażeniami dzieli się dwóch młodych sprawozdawców
sportowych. Jeden specjalizujący się przede wszystkim w piłce nożnej, absolwent wyższej
uczelni wychowania fizycznego, powiada:
– Jak myślisz, ta Łęcka wyjdzie wreszcie za tego Wokulskiego?
Nie był to, niestety, żart, lecz smutna prawda. Nie anegdota, lecz rzeczywistość.
Osobnym i bez porównania szerszym tematem byłoby zastanowienie się, jak jest z erudycją wśród współczesnych zawodników. Czy nasze środowisko, oczywiście mniej liczne,
wychodzi na remis z tym drugim, bez porównania bardziej licznym? Czy sprawozdawcy
może górują? Czy jest odwrotnie?
Powtarzam: to temat odrębny, warto jednak pokusić się o obszerne i oddzielne omówienie go, ale już przez kogoś innego. Te uwagi proszę przyjąć jedynie jako krótki sygnał.
W swoim czasie jeden z dziennikarzy wiedeńskich wyraził pogląd, że utrzymujące się
jeszcze opinie o sportowcach jako osiłkach nie umiejących myśleć i nie mających szerszych zainteresowań są całkowicie bezpodstawne. Jednym z przykładów tej tezy może być
tu znakomity niegdyś automobilista, Austriak Niki Lauda – świetny kierowca wyścigowy,
o którego inteligencji wielokrotnie mogli przekonać się telewidzowie i radiosłuchacze na
podstawie udzielanych przez niego wywiadów. „Poziom jego wypowiedzi dorównuje jego
umiejętnościom sportowym” – notowała prasa austriacka.
Posłużono się również przykładem innej sławy sportowej, amerykańskiego dyskobola
Oertera, który zdobywał złote medale olimpijskie kolejno na czterech olimpiadach, począwszy od Melbourne, aż po Meksyk. Oerter, doktor filozofii, nie tylko dzięki charakterowi, ale i głębokiej inteligencji umiał utrzymać swe ciało i swego ducha w najwyższej
formie i przygotować je na moment najtrudniejszej próby. Sport polski zna także na szczęście sporo podobnych przykładów ludzi wykształconych, o głębokiej erudycji.
Przypomnienie to niechaj będzie jeszcze jedną zachętą dla mego środowiska, abyśmy
kształcili się wszechstronnie, a nie pogrążali w zagadnieniach czysto sportowych. Wydaje
mi się, że bardzo dobrą metodą na to jest okresowe odsuwanie się od problematyki zawodowej. Znajdziemy w ten sposób nowe impulsy do pracy i odświeżymy naszą wrażliwość.
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Z Pola Mokotowskiego do Buenos Aires
Pierwszy gol, jaki zobaczyłem w życiu, strzelony został głową.
– To ona, a nie nogi, decyduje o wszystkim – powiedział wtedy
mój najstarszy brat Wiesław i zapamiętałem to do dziś.
Pierwszy mecz, jaki oglądałem w życiu, to był mecz piłkarski drużyny WKS „Legia”.
Kto mógł przypuszczać, że minie niewiele lat i zielono-biało-czarna „Legia” będzie klubem, którego barw będę miał zaszczyt bronić, tyle że nie na trawie boiska, a na ceglastym
korcie.
Gdy zabrano mnie na ten mecz, miałem niewiele lat, ale pamiętam go doskonale. Była
niedziela, wczesne popołudnie. Starsi bracia – Wiesław i Janusz – jakoś szybko i nerwowo
jedli tego dnia obiad, a kiedy wszystko już połknęli, zerwali się z krzeseł i pobiegli do
przedpokoju. Poszeptali tam, a potem Wiesław wrócił i powiedział do mnie sucho:
– Nie guzdraj się. Czekamy dwie minuty. – I zaraz zadudniło po schodach.
Dogoniłem ich przed bramą domu przy ulicy Polnej 58 – dziś Noakowskiego 4 – w którym się urodziłem, a który przetrwał do dziś, wytrzymał wszystkie zawieruchy: i tę wrześniową z roku 1939, i tę sierpniowo-wrześniową w pięć lat później.
Szliśmy ulicą Śniadeckich, kawałkiem Marszałkowskiej, potem Piękną, przecięliśmy
Ujazdowskie i w dół łagodnym zakrętem ulicy, gdzie po jednej stronie zza sztachet wyglądały zielone drzewa, a po drugiej nieduże domki, nawiasem mówiąc zachowane do dziś.
Szliśmy w gęstniejącym tłumie ludzi szybko, prawie biegnąc i zręcznie wymijając starszych. Przebiegliśmy całe odcinki drogi brzegiem jezdni nie bojąc się aut, bo ich było wtedy mało. Nieliczne taksówki jechały wolno, ostrożnie przeciskając się między ludźmi.
Przeważały „cytrynki”, czyli citroeny, renaulty, wreszcie fordy – pękate, kwadratowe,
czarne jak smoła, z odchylonymi budami, bo dzień był wiosenny i ciepły.
Wreszcie na rogu ulicy Myśliwieckiej i Łazienkowskiej zobaczyłem wysoką drewnianą
bramę. Otwierała swe podwoje w tym samym miejscu, w którym stoi dziś Dom Harcerza.
W drewnianej budce z niezgrabnym napisem „Kasa” zapłaciliśmy po pięćdziesiąt groszy
za bilet. Za chwilę byliśmy już po drugiej stronie bramy, a Janusz, zdenerwowany, z wypiekami na twarzy, powiedział: „Już po gwizdku i pewnie oni prowadzą 1:0, a my spóźniliśmy się przez ciebie, bo jesteś malec i nie umiesz szybko chodzić...” I obaj spojrzeli na
mnie z wyraźnym wyrzutem, a może nawet i domieszką pogardy.
Zapamiętałem drewniane ławki. To była główna trybuna. W oddali rysował się kontur
dużej budowli, która w jakiś czas później miała przemienić się w główną trybunę warszawskiego reprezentacyjnego stadionu. Obecny stadion „Legii” otworzył swoje bramy
dopiero później. Było tam potem piękne boisko, a wokół betonowy tor dla motocyklistów i
kolarzy. Niedługo zresztą trwał jego żywot. Chyba źle go skonstruowano, pękał szybko i
uległ likwidacji. Sprawę tę przypominam tylko nawiasem, gdyż mało kto o niej pamięta.
Stanęliśmy tuż obok wykredowanej białej linii oddzielającej ówczesne główne boisko
od miejsca dla widzów. Tak, przede wszystkim to zapamiętałem: ogromną przestrzeń
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trawnika. Jeśli ma się nos niewiele wyżej niż metr nad ziemią, z takiej wysokości boisko
piłkarskie wydaje się wielkie, bezkresne jak ocean. Zielony ocean. Biegali po nim kolorowo ubrani panowie, gonili piłkę, a w pewnym momencie jeden wysoki, czarny kopnął ją
przed siebie, dogonił, znów kopnął i biegł w kierunku chorągiewki na drewnianym paliku
wetkniętym w ziemię. Wtedy Wiesio zawołał: „Uważaj, zaraz Kicia scentruje!” Piłka poleciała wysoko, ktoś dostał nią w głowę, odbiła się, wpadła w siatkę i podniósł się straszny
hałas.
To był gol! Pierwszy gol, jaki widziałem w życiu. Scentrował Wypijewski, a główką
zagrał rudy Nawrot. „Legia” wygrała wtedy z „Warszawianką” 6:1. Był to początek lat
trzydziestych. Ten mecz przesądził o tym, że choć jestem warszawianinem, nigdy nie byłem za tak kochaną przez stolicę „Polonią”, „Warszawianką”, „Marymontem” czy „Skrą”
ani żadnym innym klubem warszawskim, ale właśnie za „Legią”.
Tak czy owak – zaczęło się. Zostałem zapamiętałym kibicem futbolowym właśnie tej
drużyny. Różne były przyczyny, ale ta była najważniejsza: pierwszy mecz, pierwszy gol.
Przedwojenna drużyna piłkarska „Legii” nigdy nie zdobyła mistrzostwa ligi, ale przez
dłuższy czas niemal zawsze była w czołówce. Grała ładnie, stylowo. Co prawda najładniej
grała „Cracovia”, ale zaraz po niej moja „Legia”.
W bramce występował wówczas najczęściej Skwarczyński. Ledwie już pamiętam jego
twarz, gdyż tylko raz widziałem go z bliska, i to dużo później. Sadowiłem się tuż za bramką, by lepiej widzieć, jak robinsonuje. Były to czasy, kiedy sam już kopałem piłkę, a właściwie usiłowałem ją łapać w ręce, gdy koledzy strzelali na „budę”, czyli na bramkę, a
raczej na mnie lub obok. Nasza buda wyglądała inaczej niż Skwarczyńskiego. Po prostu z
jednej strony leżała czapka, a o przepisowe siedem kroków dalej, wymierzonych naszymi
krótkimi nogami, rzucaliśmy kurtkę, koszulę albo drugą czapkę.
Czarno ubrany pan z białymi nakolannikami – te nakolanniki to był przedmiot naszych
najgłębszych westchnień – kręcił się niespokojnie między dwoma słupkami podpierającymi długą poprzeczkę, mając za plecami kwadraty sznurkowej siatki. Kręcił się, podskakiwał w miejscu, czasem nieruchomiał, gdy w dalekiej perspektywie atak drużyny przeprowadzał akcje. Sprężał się znowu, kiedy piłka przechodziła pod nogi przeciwników i nadciągała nawałnica ofensywy skierowanej wprost na niego. Czasem krzyczał: „ Heniu, uważaj na prawego!” To było do słynnego „becka”, czyli obrońcy, Martyny. Albo wołał:
„Przepuść! Przepuść, ja łapię!” i wybiegał z bramki, chwytał piłkę, potem kozłował i dalekim wykopem odsyłał z powrotem w pole.
Boże, jakże wielka wydawała się bramka! Dopiero z bliska można było przekonać się,
jak trudne są te wszystkie robinsonady, piąstkowania, wybiegi, skoki po piłkę w gęstwinie
nóg. To była twarda walka: wychwycić, odebrać, posiąść na kilka sekund, przejąć piłkę
ponad głowami. Krótkie, zduszone okrzyki, zmierzwione włosy, spocone twarze, brudne
buty. A trawa wcale nie taka zielona, jak wydaje się z odległej trybuny. Bura łysina przed
bramką, wydeptana butami tylu bramkarzy najrozmaitszych drużyn, które grywały na tym
boisku. Kiedy piłka kopnięta niecelnie wylatywała ponad bramkę albo przelatywała obok
słupków, biegliśmy po nią, by jak najszybciej odrzucić z powrotem do rąk bramkarza. Jakże była wielka i twarda! Kopnąłeś ją i trzy następne kroki – kuśtyk, kuśtyk. Tak bolała
stopa.
Obrońcy „Legii” – Martyna i Ziemian – należeli do najlepszych w kraju. Martyna miał
słynny, oswobadzający wykop oraz bił potężne rzuty karne i wolne. Pamiętam, jak raz na
meczu z austriackim „Rapidem” strzelił wolnego niemal ze środka boiska i trafił w poprzeczkę. Gdzie te czasy? Albo jego arcysławny rzut karny na bramkę słynnego Planicki,
w innym meczu, międzypaństwowym, przeciwko Czechosłowacji. Martyna długo i pieczołowicie ustawiał piłkę w miejscu, gdzie przed chwilą Kotlarczyk II został sfaulowany
przez któregoś z Czechosłowaków. Wreszcie ustawił piłkę i lekkim truchcikiem przesunął
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się do tyłu. Stanął i spojrzał przed siebie. Na stadionie zrobiła się cisza. W odległości 11
metrów od piłki czaił się w bramce Planicka. Już nie pamiętam, jakiego koloru miał sweter, ale był w czapce, jak przystało bramkarzowi. Niewysoki, mocno zbudowany, niebywale sprężysty. Lekko ugiął nogi w kolanach i spokojnie czekał na strzał. Martyna wciąż
stał. Nagle uderzył czubkiem buta w ziemię, tak jak robił to tyle razy bijąc swe słynne
wolne i karne – nie do obrony dla najsłynniejszych bramkarzy świata, nawet takich jak
Planicka, Platko albo Hiden – po czym ruszył ostro na piłkę. Wyleciała spod nogi – nie,
znikła – i natychmiast usłyszeliśmy długi, triumfalny okrzyk tłumu. Spłynęła po siatce na
ziemię, zanim fenomenalny Planicka wykonał robinsonadę. „Mar-ty-na, Mar-ty-na!” –
skandowały trybuny. Był ubóstwiany przez kibiców. Miał wykop i strzał. Niski, przysadzisty, o krótkich potężnych nogach. Ale jak biegał!
Ostatni raz oglądałem go na boisku wiele lat później, w innej epoce, w latach pięćdziesiątych. Piękny mecz oldbojów na Fundusz Odbudowy Warszawy. Kotlarczyk i Szczepaniak, Madejski i wiele innych dawnych sław, a wśród nich Martyna. Wyznaję, że szedłem
wówczas na ich mecz z dużym niepokojem. Starsi panowie nosili nazwiska, które już z
wolna przechodziły do historii. Pewnie będzie więcej komicznych momentów niż składnej
gry, myślałem. Tymczasem miłe zaskoczenie. Nogi nie zawiodły weteranów. Piłka chodziła od buta do buta. Pokazali niejedną techniczną sztuczkę. Przede wszystkim te wypuszczenia w uliczkę. Bili precyzyjne kornery i celne rzuty wolne. Tyle, że piękny pokaz
odbywał się w zwolnionym tempie. Starzy gracze wyszli z ram staroświeckich portretów
na boisko i okazało się, że wcale nie są przyprószeni kurzem. Skandowano ich nazwiska.
Jeszcze raz: „Mar-ty-na!” Już po raz ostatni.
Napisałem z tego meczu recenzję, a oni przysłali mi kartkę, na której złożyli zamaszyste, ale wyraźne podpisy; między innymi był tam też autograf Martyny, taki sam jak ten,
który dał mi przed laty zaraz po meczu, w którym strzelił karnego Planicce.
Partnerem Martyny w linii obrony był Ziemian, ofiarny, ale niekiedy trochę za ostry
gracz. Mieliśmy wówczas jeszcze jednego znakomitego obrońcę – Jerzego Bułanowa z
warszawskiej „Polonii”. Był bardzo szybki. Miał dobrą technikę, inteligentny, a przy tym
grający bardzo czysto. Widziałem wiele meczów z jego udziałem, ale osobiście poznam go
dopiero w kilkadziesiąt lat później. Uścisnąłem jego dłoń w 1978 roku podczas Mundialu
w Argentynie, gdzie zamieszkał na stałe po II wojnie światowej.
Ale powróćmy w szeregi „Legii”. A więc równa linia pomocy; tu ustawienie zawodników było inne niż dziś, nie było rozgrywających: bramkarz, dwaj obrońcy, trzech pomocników i pięciu w napadzie. Zawodnicy w polu tworzyli zarys litery „W” albo „M”. A więc
w pomocy występowali: Nowakowski, Cebulak i Szaller. Nie zasilali co prawda szeregów
reprezentacji narodowej, jako że była lepsza trójka, krakowska: bracia Kotlarczykowie z
„Wisły” i Mysiak z „Cracovii”, ale trójka „Legii” była ceniona. Na skrzydle występował”zwariowany” Rajdek. Ten zapędzał się z piłką, kiksował, siał zamęt w szeregach drużyny przeciwnej, niekiedy i własnej, ale bywało, że nagle strzelił celnie w sam róg bramki.
Na drugiej flance występował ów „Kicia”, czyli Wypijewski. Był to bardzo szybki skrzydłowy, mówiono, że prześciga go tylko jeden piłkarz, sprinter Balcer z „Wisły”, który biegał sto metrów w niewiele ponad 11 sekund. Wielce interesująca była trójka środkowa,
sami technicy: Ciszewski – później profesor, nauczyciel wf w jednej ze szkół warszawskich, Łańko i mój ukochany Nawrot. Ten ostatni był rudy i niezgrabnie biegał na krzywych nogach w przydługich spodenkach, w wiecznie wyłażącej na wierzch koszulce. Ale
jak dryblował, jak strzelał głową! Ludzie na trybunach piali z zachwytu. Czasem miewał
jednak fatalne dni bez formy.
Pewnego razu polscy piłkarze przygotowywali się do międzypaństwowego meczu i, jak
to również dziś bywa, rozgrywali sparringowe spotkanie. Spotkania takie mają zwykle
charakter nie tylko ostatniego sprawdzianu, ale stają się niekiedy rozstrzygającą eliminacją
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dla kandydatów do reprezentacji. Ówczesny kapitan sportowy, legendarny ongiś piłkarz,
Józef Kałuża, podzielił kadrę na dwa zespoły A i B. W drużynie A grali główni kandydaci
do narodowej drużyny, którą czekał mecz z zagranicznym przeciwnikiem, a w zespole B
grali przeważnie młodsi piłkarze – spośród nich przecież może wyrosnąć także nowa
gwiazda – chociaż byli tam też i starsi, rutynowani, których najcelniejsze strzały i podania
należały już do przeszłości.
Otóż w teamie A Kałuża wystawił swego imiennika, a trochę jakby następcę – Józefa
Nawrota. Był mistrzem dryblingu i, jak już wspomniałem, arcymistrzem w strzelaniu głową. Raczej niski niż średniego wzrostu i raczej wątły niż masywny, dość zabawnie wyglądał w kostiumie piłkarskim, tym bardziej że upodobał sobie długie spodenki sięgające do
połowy kolan i z reguły w takich występował. Był rudy, czerwonorudy, niektórzy mówili,
że „zamiast głowy nosi marchewkę”. Nawrot pewny swego udziału w reprezentacji nie
miał ochoty ganiać po boisku, a wiadomo było, że do pracowitych nie należał. Po prostu
czekał, aż koledzy podadzą mu piłkę na nogę. Publiczność denerwowała się coraz bardziej
i wreszcie zaczęła gwizdać.
Kałuża czekał cierpliwie. W końcu wszedł na boisko, przerwał grę i kazał Nawrotowi
zmienić białą koszulkę z orłem – bo w takich wystąpił team A – na niebieską przeznaczoną
dla rezerwy. Publicznie, choć spokojnie, zdegradował go i włączył do drugiej drużyny.
Sędzia wznowił grę. Rozpoczął ją od środka boiska Nawrot, czerwony ze złości. Kopnął i
zaraz przejął z powrotem piłkę, rozejrzał się i nagle ruszył przed siebie. Z furią minął w
pełnym biegu Ciszewskiego, najechał na wybiegających mu naprzeciw braci Kotlarczyków z pomocy i znów minął ich niedostrzegalnym zwodem. Miał teraz kilkanaście metrów
wolnej przestrzeni. Już zbliżali się następni, równie groźni przeciwnicy. Na wprost biegł
Jerzy Bułanow, znany z błyskawicznego startu. Starli się na moment, znów sztuczka techniczna i Butanów został za nim. Nawrot zwiększył tempo. Na skos przez boisko sunął
Martyna, kolejny przeciwnik, ale bramka i jej obrońca Spirydion Albański już niedaleko.
Nawrot przy pełnej szybkości z dziecinną łatwością wyminął Martynę. Piłka jak przylepiona do nogi. Był już sam na sam z Albańskim. Będzie strzelał? Nie. Czy i tego przeciwnika zechce wywieść w pole? Świetny bramkarz rzucił się rozpaczliwie na piłkę, ale
chwycił powietrze. Dopiero teraz Nawrot zwolnił i wolno wjechał z piłką między słupki.
Wprowadził ją ostrożnie, jakby była ze szkła, i ustawił tuż przy siatce.
Tłum ryczał z zachwytu. Przed chwilą gwizdali i szydzili z niego, teraz bili brawa. Kałuża uśmiechał się. Sędzia zagwizdał i wskazał ręką środek pola. Kapitan wszedł na boisko
i kazał Nawrotowi włożyć z powrotem białą koszulkę z orzełkiem. Wszyscy cieszyli się.
Na chwilę mecz został przerwany, ale już sędzia dał sygnał do gry. Najbardziej pracowitym zawodnikiem do końca meczu był Józef Nawrot. Równie wspaniałego przeboju już
nigdy potem nie widziałem, choć oglądałem tysiące meczów.
Dawna piłkarska „Legia”! Rozgrywali piłkę nie tak szybko jak ich dzisiejsi następcy,
przeważnie dołem, trochę po krakowsku czy raczej wiedeńsku. Kiedy mieli dzień, chodziła
od nogi do nogi i w uliczkę. „W uliczkę!” – wołali kibice. Wykopom Martyny towarzyszyło z reguły chóralne: „Buuch!”
W wiele lat później przedstawię ich we wspomnieniowym programie telewizyjnym.
Przypomnę Martynę, Nawrota i innych starych piłkarzy. Ale będę mógł pokazać tylko fotografie, gdyż, niestety, nie zachowały się taśmy filmowe z wiernym obrazem ich gry.
Taka już kolej rzeczy, że kiedy ma się te dziewięć czy dziesięć lat, człowiek sam zaczyna kopać piłkę. Na Polu Mokotowskim – terenie ówczesnych Wyścigów Konnych, w
ogrodzie zarośniętym starymi drzewami, pełnym kolorowych klombów i cienistych alejek
– zawiązaliśmy klub sportowy pod nazwą KS „Wyścig”. Ten ogród, dochodzący do Poli-
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techniki, swym lewym skrzydłem przylegał do dzisiejszej ulicy Polnej. Na jego teren
wchodziło się z placu przed Politechniką przez drewnianą bramę przypominającą fantazyjnym kształtem wrota prowadzące do jakiegoś tajemniczego ogrodu z bajki. Za bramą rozpościerał się klomb niczym ogromny, wielobarwny prostokąt, który opasywała wokół dość
szeroka ni to alejka, ni ścieżka. Była naszą pierwszą bieżnią lekkoatletyczną. Po prawej i
lewej stronie ciągnęły się wzdłuż zwykłego parkanu z desek gęste, wiosną odurzająco
pachnące krzaki. Tuż za dywanem z kwiatów, który okrążaliśmy tyle razy w zaciętych
pościgach – a walki te toczyły się pod uważnym okiem widzów, czyli szydełkującej mamy
lub babci – rozciągał się obszar przecięty w poprzek szeroką aleją wysypaną żwirem. Z tej
strony ogród zamykało ogrodzenie z drucianej siatki. Dalej był tor wyścigowy dla koni
oraz, równie fantazyjna jak owa brama, obszerna trybuna dla publiczności zdobna w wieże
i wieżyczki, bogata w zakręcone schody, loże i lożki, przejścia, balkony i najrozmaitsze
zakamarki. Świat pełen tajemnic dla takich jak my malców.
Nic nie pozostało z tego poza ciepłym, coraz bardziej oddalającym się wspomnieniem. Zapamiętałem pewnego pana, który nam się wydawał starszym panem, a zbliżał się wówczas do
wieku średniego. Siadywał opodal klombu na ławce, ale nie patrzył na nasze gonitwy, zatopiony w lekturze. Nosił berecik, a chodził w pumpach, spodniach ściągniętych pod kolanami w
tak zwane bufy. Wiedzieliśmy o nim tylko tyle, że jest poetą. Antoniego Słonimskiego będę
miał zaszczyt poznać wiele lat później, a pewnego dnia ze wzruszeniem i rozbawieniem przeczytam jego felieton o moich transmisjach z rzymskiej olimpiady.
Po latach, w miejscu naszej ukochanej „ciemnej alejki”, gdzie leżał ogromny kamień,
na którym siadywaliśmy tocząc z najbliższymi przyjaciółmi najbardziej intymne chłopięce
rozmowy, stanie bazar – prawdziwy raj dla wielu warszawskich gospodyń. Po prawej zaś
stronie dawnego ogrodu wyrosną budynki o smutnej architekturze.
Do „Wyścigu” zapisało się natychmiast kilkudziesięciu uczniaków z pobliskich szkół, a
więc z Gimnazjum im. Staszica, Gimnazjum im. Ronthalera, ze szkoły „Przyszłość” przy
ulicy Śniadeckich, gdzie przede wszystkim królował hokej, i z gimnazjum miejskiego.
Zawiązaliśmy nasz klub całkowicie nieoficjalnie, a przedsięwzięcie trzymane było w głębokiej tajemnicy przed dyrekcjami szkół, gdyż w tamtych czasach uczniom nie było wolno
należeć do klubów sportowych. Dziś, po latach, domyślam się, że profesorowie doskonale
wiedzieli o naszej inicjatywie, lecz przymykali oczy, by nie psuć nam przyjemności. A
więc mieliśmy własne boisko w najszerszej alejce ogrodu, tuż koło toru Wyścigów Konnych, ciągnącej się wzdłuż ogrodzenia. Przez ogrodzenie to nieraz widzieliśmy niskiego
mężczyznę o ostrym profilu, gdy ubrany w dres z emblematem „Warszawianki” biegał po
zrytym końskimi kopytami terenie trzymając stoper w ręku. Znaliśmy go dobrze i nazywaliśmy jak wszyscy: „Kusy”.
W „Wyścigu” rzecz jasna królowała niepodzielnie piłka nożna i szybko zaczęliśmy
grywać mecze z juniorami warszawskich klubów, bo inni chłopcy także cichaczem tworzyli drużyny. Raz wbiliśmy chłopcom z „Warszawianki” 6:1, a z juniorami „Legii” wygraliśmy 4:0. Te spotkania odbywały się już na prawdziwym boisku, na „Inżynierii”, czyli
na boisku wojskowym znajdującym się na terenie Podchorążówki Saperów, tuż koło narożnika dzisiejszej alei Niepodległości i Nowowiejskiej.
Chłopcy z „Legii” poprosili nas kiedyś na rewanż do siebie, właśnie na to samo boisko,
na którym po raz pierwszy w życiu zobaczyłem mecz. Sędziował nam sam pan Wacław
Przeździecki, łącznik pierwszoligowej „Legii”. Przegraliśmy 1:2. Można było wyrównać
na trzy minuty przed końcem, lecz nasz świetny skrzydłowy Dolecki z „Przyszłości” –
późniejszy reprezentant Polski w hokeju – spudłował, choć znalazł się o pięć kroków przed
pustą bramką. Wtedy nie byłem już bramkarzem „Wyścigu”, przeniosłem się na lewego
łącznika. Ach, te chłopięce poszukiwania jednego, jedynego miejsca na boisku, które
przyniesie światową karierę!

44

Powróćmy jednak do niezapomnianych dla mnie (i na pewno dla moich dawnych kolegów także) czasów naszego „Wyścigu”. Był to klub co się zowie. Mieliśmy nawet własny
hymn, stworzył go lewoskrzydłowy Tadzio – syn znanego śpiewaka Józefa Redy, w
swoim czasie partnera słynnej Messalki – wraz z moim starszym bratem, Wiesiem. Słowa
do melodii z filmu „Ułani... ułani” pisał Wiesław przez wiele wieczorów. Pamiętam już
tylko fragmenty tekstu: „To sportowy klub ten »Wyścig«. To sztubacki klub ten »Wyścig«. Głosi ludów chór: »Wyścig« to jest wzór...” I fragment innej zwrotki, nad wyraz
górnolotnej: „Dawniej jak los chciał, krwi wyścig miejsce miał. Dziś wyścig hartu będzie
trwał...”
Mieliśmy znaczki i legitymacje oraz nieoficjalne poparcie jednego z nauczycieli gimnastyki. Królowała piłka nożna, ale uprawialiśmy również boks, szermierkę, lekką atletykę.
Boksowaliśmy w jakichś małych salkach, brudnych i dusznych, parę razy wśliznęliśmy się
do sali treningowej warszawskiej Ymki przy ulicy Konopnickiej. Cóż to były za walki!
Wyglądało to tak, jakby foksteriery sczepiły się z pekińczykami. Aż furczało od celnych i
niecelnych ciosów! Do dziś czuję na twarzy twardość wielkiej, brudnej rękawicy. Z przejęciem nakładało się te rękawice na małe, szczupłe dłonie. Z jakimi minami sznurowaliśmy je sobie nawzajem, dumnie patrząc na przeciwnika równie przejętego i starającego się
ukryć tremę.
Kilka treningów szermierczych prowadził z nami czołowy wówczas szablista polski,
pan Szempliński. Zgodził się, byśmy przyszli na trening do sali ówczesnego Państwowego
Urzędu Wychowania Fizycznego, który – bagatela – mieścił się przy Alejach Ujazdowskich w lewym skrzydle dzisiejszego gmachu Rady Ministrów. Opodal nad wejściem widniał napis: „Honor i Ojczyzna”, którego wyryte w kamieniu litery można było dostrzec
jeszcze podczas okupacji niemieckiej, ale w PRL wymazano go na wiele lat. Wreszcie
powrócił na swoje miejsce.
Tadziowie: Redo i Rubach (b. redaktor, ale nie sportowy, korespondent różnych czasopism z Japonii), Mieczysław Szymkowiak (sportowy dziennikarz, był chyba najlepszym
znawcą piłki nożnej w Polsce), „Teddy” Pietrzykowski (późniejszy wielce utalentowany
bokser i reprezentant Polski, a potem nauczyciel wychowania fizycznego w Nowym Targu), Dolecki (rzadko spotykany talent hokejowy i także późniejszy reprezentant). Przypomina mi się wiele nazwisk i twarzy... nade wszystko twarzy, nazwiska poulatywały.
Najpoważniejsze kłopoty mieliśmy ze sprzętem. Była jedna mocno zniszczona piłka,
którą kupił kolega, syn zamożnego drogerzysty z ulicy Śniadeckich. A z pieniędzmi było
krucho. Pewnego dnia wyczytaliśmy, że jedna z gazet organizuje turniej piłkarski dla takich drużyn jak nasza. Zbiórkę chłopców wyznaczono w niedzielne południe na placu Dąbrowskiego przed gmachem redakcji. Zjawiło się kilkuset chłopców z Woli, Targówka,
Mokotowa, Śródmieścia i Żoliborza. Stawił się także w całości nasz „Wyścig”. Komplet
Tadziów i Janków, prezes Wiesio, Józek, Janusz, Zbyszek i Staś. Ech, doprawdy, nie pamiętam nawet wszystkich naszych imion.
Kiedy woźny wyszedł przed gmach i oznajmił, że zaraz będzie losowanie, wspominając
przy tym o jakichś nowych piłkach, na placu podniósł się taki wrzask, że wszystkie dorożki, które miały tam postój, szybko przeniosły się w stronę placu Napoleona, dziś zwanego
placem Powstańców Warszawy. Drużyny złamały szyki i zaczęły pchać się do drzwi redakcji. Woźnego omal nie stratowano. Redaktorzy nie mogli wydostać się na zewnątrz, by
przywołać chłopców do porządku. Tylko nasz „Wyścig” stał nadal na miejscu, choć z największym trudem zachowywaliśmy powagę godną tak wielkiej chwili. Przewodził nam nie
byle kto: maturzysta. Inni chłopcy docinali nam: „Te paniczyki”, ale nie daliśmy się wyprowadzić z równowagi.
Dopiero po pewnym czasie, gdy trochę się uspokoiło, zdołał przepchnąć się na plac jakiś tęgi pan. Podszedł do nas i powiedział:

45

– O, to jest naprawdę sportowa drużyna! W wojsku i sporcie trzeba zachować dyscyplinę. Zaraz zrobimy wam fotografię. A za tydzień dostaniecie piłkę. Nie za zwycięski mecz,
ale za postawę.
W tydzień potem był mecz Szwecja-Polska na stadionie „Legii”. Ponieważ w latach dużo późniejszych raczej rzadko wygrywaliśmy ze Szwecją, nie mogę pominąć faktu, że Polska wygrała wówczas 2:0, a bramki strzelili Bator i Pazurek, obaj z krakowskiej „Garbarni”. Kazano nam przyjść na ten mecz i na dziesięć minut przed gwizdkiem sędziego ten
sam tęgi pan dał nam prześliczną, białą piłkę i uściskał dłonie całej jedenastce. Piłka przechodziła z rąk do rąk przez 90 minut meczu ze Szwedami. Jednym okiem patrzyliśmy na
nią, a drugim na tę, która toczyła się po boisku. Zapamiętałem także, że opodal naszych
miejsc stał mikrofon radiowy, a do niego mówił coś wysoki pan w rogowych okularach
zapamiętale gestykulując. Pierwszy gol, potem pierwsza nasza piłka i wreszcie pierwszy
sprawozdawca radiowy, jakiego widziałem z bliska.
Dopiero po meczu dowiedzieliśmy się, że ofiarodawcą piłki był doktor Stanisław Mielech – redaktor sportowy, a przedtem znakomity skrzydłowy „Cracovii” i reprezentant
Polski, uczestnik pierwszego meczu narodowej drużyny – z Węgrami w 1921 roku. Już nie
pamiętam, kto pierwszy powiedział o naszej piłce „mielechówka”. I tak już zostało.
„Mielechówka” toczyła się przez długie lata po różnych chłopięcych boiskach przedwojennej Warszawy. Wszędzie, gdzie rozgrywaliśmy mecze, przynosiła nam szczęście.
Tylko raz przegraliśmy, wtedy z „Legią” 1:2 na jej boisku. Potem piłka staruszka znalazła
się w szafie naszego prezesa, mego najstarszego brata i tam przetrwała aż do dni Powstania. Nieważne wspomnienia. Czy nieważne?
Kałużę, Mielecha i Nawrota zastąpili Lubański, Szarmach i Boniek, a potem Kosecki,
Kowalczyk i Juskowiak; a Martynę – Gorgoń, Szymanowski i Koźmiński. Stadion „Legii”
stoi. Wyrosło wiele szkolnych boisk i setki piłek leży na wyciągnięcie ręki. Techniczna,
elegancka gra przekształciła się w totalny futbol. Nie ma już ani „Inżynierii”, ani „alejki”
w ogrodzie koło toru Wyścigów Konnych. Konie biegają na Służewcu. Stoi – i mam nadzieję długo będzie stał – dom przy Noakowskiego o parę kroków od Politechniki, drewniana brama i sień wyłożona kafelkami, schody, po których pędziłem w dół prosto w bramę prowadzącą na moje pierwsze boisko, o parę kroków od drogi, którą podczas treningu
przemierzał Janusz Kusociński.
Doktora Stanisława Mielecha będę miał przyjemność i satysfakcję poznać wiele lat
później – i wtedy już naprawdę. To były początki mojej pracy dziennikarskiej. Doktor
Mielech miał już ugruntowaną sławę nie tylko jako dawny, znakomity piłkarz i autor wybornych książek o piłce nożnej, ale przede wszystkim jako dziennikarz publicysta, komentator przede wszystkim futbolu, piszący głównie dla „Życia Warszawy”. Najczęściej
spotykaliśmy się na miejscach prasowych na „Legii”. Nie zamierzam w tym miejscu opisywać szerzej niezmiernie interesującej sylwetki pana doktora. Zapisuję jedynie luźne
wspomnienia z niektórych spotkań z nim, a jednocześnie próbuję przenieść choć cząstkę
sportowego klimatu, który Mielech stworzył i starał się zaszczepić kolejnemu pokoleniu
sprawozdawców. Zaczął grać w piłkę jeszcze przed I wojną światową. W swojej mądrej i
wzruszającej książce „Gole, faule i ofsajdy” tak pisze:
„Wspomnienia moje zaczynam od roku 1907. W tym to roku zmarł dobry doktor Jordan, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokonawszy dzieła swego życia. Dał już bowiem młodzieży impuls do uprawiania ćwiczeń fizycznych i od roku 1891 istniał Park
Sportowy jego imienia. Nie byłem świadkiem narodzin krakowskiej piłki nożnej, gdyż
wtedy nie interesowałem się piłką nożną...” A dalej: „Moja piłkarska kariera zaczęła się w
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roku 1907. Chodząc codziennie na Błonia nauczyłem się wnet odróżniać kluby i nawet nie
wiem, kiedy stałem się kibicem »Cracovii«”.
Potem był jednym z filarów tego klubu, a jeszcze później wszedł do reprezentacji Polski. W rozdziale zatytułowanym „Moja piłkarska kariera” Stanisław Mielech przed tekstem zamieszcza krótkie motto, cytując Pierre’a de Coubertina: „Dla mnie sport był religią,
kościołem i kultem”.
Moje pokolenie zna tę epokę już jedynie z książek lub przekazów ustnych starszych ludzi. Co dopiero młodzi?
A więc, jak wyglądały mecze Stanisława Mielecha? Jest rok 1916. „Jeszcze nie ma Polski z powrotem”, jak on to mówił. Co prawda gra się już w piłkę w Galicyji i Lodomeryji,
a w Kongresówce istnieje Warszawskie Towarzystwo Cyklistów i jego wioślarski odpowiednik WTW. Trwa epoka doktora Jordana, który stworzył pierwszą sieć boisk dla – jak
by dzisiaj powiedziano – masowego sportu. Modne są walki zapaśnicze. Atleci noszą
piękne, długie wąsy. Cała obudowa organizacyjna sportu jeszcze mikroskopijna. Nie ma
wielkich trybun. Na dobrą sprawę nie ma trenerów, kto słyszał o sportowych lekarzach?
Biega się bez kolców. Kostiumy inne, dla nas śmieszne. Sprzęt także inny. Tylko zapał do
sportu chyba większy niż dziś. Za to piłka do kopania była taka sama, okrągła niesforna,
ześlizgująca się z buta.
Jest zatem rok 1916. Mielech służy w Legionach. Stoją akurat nad Styrem, z menażkami w kolejce do kuchni i nagle podbiega Mielech, i woła:
– Słuchajcie, żołnierze, grają w piłkę!
– Kto? Gdzie?
– Kto? Nie my przecież. Skauci grają. Ale my też będziemy grali.
I pobiegli za Stanisławem Mielechem do tych skautów. Skauci byli grzeczni, ale stanowczy:
– Dobrze, panowie żołnierze, pozwolimy wam zagrać, ale dopiero jak sami skończymy
nasz mecz.
„I oni skończyli, a myśmy zaczęli – wspominał doktor. – I tak poszło. Na dobrą sprawę
w ten sposób właśnie uformowała się piłkarska »Legia«. Kiedy w 1916 roku front ustabilizował się, znaleźliśmy się koło Maniewicz. Mieliśmy już drużynę i boisko na poligonie,
kostiumy biało-czerwone, piłkę niezbyt przepisowych rozmiarów, dużą ochotę do gry i
ambicję, by być pierwszym klubem wojskowym w Polsce... Na mój wniosek zgodzono się
na nazwę »Legia«. Przypominała Legiony i naszą w nich służbę, a poza tym tkwiły w niej
reminiscencje lektury Cezara. Jego legie grając w »Harpastum« zaznajomiły mieszkańców
Wysp Brytyjskich z tym sportem, który przerodził się z czasem w piłkę nożną”.
Wypytywałem pana doktora podczas przerw w meczach ligowych, oglądanych wspólnie za pulpitami miejsc prasowych, o tamte dawne i dużo późniejsze czasy. O Józefie Kałuży mówił:
– To był jeden z najdziwniejszych piłkarzy, jakich znałem. Słaby fizycznie, więc lekko
strzelał, ale ile zdobył bramek! Raz strzelił trzynaście goli w jednym meczu, kiedy „Cracovia” pokonała Klub Lotników Krakowa 30:0. Niski i wątły, nie miał szybkiego startu ani
silnego strzału, mimo to budził lęk w najlepszych bramkarzach. Oddawał strzał z reguły w
pełnym biegu, aby wzmocnić jego siłę. Miał intuicję i wyjątkową jak na tamte czasy technikę, a u szczytu kariery także wielką skuteczność gry.
Rzecz jasna, pytałem go także o Wacława Kuchara. To inna wielka postać polskiego
sportu, arcyportret dawnych czasów. Pionier polskiego sportu, wielokrotny reprezentant w
kilku dziedzinach, przedstawiciel wielkiego sportowego rodu. Wacław Kuchar był bodaj
najwszechstronniejszym zawodnikiem nie tylko w kraju, ale chyba i na świecie.
– Wacek występował w pierwszym międzypaństwowym spotkaniu lekkoatletycznym z
Czechosłowacją i Jugosławią jeszcze w 1922 roku – opowiadał doktor Mielech – i to aż w
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pięciu konkurencjach. Ponadto był świetnym, jak na owe czasy, hokeistą, tenisistą, łyżwiarzem, łucznikiem. Uprawiał kolarstwo i jeździł konno. Ale przede wszystkim był piłkarzem.
– A jaki był rekord życiowy pana Wacława, jeśli chodzi o liczbę zdobytych goli podczas jednego meczu? – zapytałem raz Stanisława Mielecha.
– Strzelił dziewięć goli w jednym spotkaniu, czyli mniej, niż wynosił rekord Kałuży, ale
za to raz zdobył cztery bramki w ciągu pięciu minut.
Cała trójka, którą wspominam: Mielech, Kałuża i Kuchar, grała w pierwszym oficjalnym, międzypaństwowym meczu reprezentacji polskiej przeciwko Węgrom w Budapeszcie, przegranym nieznacznie 0:1. To było, jak już pisałem, w roku 1921.
Raz złożyłem wizytę panu Stanisławowi w jego mieszkaniu na Powiślu, przy ulicy Dobrej. Ofiarował mi wtedy te swoje „Gole, faule i ofsajdy” z bardzo serdeczną dedykacją.
– Wbiło się trochę goli, nafaulowałem także sporo, a i na ofsajdach łapali mnie sędziowie. W pułapki za to nie dawałem się łapać, zresztą wtedy ich tak często nie stosowano –
mówił.
Wspominaliśmy dawne mecze. Szczególnie jeden – dla mnie najpiękniejszy. Były to
ostatnie dni sierpnia 1939 roku, stadion „Legii”. Tłumy ludzi. W wielu miejscach na trybunach zielono. To przecież był już okres niemal pełnej mobilizacji. Grali nasi przeciw
znakomitym Węgrom. Goście prowadzili 2:0 i przegrali 2:4. Przepiękny mecz. Cudowna
gra naszego zespołu. A jaki bojowy był nastrój na widowni! Jeszcze raz – skromny wszakże, bo tylko sportowy – sukces urósł w tamtych dniach do rozmiarów symbolicznej przepowiedni. Nie poddamy się nikomu!
– Tak, gdyby nie wojna. Istotnie, pod koniec lat trzydziestych nasza reprezentacja zaczęła grać naprawdę świetnie – mówił doktor Mielech. – Szybko i płynnie. Skutecznie w
obronie i w ataku. Te nasze dawne mecze, debiuty międzynarodowe, porażki, zwycięstwa i
ambitne remisy. I tak zaczęła tworzyć się tradycja, szkoła. Tak, szkoła piłkarska – powtarzał.
Bardzo wysoko oceniał tamten mecz przedwrześniowy wygrany z Węgrami. Wystawił
naszym piłkarzom najwyższą ocenę, choć zwykle był bardzo surowy w swoich opiniach.
Pisał rzeczowo, bez ozdobników, tylko czasem niespodzianie pojawiała się w jego tekstach
cieniuteńka nitka sentymentu. Górowała jednak rzeczowość i obiektywizm, a także szczególne, bo trochę już staroświeckie, poczucie humoru: coś pomiędzy łagodną złośliwością i
ciętym dowcipem. W ten sposób właśnie opisywał towarzyskie życie w klubie piłkarskim,
w którym się wychował. Po zawodach organizowano często uroczyste przyjęcia. Jedni
zwali je bankietami, a inni komersami. „Myliłby się ten, kto by sądził, że komers był po
prostu ucztą młodych, umiarkowanych alkoholików. Na komersach alkoholu się nie piło, a
właściwie piło się go tylko pod postacią piwa, a w wyjątkowych przypadkach także wina”.
Z opowieści starego piłkarza wynikało, że nie szło o pijaństwo czy obżarstwo. Zawodnicy i działacze przychodzili na te przyjacielskie spotkania po to, aby w swobodnej atmosferze omówić rozegrany mecz. Towarzyszyły tym ucztom piosenki sportowe, układane
przez anonimowych poetów, żołnierskie i ludowe. Już w czasach dawnego Krakowa, właśnie na owych komersach, znajdujemy pierwsze echa zajadłej rywalizacji dwóch najsłynniejszych klubów krakowskich: „Wisły” i „Cracovii”. Na boisku mecze tych drużyn były
zażarte, ale większa była zaciekłość pomiędzy kibicami „Cracovii” i „Wisły” aniżeli pomiędzy graczami.
Ze swej strony mogę tylko dodać, że życie sportowe niewiele różniło się wtedy, jeśli
idzie o atmosferę towarzyską, od życia środowisk artystycznych i literackich. Od mego
rozmówcy dowiedziałem się, że na komersach piłkarskich w ogóle nie bywały kobiety.
Typ kobiety-kumpla pojawi się dopiero wiele lat później.
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Komersy przetrwały do 1930 roku, potem ich już nie urządzano. Zastąpiono je zwykłymi bankietami. Dlaczego dawny styl takich towarzyskich spotkań zaginął? Stanisław
Mielech pisze tak w jednej ze swoich książek: „Dlatego, że przyszły nowe czasy i nowi
sportowcy. Rozpoczęły się zawody o mistrzostwo Polski i walki o pozostanie w lidze, o
punkty, a te wymagały dużych rezerw zawodników. Nie zawsze wystarczali właśni wychowankowie. Zaczęto ściągać obcych zawodników. Kompletowano drużyny z graczy
wychowanych przez inne kluby, przyciągano ich obietnicami posad, pomocy i zysków. Do
klubów zachowujących dawne tradycje sportowe dostawali się nieraz zawodnicy o wielkich umiejętnościach sportowych, ale miernych towarzyskich, zawodnicy nie wyrośli w
atmosferze klubowej, nie przywiązani do barw, nie uprawiający sportu wyłącznie z pobudek ideowych i – co gorsza – nie przestrzegający abstynencji. Nowi sportowcy często woleli zamroczenie alkoholowe od humoru, dowcipu i poezji piosenek. Swoim nałogom woleli oddawać się w osobności”.
Gorzki ton uwag dawnego reprezentanta Polski ma swoje uzasadnienie. Dawne przyjacielskie obyczaje i więź klubowa zaczęły zanikać już w latach trzydziestych, ale zupełnie
nowe stosunki wewnątrz klubów zapanowały dużo później. Zmienił się sport i jego obyczajowość. Sport przestał być towarzyską rozrywką. Stał się dla wielu twardą drogą do
wyrąbania sobie kariery życiowej. Sprawy te znane są zresztą dobrze dzisiejszemu miłośnikowi sportu. „Krakowski komers sportowy przeszedł do historii, tak jak średniowieczne
otrzęsiny beanów, komersy korporantów i inne zwyczaje studenckie”– pisze Stanisław
Mielech.
Na chwilę wybiegnę w czasy dużo późniejsze, bo aż w rok 1978 do Jockey Clubu pod
Rosario w Argentynie.
Popołudnie w kwaterze naszej reprezentacyjnej drużyny piłkarskiej uczestniczącej w
mistrzostwach świata. Nikt nie śpiewa piosenek. Dudni magnetofon. Zawodnicy rozparci
niedbale w fotelach słuchają rytmicznej muzyki z kamiennymi twarzami. Stop. Muzyka
cichnie. Ktoś zamknął magnetofon. Ktoś inny otworzył telewizor. Na ekranie pojawia się
mecz dwóch rywalizujących w mistrzostwach drużyn. Puszczono w ruch magnetowid i oto
kolejny raz zawodnicy i trener będą mogli obejrzeć każde kopnięcie rywali, każdą akcję,
każdy błąd i każdą sztuczkę techniczną. Jedni patrzą w ekran, inni udają, że patrzą. Ten
mecz oglądają już po raz trzeci. Uleciały jeszcze niedawne emocje i wzruszenia. Inne czasy, panowie! Mądrą radę trenerską wspiera komputer, intuicję – mechaniczny zapis i statystyka.
Podczas mojej wizyty przy ulicy Dobrej – a było to niedługo przed śmiercią Stanisława
Mielecha (zmarł w 1963 roku) – rozmawialiśmy także o pewnym bardzo dawnym meczu,
wyjątkowo dramatycznym, który odbył się 3 grudnia 1933 roku w Berlinie. Naszym przeciwnikiem była bardzo mocna wówczas reprezentacja niemiecka. Sprowokowałem doktora
do wspomnień, gdyż właśnie z tego spotkania prowadził transmisję dla Polskiego Radia.
Siedzę przy aparacie z zamkniętymi oczami i słyszę coraz bardziej nerwowy głos sprawozdawcy: „Wciąż 0:0, cenny wynik, twardy, trudny mecz. Ciężkie warunki. Boisko oblodzone. Jeszcze dwie minuty do końca. Polacy znów w ataku...” i za chwilę: „Ostatnia
minuta spotkania”. Wciąż 0:0”.
A potem rozległ się głęboki jęk. Niezawodny zawsze Martyna biegnąc do piłki pośliznął się i przewrócił. Rossanberg przejął piłkę i z bliskiej odległości skierował ją do naszej
bramki. Była to doprawdy pechowa przegrana. Tamten występ w Berlinie przeszedł do
historii naszej sportowej radiofonii jako wydarzenie wyjątkowo dramatyczne.
– Do największych sukcesów naszej przedwojennej reprezentacji poza pokonaniem
Węgrów 4:2 w 1939 roku – mówił doktor – zaliczyłbym wysokie zwycięstwa: nad Jugosławią 6:3, 3:0 i 4:0 w latach trzydziestych, pokonanie Szwecji 3:1 w roku 1937, rozgromienie Rumunii 5:0 w 1932 roku i Irlandii Południowej aż 6:0 na rok przed wybuchem
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wojny. No i nie wolno zapominać o świetnym meczu w ramach mistrzostw świata z Brazylią 5:6, który rozegraliśmy w Strasburgu w 1938 roku.
Pamiętam i to wyliczenie doktora Mielecha.
Kiedy w kilka lat po wojnie Polska grała z bardzo groźną dla nas Czechosłowacją i niespodziewanie wygrała to spotkanie 3:1, obserwowaliśmy wtedy mecz z doktorem Mielechem z miejsc prasowych, na stadionie „Legii” w Warszawie. Gerard Cieślik strzelił piękne
bramki. To on zaczął być wtedy nowym bożyszczem tłumów. Ten sam Cieślik zdobędzie
dwie bramki w dziesięć lat później w jeszcze bardziej pamiętnym meczu z ZSRR w Chorzowie w 1958 roku, kiedy wygramy 2:1. Były to jednak pojedyncze wielkie wystrzały.
Lata pięćdziesiąte, lata sześćdziesiąte to była na dobrą sprawę seria raczej przeciętnych lub
wręcz słabych występów naszej reprezentacji.
W tym obszernym szkicu poświęconym osobistym wspomnieniom o polskiej piłce nożnej centralne miejsce wyznaczam dwóm mistrzostwom świata, podczas których nasza reprezentacja nareszcie uplasowała się w ścisłej czołówce. Kiedy jednak rozmyślnie tyle
serdecznej uwagi poświęciłem osobie jednego z najdawniejszych polskich piłkarzy, a zarazem mojego znakomitego Starszego Kolegi, proszę pozwolić, że przytoczę jeszcze krótką
opinię czy raczej przepowiednię Stanisława Mielecha, który u schyłku swego życia tak
powiedział o dawnych piłkarzach: „Wszyscy byli znakomitościami na miarę europejską.
Większość z nich znalazłaby miejsce w czołowych drużynach zagranicznych. Jaka jest
przyszłość naszej piłki nożnej? Wiele mamy zaległości, wiele jest do odrobienia. Wierzę,
że piłkarstwo nasze będzie się rozwijać i że wnet zajmie należne mu miejsce w gronie
państw europejskich”.
Stanisław Mielech nie doczekał dnia, w którym nasza drużyna zdobyła złoty medal
olimpijski. To stanie się dopiero w 1972 roku na Igrzyskach w Monachium. Przedtem
pierwszym zwiastunem, że zaczniemy grać naprawdę dobrze w piłkę nożną, były sukcesy
„Górnika Zabrze”. „Górnik” i warszawska „Legia” – przy której powstaniu tak czynny
udział brał Stanisław Mielech – to były dwie polskie drużyny, które niejako torowały drogę późniejszym osiągnięciom narodowej reprezentacji. Zanim jednak drużyna Kazimierza
Górskiego zajęła miejsce na najwyższym stopniu olimpijskiego podium, a potem zdobyła
trzecie miejsce na mistrzostwach świata, wydarzyło się wiele na boiskach piłkarskich. Piłka rosła i rosła, do czego przyczyniła się w ogromnej mierze także telewizja. Przybliżyła
do polskich domów dalekie, zagraniczne boiska. Pomnożyła jeszcze bardziej szeregi jej
zagorzałych entuzjastów. I przyszedł czas, że niemal nie było w Polsce człowieka, który
by nie wiedział, co to jest gol, fauł i ofsajd.
Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy okresie poprzedzającym nasze sukcesy z
początku i połowy lat siedemdziesiątych.
Są mecze, które szybko się zapomina, i takie, które pamięta się długo. W zasadzie zależy to od poziomu gry, ale niekiedy jest odwrotnie. Czasem słaby mecz utkwi w pamięci na
długo, a świetna gra uleci szybko – pewnie dlatego, że nie zawierała jakiegoś szczególnego
akcentu, zdarzenia albo niepowtarzalnego klimatu.
Nigdy nie zapomnę meczu „Tajfun” (Zwoleń)–„Strzeliści” (Garbatka); może zresztą
drużyna z Garbatki nosiła trochę inną nazwę, już tego nie pamiętam. Choć obie drużyny
nigdy nie uczestniczyły w rozgrywkach o międzynarodowy Puchar Zdobywców Pucharów, a nawet ani razu nie dostąpiły zaszczytu uczestniczenia w rozgrywkach klasy „B”,
pamiętam do dziś to spotkanie, mimo że nawet nie pamiętam jego końcowego wyniku. Jest
to mecz, z którego nikt nie napisał sprawozdania. Toczył się w Zwoleniu w latach trzydziestych. Najbardziej zapamiętałem bramkarza. Wyszedł na boisko w pięknym białym
swetrze, a tymczasem zaczął padać deszcz i boisko szybko zamieniło się w bajoro. A w
bramce zwykle tworzą się największe kałuże. Bronił barw „Strzelistych”, którzy byli gorsi
od „Tajfuna”, więc musiał ciągle robinsonować, wyłapywać strzały napastników. Dosłow-
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nie po paru minutach jego biały sweter zrobił się czarny. Dramat bramkarza zaczął się już
wtedy, kiedy po raz pierwszy rzucił się w błoto dla obrony strzału. Wstał, a publiczność
wybuchnęła gromkim śmiechem. I potem już cały czas mu dokuczali, a najbardziej ci stojący tuż za siatką bramki. Drwili z czarnych plam na jego białym swetrze. Bramkarz załamał się kompletnie i przepuszczał każdy strzał.
Już nie pamiętam, czy „Tajfun” strzelił mu dwadzieścia czy dwadzieścia pięć goli. Zapamiętałem tylko nieszczęsną sylwetkę utaplaną od butów po czubek głowy w błotnistej
czarnobrązowej, ohydnej, lepkiej mazi i te okrzyki: „Tee, biały, skup się i broń, bo znów
przepuścisz!” Jak już powiedziałem, mecz odbywał się w Zwoleniu, więc wszyscy miejscowi chcieli, by goście przegrali, a kiedy zaczęły sypać się bramki, ludzi ogarnęła istna
euforia, gdyż porażka przyjezdnych zmieniła się w rekordową klęskę. Bramkarz był coraz
bardziej brudny i coraz bardziej gasł. Pod koniec meczu zrobił straszną rzecz: zaczął płakać. Tylu wspaniałych bramkarzy oglądałem, ale płaczącego nie widziałem nigdy ani
przedtem, ani potem.
Jednym z najlepszych bramkarzy, a może wręcz najlepszym w okresie, kiedy „Górnik
Zabrze” poszedł w górę, był bez wątpienia Hubert Kostka. Pamiętam, akurat zbliżał się
towarzyski mecz z Brazylijczykami w Warszawie. Koniec lat sześćdziesiątych. Przed meczem niemal wszyscy byliśmy zgodni, że sama gra będzie ważniejsza niż wynik. Ostatecznie można by przyjąć taktykę najszczelniejszej obrony i walczyć o tzw. honorową porażkę,
powiedzmy różnicą tylko jednej bramki, a nawet jeśliby słynny przeciwnik akurat nie miał
dobrego dnia, można by ubiegać się o coś wręcz bezcennego, np. remis z dwukrotnym
mistrzem świata. „Dosyć żyłowanych meczów! – wołali niektórzy. – Przyjmijmy wreszcie
otwartą grę”. I wybrano taki właśnie plan.
Przyjętą koncepcję określiłbym jako sprawdzenie prawidłowości obiegu krwi i działania całego organizmu polskiej reprezentacji, która doczekała się wreszcie przeciwnika
najwyższej klasy technicznej. Brazylijczycy w tamtych czasach nie grali jeszcze tak ostro,
twardo jak w późniejszych latach. Obdarzeni wyjątkowym talentem do gry powodowali, że
stawała się ona nie walką, lecz widowiskiem.
Brazylijczycy odkryli po 45 minutach wszystkie słabości techniczne naszej reprezentacji i okazało się, że nie jest ona jeszcze wystarczająco wytrzymała. Przede wszystkim zawiodła kondycja i choć z całym zrozumieniem można starać się tłumaczyć tę słabość tropikalnym upałem, który tego dnia akurat zapanował w Warszawie, to jednak niedostatek
ten pozostał niedostatkiem i nakazywał zwrócić baczniejszą uwagę na trening zmierzający
do uzyskania większej wytrzymałości. Osiągnięcie dobrej kondycji jest ostatecznie dużo
łatwiejsze niż uzyskanie wysokiej techniki. Nie potrzeba bowiem w tym wypadku talentu
ani iskry bożej. Trudna rada, trzeba po prostu solidnie trenować, choć jest to żmudna praca, ale w ostatecznym rachunku zawsze się opłaca.
Ach, gdybyśmy wtedy mieli kondycję! W pierwszej połowie, gdy jeszcze starczało nam
krzepy, graliśmy z brazylijskimi kuglarzami na remis. Tętna biły prawidłowo, ambicja
duża, nastrój na stadionie przyjazny, więc polski zespół rozwijał akcje sprawnie i dynamicznie. Był to dobry mecz, tyle że krótki, 45-minutowy. W „drugim meczu” przegraliśmy
za to wysoko, gdyż nasi gracze stanęli, a goście zagrali bez porównania lepiej. Czy tylko
dlatego, że gospodarze im na to pozwolili?
Wieczorem w przeddzień spotkania pojechałem do Świdrów Małych pod Warszawą,
gdzie pośród sosen w niewielkim hoteliku zamieszkała nasza drużyna, szukając spokoju
przed walką. Chciałem należycie przygotować się do radiowej transmisji, tym bardziej że
sprawozdania ze spotkań piłkarskich bardzo rzadko przeprowadzałem za pośrednictwem
mikrofonu. O tym też napiszę kilka słów, nie unikając osobistych refleksji na temat moich
reporterskich losów.
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Był piękny wieczór i zaprosiłem na rozmowę naszego bramkarza Huberta Kostkę.
Usiedliśmy na ławce pod drzewami. Niebo było gwiaździste i pachniały sosny. Nawet
wieczorem czuło się lepkość powietrza. Rozmawiałem z nim pierwszy raz. Siedział obok
mnie bramkarz, który fenomenalnie bronił karne strzelane „Górnikowi” w najrozmaitszych
meczach i niejednokrotnie był głównym bohaterem wielu trudnych spotkań; świetny polski
bramkarz, talent czystej wody, szybki, wszechstronny, odważny, zdawałoby się bez nerwów.
Jeszcze jedno ówczesne bożyszcze naszej piłkarskiej widowni.
Najpierw opowiadał, jak rozgrywa swe pojedynki ze strzelcem szykującym się do rzutu
karnego. Mówił, że są dwa sposoby: albo całkowicie zaryzykować, wybrać i rzucić się w
jeden róg, a nuż właśnie tam strzeli, albo drugi sposób – już bardziej psychologiczny – w
ciągu krótkich chwil, kiedy strzelec ustawia sobie piłkę, trzeba odgadnąć jego myśli i wtedy każdy najmniejszy szczegół jest bardzo ważny. – Raz strzelec ustawiał piłkę i nagle
zerknął w lewy róg bramki – opowiadał Kostka. – Chyba go mam. Wiedziałem teraz, że
strzeli w róg prawy i tak było.
Po latach będę toczył niemal takie same rozmowy z jego następcami. Wówczas inżynier
Hubert Kostka będzie już jednym z trenerów. Usłyszę wtedy podobną analizę tego, co
dzieje się po obu stronach podczas przygotowania do bicia karnego.
Wtedy Hubert Kostka cieszył się na mecz z Brazylijczykami, ale był świadomy niebezpieczeństw, jakie go czekają. Spodziewał się dużej porcji strzałów:
– Będą i górne, i szybkie „szczury”, będą bić „fałszem” i z półobrotu wolejem, pójdzie
na moją bramkę niejedna błyskawiczna główka.
Wyrwało mi się wtedy niepotrzebne pytanie. Zapomniałem, że czasem można wywołać
wilka z lasu.
– To chyba najtrudniejsza chwila, kiedy puści się za wcześnie pierwszą bramkę, którą
można było obronić. Panie Hubercie, przecież bramkarz nie wkracza do akcji tak często
jak napastnik lub obrońca. Po takim błędzie bramkarz chce się zaraz zrehabilitować, a gdy
chce się za bardzo, to może właśnie nie wyjść.
– Tak, to jest najgorszy moment dla bramkarza – odpowiedział Kostka. – Za jego plecami nie stoi już nikt. Jego błąd jest błędem nieodwracalnym. To peszy drużynę, powoduje
utratę zaufania do bramkarza. A bramkarz, im większym się cieszy zaufaniem kolegów,
tym bardziej się denerwuje, kiedy ich zawiedzie.
Zamyślił się przez chwilę, jakby pomyślał o czymś niedobrym, ale potem dalej opowiadał o różnych sytuacjach podbramkowych: jak bramkarz ustawia się przy centrze górnej,
kiedy wybiega, jak zachowuje się, gdy piłka toczy się coraz bliżej, krąży, oddala, znów
przybliża – coraz bliżej i bliżej – i w końcu albo ją wyłapuje, albo wyjmuje z siatki.
W dwadzieścia godzin później wypuścił z rąk piłkę po ostrym, ale niezbyt trudnym
strzale, a dobitki już nie obronił. I nie szło mu już do końca. Zapamiętałem ten nieudany
mecz wspaniałego bramkarza, do którego mimo to nie straciliśmy zaufania. Bardziej wnikliwy kibic przekonał się raz jeszcze podczas meczu z Brazylijczykami, jak piekielnie
trudne jest to zajęcie. I chyba do dziś jesteśmy wdzięczni Hubertowi Kostce za wszystkie
występy, parady i robinsonady przy parowaniu rzutów karnych.
Brazylijczycy zademonstrowali wówczas futbol efektowny i wyrazisty, dość daleko odbiegający od ówczesnej ostrej, skutecznej gry Anglików, a także od matematycznie dokładnej gry zawodników RFN. Nie znać było wysiłku po Brazylijczykach, a pozorną niedbałość, nonszalancję, mimo których wszystko się udaje, każdy kibic przyjmuje z podziwem i sympatią. Ja przy tym w futbolu brazylijskim doszukałem się jakichś odległych podobieństw z dawną koronkową grą z epoki Józefa Kałuży czy z czasów sławnego w świecie piłkarskim Austriaka Sindelara z okresu świetności wiedeńskiego futbolu: lekko, miękko, często dołem, taneczne dryblingi, różnorodne podania i strzały. Było to jakby subtel-
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nym odbiciem tego, co niestety znikło we współczesnym atletycznym i wyżyłowanym
sporcie: estetyka ruchu i zręczność, a nie tylko siła, trochę gra dla samej gry. Biorąc zaś
pod uwagę efektywność gry Brazylijczyków, moglibyśmy użyć nawet określenia: sztuka
dla sztuki.
Podczas transmisji powiedziałem otwarcie, że drużyna ta uległaby jednak w meczach o
mistrzowskie punkty Anglikom i Niemcom. Tym razem nie myliłem się. Był to czas zdecydowanej supremacji zespołów tych dwóch krajów. Potem drużyna RFN wyprzedziła
Anglików, by zasiąść wygodnie na mistrzowskim tronie. Nie wiem, czy wspomniałem, że
Brazylijczycy strzelili nam wtedy aż sześć bramek i wygrali 6:3, ale niechaj nas to nie łudzi. Miałem wtedy duże wątpliwości co do skuteczności gry reprezentacji Brazylii. Ten
brak skuteczności strzeleckiej zaobserwujemy też parę lat później podczas Mundialu 78, z
jednym małym wyjątkiem parominutowego ostrzału polskiej bramki, decydującego momentu pieczętującego naszą porażkę w Argentynie. Ale nie wybiegajmy w przyszłość.
Wtedy w towarzyskim meczu w Warszawie jednym z ciekawszych elementów gry, jaki
goście zademonstrowali, było błyskawiczne – ale miękkie, bez szarpnięć – przechodzenie
z gry zwolnionej w fantastycznie szybką, kończącą się niemal z reguły zaskakującym, nie
zawsze celnym – na nasze szczęście – strzałem.
Mówiąc o ówczesnej czołówce światowego futbolu, pragnę przypomnieć piękne mistrzostwa świata, które odbywały się w Anglii w roku 1966. Nasza drużyna nie zdołała się
wówczas zakwalifikować do tak zwanego szerokiego finału. Jednak turniej angielski
transmitowany był przez naszą telewizję i zachwycił niemal wszystkich.
Podziwiano szczególnie najlepsze zespoły: Anglii i RFN, a także Portugalii, która zajęła
trzecie miejsce.
Mistrzostwa te wzbudziły ogromne zainteresowanie w całym świecie, bez porównania
większe niż poprzednie w Chile w 1962 roku, które przeszły u nas bez większego echa,
choć nasi najbliżsi sąsiedzi, Czechosłowacy, nieoczekiwanie zajęli wtedy drugie miejsce.
A w 1966 roku były pełne komplety widzów na wszystkich stadionach, tłok przy telewizorach, miliony ludzi oglądało najważniejsze mecze.
Angielski futbol nazwano wtedy po raz pierwszy nowoczesnym i efektywnym. Ale ta
skuteczna gra wyspiarzy nie była pozbawiona cech widowiskowych. Nowoczesność tego
futbolu polegała na połączeniu w całość poszczególnych elementów wyszkolenia indywidualnego każdego gracza, tzn.: siły, kondycji, szybkości, refleksu itp. Wspaniały to był
widok, kiedy na krótkim odcinku Anglik wymijał kilku przeciwników. Zapamiętaliśmy ich
szybkie, zaskakujące podania oraz błyskawiczne zawiązywanie akcji według nie znanych
przeciwnikom schematów. Drybling, czyli „kiwanie” (wciąż nie można znaleźć należytego
polskiego określenia dla tej czynności), zadziwiająco zręczny. Brytyjczycy umieli także w
mistrzowski sposób przyspieszyć spacer wskazówki boiskowego zegara, kiedy było im to
potrzebne. Nie wybijali piłki na aut, po prostu rozgrywali ją między sobą, zwalniając tempo. Niechaj przeciwnik męczy się i walczy do upadłego o przejęcie piłki. Niechaj walka
trwa, a cenny czas płynie.
Co prawda już wtedy pewne kontrowersje wzbudzała ostrość ich walki na boisku. Na
pewno nie jest to delikatny futbol, ale tak gra się na Wyspach od stu lat. „Są zawodowcami. Noga reprezentanta Anglii to majątek, a jednocześnie warsztat pracy, źródło egzystencji. Dlaczego więc nie boją się i grają ostro?” – może zapytać czytelnik. Oczywiście i u
nich zdarzały się i zdarzają „wypadki przy pracy”. Nie ma ich jednak zbyt wiele, gdyż
ochronę stanowi wspaniała technika, wyszkolenie ogólne, znakomita sprawność fizyczna,
a także, dodajmy, i umiejętność „bezpiecznego” faulowania. Doskonale wyszkolony piłkarz może pozwolić sobie na ostre zderzenia, jeśli ma tak świetną technikę i tak wyborne
warunki fizyczne jak Anglicy: wzrost, wagę, gibkość i szybkość. A ponadto wśród profesjonałów (nie tylko piłkarskich) ze zrozumiałych przyczyn wytworzyła się specyficzna
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solidarność: szacunek dla nóg nie tylko własnych. Stosunkowo mało więc jest tam fauli
złośliwych, wykonywanych z premedytacją, ze złości, z zemsty.
Po mistrzostwach świata w 1966 roku wielu fachowców orzekło, że Eusebio, czarny piłkarz
grający w barwach Portugalii, był najlepszym zawodnikiem turnieju. Czyż tak? Na pewno był
piłkarzem grającym nąjefektowniej. Tak bywa często, nie tylko w sporcie: talent nie poparty
żmudną pracą, nie przetrawiony przez myśl szybko olśniewa, najłatwiej rzuca się w oczy,
najmocniej wzrusza. Jest to po prostu gwiazdorstwo. Eusebio przez cały czas był na boisku
rozluźniony i poruszał się z niedościgłą swobodą, niemal z nonszalancją. Dopiero gdy kopnął,
widać było skuteczność jego gry, piłka leciała niby pocisk. Grał efektownie. A jak umiał się
cieszyć! Ach, ta jego niewysłowiona radość, uśmiech szczęścia, wyrzut ręki w górę na znak
zwycięstwa: znów strzelił piękną bramkę! To podniesienie ręki w górę, zaciśnięcie dłoni w
pięść, a potem szybka wędrówka od bramki w kierunku środka pola – ni to bieg, ni taniec
triumfalny. Będą to naśladować potem piłkarze innych krajów.
W podobnym tańcu oglądać będziemy i polskich napastników w osiem lat później, kiedy zdobywać będą wspaniałe bramki.
Jednak po mistrzostwach w Anglii publicznie postawiłem pytanie, czy Anglik Charlton
był gorszym piłkarzem niż Eusebio? Cała drużyna Portugalii grała dla Eusebia, gdyż w
nim ogniskowała się siła tego zespołu. Bobby Charlton grał wyłącznie dla drużyny, grał,
by jej pomóc. Z jego wielkich umiejętności zespół czerpał dodatkowe siły. Za każdym
zagraniem Charltona kryła się strategiczna myśl. To też był artysta piłki, tylko innego rodzaju. Nie, nie powinno się spychać na drugi plan sportowca, który był najmądrzejszy spośród znanych piłkarzy i dlatego na pierwszym miejscu ośmieliłem się wówczas postawić
Charltona, z czego nie wycofuję się i teraz. Drużyna brytyjska zwyciężyła zasłużenie. Inteligencją przewyższała inne zespoły. Nieomylne rozumienie się graczy. Szczelna obrona
nieomal nie popełniająca błędów, forsowne ataki, mocne, dalekie strzały, precyzyjne centry, szybkie przedzieranie się z piłką, gra głową. Niespożyta kondycja. Biegali pozornie
bezładną ławą, która była jednak dobrze przemyślanym szykiem: bieg spod własnej bramki pod cudzą, a kiedy powstawało niebezpieczeństwo, szybki powrót.
Rozmyślnie rozwodzę się szerzej nad walorami ówczesnego futbolu angielskiego. Z
Anglikami właśnie toczyć będziemy ciężkie eliminacyjne mecze w siedem lat później,
ubiegając się o prawo udziału w szerokich finałach mistrzostw świata przypadających na
rok 1974. Będzie więc mowa o meczu na stadionie Wembley.
Podczas mistrzostw roku 1966 zakończyła się pewna epoka w światowym futbolu. Jej kres
wyznaczyła klęska Brazylii. Futbol w tym kraju przybrał formę, jak już wspomniałem, sztuki
dla sztuki i przegrał w bezpośredniej konfrontacji z futbolem, nie tak pięknym może, ale bardziej skutecznym. Wreszcie i wielki Pelé był wtedy już nie taki. Jego udział w owych mistrzostwach miał dramatyczny przebieg. Oto słynny aktor, na którego się chodzi, pośliznął się na
scenie wielkiego teatru, a wraz z nim wywrócił się zespół, którego był podporą. Po porażce
Brazylii w meczu z Portugalią pozostało uczucie niedosytu. Ćwierćfinały mistrzostw świata
bez Pelégo. Piłkarze Brazylii nie znajdą się nawet w pierwszej ósemce.
Kiedy Pelé przeżywał tragedię w Anglii, miał niespełna dwadzieścia sześć lat. Wyglądał sympatycznie, ale niezbyt imponująco. Dopiero gdy miał piłkę przy bucie... Jak ona go
słuchała! Sprawiała wrażenie, że chce graczowi pomóc. Przylepiała się do buta, owijała się
koło nóg, nagle kopnięta mocno, lecz jakby od niechcenia, wędrowała w przestrzeń boiska
i trafiała nieomylnie tam, gdzie Pelé chciał ją posłać. Niekiedy nazbyt ostro go atakowano.
Biedak. Jakże na niego polowano. Gąszcz nóg, wielkie numery na ciemnych od potu koszulkach. A on w tym gąszczu leżał na trawie. A potem pochylał się nad nim lekarz lub
trener. Stadion szumiał. Wreszcie Pelé wstawał i szedł kulejąc. Już nawet nie robił gestu
złości. Przyzwyczaił się. Któryś z graczy go przeprasza. Półuśmiech. Dobrze, już dobrze,
ale dlaczego tak często?
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Niektóre mecze przypominają teatr. Największe asy czują kamery telewizyjne na swoich twarzach i plecach, na swych zręcznych i ogromnie kosztownych nogach. Świat już od
dawna mocno wytrzeszcza oczy, patrzy na boisko, emocjonuje się. A oni tam w pogoni za
piłką kopią, główkują, przewracają się, zderzają, wiją się z bólu i grają – ale nie tylko w
piłkę. Te gesty, rozkładanie rąk, jeśli się coś nie uda, te poklepywania po ramionach, wzajemne przeproszenia albo zbiorowe uściski. Czasem jak koguty skaczą sobie do oczu, ale
nagle stop... Już czują, że kamery zaglądają im w twarze. Tak, to są także aktorzy.
Kiedy Brazylia odpadła z rozgrywek, w Rio de Janeiro i Săo Paulo wybuchły rozruchy.
Żałoba narodowa przybrała agresywną formę. Nie cisza grobowa i kir, lecz wrzawa, fajerwerki petard, płomienie pożaru, łomot demolowanych sklepów, dodajmy – portugalskich.
Proszę wyobrazić sobie, co przeżywali sprawozdawcy Brazylii prowadzący ostatni meczgrób z Portugalią. Mieli przerażającą świadomość, że każde ich słowo to iskra padająca na
potężną beczkę prochu, to dynamit. Czym jest futbol dla Brazylii i Argentyny, przekonam
się na własne oczy i uszy dopiero w 1978 roku podczas Mundialu.
W 1966 roku najpiękniejszym spotkaniem był chyba półfinał Anglii z Portugalią. Piłka
prawie nie wychodziła na aut. Oto najprostsza miara piłkarskiego kunsztu obu zespołów. Sędzia w ciągu całego spotkania podyktował tylko kilka rzutów wolnych. Grano ostro, ale czysto. To także warto zanotować w kronikach. Portugalczycy grali pięknie, ale nie mieli szybkości i kondycji Anglików i Niemców. Po jednym ze swych zwycięskich meczów byli bardzo
zmęczeni i nie mieli już siły cieszyć się. Dziękowali rywalom za grę i przyjmowali gratulacje,
ale z trudem podnosili ręce do uścisków. I Anglicy zmogli ich potem w pięknej walce.
Finał Anglia – RFN był czymś niezwykłym. Anglia mogła zdobyć mistrzostwo o pół
godziny wcześniej. Warto to przypomnieć. Anglicy nie popełnili błędu: prowadząc 2:1
atakowali stale, stosując starą zasadę, że najlepszą obroną jest natarcie. Z trybun biło nieodpartą wiarą w ich zwycięstwo. Ostatnie chwile meczu. Tłum już szykował się, by ryknąć
z radości i zagłuszyć końcowy gwizdek. I nagle RFN wyrównała na 2:2. Kamera telewizyjna przejechała po zbiegającej się na środku pola angielskiej drużynie. Wyspiarze sprawiali wrażenie załamanych. Przerwa przed nieoczekiwaną dogrywką była więc dla nich
zbawienna. Istotnie, szybko doszli do siebie i z ogromną wolą zwycięstwa rozpoczęli dalszą walkę. 4:2 dla Anglii. Jak do tego doszło? Trzecia bramka wzbudziła dyskusje, choć ja
nie miałem wątpliwości, że gol był wbity. Jest to jeden z głośniejszych goli w historii futbolu. Otóż, odbita od poprzeczki, piłka wróciła w pole. Gol czy nie? Należałem do tych,
którzy opowiedzieli się za tym, że gol został zdobyty prawidłowo. A więc czwarta bramka
była podwójnie cenna, gdyż przypieczętowała zwycięstwo. Co mówiliby po meczu niemieccy gracze, gdyby wynik 3:2 utrzymał się do końca?
Pamiętne wypowiedzi trenera Anglików, Ramseya. Na początku turnieju oznajmił, że jego drużyna zwycięży. W połowie rozgrywek padła druga wypowiedź: „W prasie ukazały się wiadomości,
że ja mam nadzieję, iż wygra Anglia. Dementuję to: ja nie mam nadziei, ja mam pewność”.
Pisząc o futbolu nie mogę pominąć ogromnej roli XI Muzy w pogłębianiu wiedzy o
sporcie. Mistrzostwa świata w Anglii były dla nas, telewidzów polskich, pierwszym wielkim serialem telewizyjnym o piłce nożnej. Turniej był wspaniałą lekcją piłki nożnej dla
milionów. Zetknęliśmy się z niezwykłym zjawiskiem, bo choć w turnieju nie startowali
Polacy, wzbudził on ogromne zainteresowanie. Na ekranie nie było Lubańskiego, był Pelé,
Eusebio, Charlton. Nie szukaliśmy więc zaspokojenia własnych najgorętszych życzeń, a
mimo to byliśmy ogromnie zaangażowani. Czyżby w sporcie nie była już nieodzowna
świadomość, że „grają nasi”? Czy możliwe jest, aby wtedy też emocja była równie wielka?
Że tak jest przekonaliśmy się o tym później niejednokrotnie, choćby podczas obserwowania olimpiad i zawodów, w których nie braliśmy udziału, albo podczas piłkarskich mistrzostw świata, kiedy walczyły obce drużyny. Waga stawki pojedynku i poziom – to właśnie porywa najbardziej.
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Mecze oglądane w telewizji. Lepiej widać je na ekranie niż z trybun stadionu, mówią
niektórzy. Lepiej, ale czy pełniej? Oczywiście, telewizja jest cudownym wynalazkiem,
pozwalającym przybliżyć każde widowisko i po stokroć podkreślana była jej rola w popularyzowaniu sportu.
Widzów na trybunie dzielą od graczy dziesiątki, a często setki metrów, jak na przykład
na naszych stadionach: Śląskim i Dziesięciolecia. Na ekranie możemy śledzić nie tylko
akcję, ale i widzieć dokładnie twarze graczy. Z twarzy zawodników niekiedy można wyczytać to, co za chwilę nastąpi. Zmęczenie albo rezygnacja zapowiadają nieuchronną porażkę. Zaciętość i skupienie wróżą nadzieję. A poza tym interesuje nas, jak oni wyglądają
w walce. Tego na stadionie nie zobaczymy. Lornetka skacze na nosie, kiedy gonimy wzrokiem piłkę podbijaną czubkiem ciągle innego buta. Odkładamy lornetkę zniecierpliwieni.
Telewizja daje nam ogromne powiększenie widowiska sportowego. Ten, kto ogląda
lekką atletykę w telewizji, zobaczy więcej w momencie poprzedzającym start sprinterów,
niż gdyby siedział na trybunie. Kiedy obserwujemy boks na ekranie, czasem tuż przed rozstrzygającym ciosem odgadujemy klęskę słabnącego pięściarza. Ekran zbliża twarz boksera: mętne oczy, usta z trudem łapące powietrze. Przeciwnik trafi go i będzie koniec. I rzeczywiście następuje rozstrzygający cios.
Wydaje mi się, że z piłką nożną jest trochę inaczej. Owo lepsze widzenie” jest trochę
problematyczne. Widz na trybunie wędruje wzrokiem za piłką, ale jednocześnie obejmuje
całą panoramę boiska. Nikt nie patrzy wycinkowo. Możliwość oceny odległości piłki od
bramki przeciwnika jest przecież czymś istotnym. Podobnie jak istotny jest szyk, w jakim
obie formacje rozgrywają spotkanie. „Cudowny przybliżacz” – czyli zespół kamer spozierających na arenę gry – pokazuje niby dokładniej, ale jednocześnie właśnie przez to przybliżanie bardziej wycinkowo. Oto jakiś fragment boiska i grupa graczy uganiających się za
piłką. W którym miejscu są? Przecież ma to ogromne znaczenie dla określenia sytuacji na
boisku. Niektórzy sprawozdawcy usiłują to właśnie wyjaśnić, lecz my co innego widzimy
w telewizji i nie zawsze słuchamy uważnie tego, co mówi komentator. Widzimy sami, a
więc tworzymy świadomie lub podświadomie komentarz własny. Chcemy widzieć
wszystko, ale widzimy fragment, dokładnie – ale nie całość. Po prostu piłka jest magnesem
przyciągającym kamerę.
Ktoś, kto naprawdę lubi i zna się na sporcie, na pewno będzie wolał moknąć na deszczu
i siedzieć na trybunach nawet na dalekim miejscu, niż tkwić przed telewizorem. Idzie mi o
współuczestniczenie, o wtopienie się w niepowtarzalną atmosferę, która panuje na stadionie.
Mówię cały czas o wizji, a nie o fonii. A więc siedzimy w wygodnym fotelu, we własnym mieszkaniu albo na brzeżku krzesła w zatłoczonej świetlicy i pożeramy wzrokiem
szklany prostokąt wbudowany w drewnianą skrzynię. Czekamy na emocje. Gdy śledzimy
rozwój akcji na boisku, gdy sytuacja staje się coraz ciekawsza, nie pamiętamy często, że za
tym obrazem kryje się niewidzialny realizator, starający się nam to wszystko pokazać. Im
lepsza bowiem praca kamer, im lepiej wszystko widzimy i rozumiemy, tym mniej zastanawiamy się nad pracą realizatorów. Zwracamy na nich uwagę dopiero wtedy, gdy mankamenty realizacji zaczynają nam dokuczać. Oto poszedł niespodziewany, szybki strzał na
bramkę i kamera nie nadążyła. Nie widzieliśmy parady bramkarza. Piłka w siatce. Już po
wszystkim. Innym razem kamery gonią za graczami prowadzącymi piłkę. Kamera chwyta
nieco poszarpany fragment gry, ale na ekranie panuje bodaj jeszcze większy chaos niż na
boisku. Nie wiemy, w którym miejscu toczy się akcja, widzimy natomiast twarze albo plecy graczy, skrawek boiska i jakiś fragment trybun.
Ale chyba tak zwane piękne kadrowanie denerwuje widza najbardziej. Realizator zapomina, że jest przede wszystkim reporterem, mającym obowiązek przekazywać po prostu
przebieg wydarzeń na boisku bez żadnych upiększeń. Te wszystkie zaglądania w plecy
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bramkarzy spoza białych kratek siatki są nam na dobrą sprawę niepotrzebne. Telewidz
chce oglądać mecz tak, jakby siedział w dobrym miejscu na trybunie. No i chce widzieć
także duże zbliżenie gry i graczy, kiedy zachodzi istotna konieczność. Telewizja powinna
nam w tym pomagać – niby najznakomitsza lornetka.
Piszę dlatego o tym wszystkim w tym miejscu, gdyż właśnie już latem 1966 roku realizatorzy brytyjscy dali podczas piłkarskich mistrzostw świata znakomity pokaz w pełni
dojrzałego rzemiosła. Podstawą obrazu był jednak plan daleki. Gospodarze nie martwili
się, że sylwetki grających są małe, a piłka jest tylko punkcikiem. Wszystkie mecze oglądane były w dalekim planie. Nasz wzrok obejmował całą szachownicę. I tak już wystarczająco zagmatwany szyk bojowy współczesnych drużyn dopiero z dalszej perspektywy stawał
się dla odbiorcy przejrzysty. Widowiska te były przedstawiane rzetelnie, bez upiększeń,
funkcjonalne w całym tego słowa znaczeniu, to znaczy służące przede wszystkim poznaniu, a dopiero potem estetycznemu doznaniu. Trochę to przypominało film angielski, budowany na ogół prosto i konsekwentnie. Fotografowany z pewną dozą surowości, lecz bez
pozy na prymitywizm. Realistycznie, ale z jakimś marginesem dla osobistych skojarzeń.
Kamery nacelowane na główne ognisko walki, wokół przestrzeń boiska i zmagające się
drużyny. Dopiero kiedy z gry wyłania się określona sytuacja, wówczas kamera robi zbliżenie szybkie i wyraziste. Ktoś strzela na bramkę, duże zbliżenie bohatera chwili, ktoś
sfaulował albo wygrał pojedynek o piłkę, ucieszył się lub rozzłościł – realizatorzy natychmiast przybliżają nam tę postać. W takiej chwili, w której jest to potrzebne. Bez dłużyzn.
Zobaczyliście go? Wystarczy. Musimy się spieszyć. Tempo. Każda sekunda droga. Wszak
oni walczą o mistrzostwo świata.
Jeszcze jedną zaletą wykazali się brytyjscy realizatorzy. Nie pokazywali pociesznych w
istocie twarzy widzów z rozwartymi do wrzasku ustami. Po prostu zachowywali dyskrecję.
Starali się przekazywać wzruszenie tłumu przeważnie jako zbiorowiska. Czasem tylko
widzieliśmy krótki przejazd kamery po wojowniczych transparentach, po flagach powiewających nad sektorami trybun. Realizatorzy wybierali niekiedy jakiś lejtmotyw jako charakterystyczny podkład do gry, nastroju, na przykład gdy grała drużyna Pelégo, pojawił się
na ekranie młody człowiek wystukujący na bębnie radosny albo dramatyczny rytm, w zależności od tego, jak się wiodło jego zespołowi. Potem młodzieniec znikł. Brazylia także
przestała grać.
Wyznam, że tylko jeden raz podczas tych mistrzostw odczułem brak zbliżenia, które
byłoby zresztą nietaktowne. Przyznaję się do nadmiernej ciekawości. Gdy w ostatnich sekundach finału Niemcy wbili Anglikom wyrównującego gola, przez krótką chwilę strasznie chciałem (pewnie nie tylko ja) zobaczyć królową Elżbietę. Już w samej tej chęci krył
się na pewno okropny nietakt. Ja go popełniłem, ale realizatorzy – nie. Nie pokazali królowej. Wyobraźnia mogła podsunąć tylko obraz spokojnie siedzącej kobiety, lekko
uśmiechniętej, śledzącej mecz z takim zainteresowaniem, na jaki zasługuje. Chyba tak to
wyglądało w królewskiej loży. Ciekawość moja była więc zbyteczna.
Epilog wielodniowego spektaklu. Chyba pamiętamy. Do loży królewskiej wstępują obie
drużyny. Etykieta dworska została w tym przypadku złamana. Przyszli do królowej brudni
i spoceni. Słaniali się, gdyż byli już na wpół przytomni z wyczerpania. Choć szli dumnie,
gięły się pod nimi kolana. Scena, w której królowa dziękowała mokrym od potu młodzieńcom, mogła skojarzyć się z czymś odległym i dawno przebrzmiałym. Szranki rycerskie na
podwórcu. Wtedy rycerze po walce także przychodzili do władców śmiertelnie zmęczeni,
okryci pyłem i... krwią.
Ten dla nas pierwszy gigantyczny, telewizyjny festiwal piłkarski poza doznaniami natury sportowej, poza wzruszeniami estetycznymi, wreszcie poza wielką lekcją dla milionów,
jak gra się w pitkę, był także wzorem, jak pokazywać futbol w telewizji. Oczywiście, była
to lekcja dotycząca tylko jednej gałęzi sportu, i to – może zaskoczę czytelnika – gałęzi
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stosunkowo łatwej do interesującego pokazania. Są dziedziny sportu trudniejsze do prezentowania za pośrednictwem narracji i obrazu. Ale to temat osobny.
Tak czy inaczej wiele stacji telewizyjnych innych krajów przyjęło potem angielską formułę przeprowadzania transmisji z meczów piłkarskich. Nie wiemy, jak je pokazywano w
następnych mistrzostwach świata rozegranych w Meksyku, w roku 1970, gdyż stamtąd nie
przeprowadzaliśmy transmisji. Dopiero później dowiedziałem się, że i te mistrzostwa były
piękne, ale niewiele o nich wiem, tylko tyle że zwyciężyła reprezentacja Brazylii. W RFN
na kolejnych mistrzostwach piłkarskich telewizja będzie pracować sprawnie i dokładnie.
Programy ubarwi przy tym coś wyjątkowo zabawnego: trikowe migawki, zabawny montaż
– przyspieszony lub zwolniony – z najrozmaitszych fragmentów gry nazwany bodaj „baletem piłkarskim”. Gospodarze tych mistrzostw zaskoczyli świat, bo na ogół rzadko mówi
się o Niemcach, że są dowcipni.
Ale zanim będziemy się zaśmiewać, patrząc na trikowy obraz, gdzie Szarmach całuje
Gadochę tańcząc krakowiaka po zdobytym golu – bo i podkład muzyczny był w tym balecie pomysłowy i zabawny – zachowajmy chronologię i powróćmy do naszego futbolu
sprzed 1974 roku.
Oto krótka osobista dygresja. Rzadko przeprowadzałem transmisje radiowe z meczów
piłkarskich. Pierwszy mój występ przy mikrofonie przypadł na mecz tenisowy. Mój Boże,
jakże to dawno było! Redaktor Aleksander Reksza, ówczesny szef redakcji sportowej radia, zaryzykował i zgodził się, by relację z meczu o Puchar Davisa Polska-Anglia na „Legii” w Warszawie przeprowadził początkujący dziennikarz z „Kuriera Szczecińskiego”.
Słyszał, że kiedyś grywałem w tenisa jako zawodnik i dopuścił mnie do samodzielnego
występu przed mikrofonem.
W jakiś czas potem po powrocie do Szczecina otrzymałem depeszę wzywającą mnie do
Warszawy, abym przeprowadził transmisję z piłkarskiego meczu Polska-Bułgaria. Depeszę podpisał ówczesny kierownik Naczelnej Redakcji Informacji Radiowej, Jan Mietkowski, który w wiele lat później został wiceprzewodniczącym Komitetu d/s Radia i Telewizji,
a jeszcze później, w 1978 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią objął funkcję ministra
kultury i sztuki. Depeszę tę mam do dziś w biurku wśród najrozmaitszych pamiątek. Przyjechałem do Warszawy i wprost z dworca przybiegłem na stadion. Przy mikrofonie stało
już dwóch renomowanych sprawozdawców. Nie zapytali co prawda: „W jakiej pan sprawie?”, ale byli zdziwieni: „Chyba pan się pomylił, to my robimy ten mecz”. I tak obejrzałem grę stojąc za ich plecami. W radio zacznę pracować na stałe dopiero w osiem lat później, niedługo przed olimpiadą w Melbourne.
Piłka nożna u nas, tak jak w wielu innych krajach, zawsze miała i ma więcej sprawozdawców niż inne dziedziny sportu. Wszyscy znają się na piłce, piłka jest nośna, przez cały
czas na boisku sporo się dzieje, w przeciwieństwie do zawodów w innych dyscyplinach
sportu, jak na przykład w biegach narciarskich. Lekka atletyka obfituje w częste i długie
pauzy dzielące poszczególne pojedynki, ale przychodzi chwila, gdy jesteśmy świadkami
natłoku zdarzeń: odbywa się bieg, a jednocześnie toczy się walka w skokach i rzutach. W
piłce nożnej akcja jest jednopłaszczyznowa. Reporter nie jest tu przytłoczony tak jak reporter lekkoatletyczny ciężarem liczb: rekordami świata, Europy i poszczególnych krajów,
rezultatami kolejnych przebiegów i serii rzutów albo skoków. Ktoś wbija bramkę, to wiadomo, ktoś prowadzi. Jak porównać to z gąszczem zagadek, które trzeba mozolnie i w napięciu rozwikłać, by rozszyfrować stan punktów w meczu lekkoatletycznym, nie mówiąc
już o trójmeczu.
Kiedyś nie było akurat w naszym gronie sprawozdawcy lekkoatletycznego i jakoś nikt
nie miał na to większej ochoty.
– Może zaczniesz to robić? – zapytano nowego przybysza.
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Zgodziłem się lekkomyślnie, bo lekką atletykę także lubiłem, zresztą trzeba było od
czegoś zacząć. I tak się dalej potoczyło. Nie żalę się tu na moich kolegów, z którymi nieraz
pracowałem potem przy jednym mikrofonie – choćby podczas wyścigów pokoju – ale
mówię o tym, by wszystkim bardzo młodym sprawozdawcom, a także i tym młodzieńcom,
którzy marzą o tym zawodzie, unaocznić fakt, że w latach, kiedy zaczynałem pracę dziennikarską, niełatwo było dostać do ręki mikrofon. Bez zazdrości, ale z baczną uwagą spoglądam na szybki marsz niektórych młodszych kolegów. Po krótkim stażu niejednokrotnie
fruną wprost na olimpiady i mistrzostwa. Niechaj więc cenią zaufanie, jakim ich obdarzono. Odpłacić się mogą jedynie ogromną, rzetelną pracą. Nie wdając się w rozważania o
zaletach czy wadach warsztatu naszej generacji reporterskiej, muszę powiedzieć, że nauczyliśmy się na pewno jednego: ofiarności dla wykonywanego zawodu. Proszę wybaczyć
ten dydaktyzm.
Powróćmy jeszcze na chwilę do okresu, kiedy odbył się wspomniany już poprzednio
mecz z Brazylią. Był to 1968 rok, a wtedy nasza reprezentacja była jeszcze dość daleka od
dobrej formy. Na szczęście mieliśmy już za sobą czas fatalnej gry naszego zespołu. „Górnik Zabrze”, a wkrótce i „Legia” osiągnęły dobry, europejski poziom. Obserwowaliśmy
ich obiecujące spotkania z czołowymi zagranicznymi klubami w rozgrywkach pucharowych.
Choć pochodzę z Waszawy i od małego noszę barwy „Legii”, wyznam, że szczególnie
przypadła mi do gustu ówczesna forma Ślązaków. Cała nasza społeczność piłkarska szalała za „Górnikiem”. Jak wytłumaczyć fakt, że właśnie wydarzenia spowodowane uderzaniem piłkarskiego buta wzbudzały niemal powszechne zainteresowanie? Nieprzebrane
tłumy ogarniały rzadko spotykane emocje. Już zdążyliśmy zapomnieć, czym były dla maniaków sportowych tamte mecze „Górnika”. Zapomnieliśmy, bo przyćmiły je późniejsze
pamiętne mistrzostwa świata w RFN. Szczególnie przeżywano pojedynki „Górnika Zabrze” z „AS Romą” w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów z 1970 r. Spotkania te
przebiegały jakby pod dyktando niezwykłego scenariusza. Najpierw odbył się mecz u nas,
potem rewanż na ich boisku i wreszcie jeszcze jeden pojedynek na neutralnym gruncie.
Wydaje się, że gdyby ktoś napisał scenariusz o meczu piłkarskim, w którym aż dwie
bramki padają z karnego i to jedna, to druga strona dwukrotnie zdobywa wyrównanie dosłownie w ostatnich chwilach, wówczas scenariusz zostałby odrzucony: „Wymyśl pan coś
bardziej wiarygodnego. To wszystko jest zbyt naciągane”.
Bożyszczem tłumów był wtedy Włodzimierz Lubański. Karny w meczu z „AS Romą”
był jednym z najtrudniejszych w jego karierze. Ostatnia szansa drużyny. Lubański nie zawiódł. Niejeden z czytelników przypomni sobie natychmiast o innym strzale karnym, bitym osiem lat później w Argentynie przez Kazimierza Deynę. Będzie i o tym. Wracając do
Lubańskiego,jest on w mojej opinii bezsprzecznie najlepszym polskim piłkarzem wszystkich czasów, choć trudno porównywać futbol, o którym tu piszę, z futbolem lat późniejszych. Drugą bramkę Włodek strzelił „AS Romie” jak najwspanialszy bilardzista. Bilardzista jednak ma czas, by skupić się, pomedytować, przymierzyć. Lubański trafił mając na
zastanowienie ułamek sekundy. A ile razy tak trafiał w innych meczach, wyłapując ten
jedyny idealny moment na decyzję i wykonanie strzału!
„AS Roma” zajmowała wówczas dość odległe miejsce w rozgrywkach ligii włoskiej.
Trener Herrera dopiero pracował nad stworzeniem w pełni wartościowego zespołu. W
ogólnej euforii – doskonale to pamiętam – nie wszystkim trafiły do smaku niektóre moje
komentarze wyrażane publicznie. Znalazł się nawet ktoś, spoza grona dziennikarzy sportowych, kto w jednym z tygodników zarzucił mi, że byłem zbyt obiektywny (?) w ocenie
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umiejętności piłkarzy śląskich i włoskich, że moje oceny były zbyt powściągliwe i nie
dość chwaliłem zespół z Zabrza.
Pisałem wówczas: „Miłość nie polega na prawieniu komplementów. Miłość czasami
objawia się w trosce, a życzliwość wyrazić można również poprzez obiektywną ocenę. Co
dały polskiemu piłkarstwu te wszystkie superpochwały, wtedy kiedy graliśmy jeszcze słabo i tylko z rzadka udawał się jakiś mecz? Oszukiwaliśmy sami siebie, a pewnie i mąciliśmy przy okazji w głowach naszym piłkarzom.
Ów ktoś (był to sam Jerzy Putrament), komu nie podobały się moje oceny wyrażone na
szpaltach „Kultury”, zarzucił mi nawet, że faworyzuję piłkarskie drużyny z Europy Zachodniej. Nie podjąłem polemiki.
Serial piłkarski”Górnik” – „AS Roma” w walce o finał Pucharu Zdobywców Pucharów
z roku 1970 tak czy inaczej pozostał pamiętnym maratonem trwającym łącznie z dogrywkami aż pięć i pół godziny.
W końcu „Górnik” wygrał i doszedł do finału pucharowego, by przegrać potem, zresztą
zasłużenie, z angielskim „Manchesterem”. Był to czas, gdy Anglicy grali w piłkę wyraźnie
lepiej niż my, więc porażka nie przyniosła nam wstydu.
I tak toczyła się dalej polska piłka. Coraz celniej, a mówiąc w przenośni „wyżej”, choć
zdarzy się jeszcze niejedno potknięcie w drodze do trzeciego miejsca w mistrzostwach
świata w RFN.
Zanim jednak przejdziemy do tego, a przedtem do nie mniej pamiętnych eliminacji z
roku 1973, których szczytowym punktem był mecz z Anglikami na Wembley, proszę pozwolić, że ze względu na społeczne aspekty zjawiska – a takim przecież zjawiskiem jest
sport futbolowy – rozważymy wspólnie niektóre sprawy już nie związane bezpośrednio z
samymi meczami. Wchodziliśmy w początek lat siedemdziesiątych. Nie graliśmy jeszcze
zbyt dobrze. Ale piłka nożna jako temat nie schodziła z głównych szpalt, nie tylko pism
sportowych. Wciąż zastanawiano się, jak podnieść jej poziom. „Górnik” zaczął w tym czasie coraz częściej przegrywać w rozgrywkach pucharowych, a „Legia” także nie przebijała
się daleko. Weszliśmy wtedy w okres kolejnych gorzkich żalów. Ale po każdym nieco
lepszym meczu znów podnosiły się przesadne zachwyty.
Nadeszła jesień 1971 roku i interesujący mecz z RFN w Warszawie. Był piękny październikowy dzień, kiedy na Stadionie Dziesięciolecia zebrały się nieprzebrane tłumy.
Wyznam, że kiedy Gadocha zdobył dla nas piękną bramkę, poza ogromną radością odczułem natychmiast równie wielki niepokój. Przeciwnik był dobrze znany. Umiał zadawać
błyskawiczne, skuteczne ciosy w momentach, gdy poczuł się zagrożony. Kiedy szale zaczynały się ważyć – a więc w najważniejszej chwili – piłkarze RFN grali zwykle najlepiej i
to właśnie było świadectwem ich klasy. Ich sławny trener powie po meczu: „Chyba trochę
za bardzo ucieszyliście się pierwszym powodzeniem i to kosztowało waszą drużynę utratę
wyrównującej bramki”. Istotnie kontratak przeciwnika był bezpardonowy i szybki. Zagapiliśmy się, a oni wyrównali na 1:1. Spontaniczna radość, gdy coś się uda na wstępie, a
droga do sukcesów jeszcze daleka, moment nieuwagi, chwilowa utrata koncentracji... tak,
to także jeden z naszych grzeszków sportowych. Nieraz płaciliśmy za to słono.
To był dosyć ważny mecz. Opiekę nad kadrą objął Kazimierz Górski, który sprawdzi
się jako doskonały trener i tak pięknie zasłuży dla naszego piłkarstwa. W bramce zadebiutował wówczas Jan Tomaszewski.
Nasz bramkarz debiutant był po meczu mocno krytykowany. Janowi Tomaszewskiemu
nie udał się debiut. Po co wystawiano debiutanta do tak prestiżowego meczu? Słyszałem
wówczas i takie opinie. Rzecz jest bardziej złożona, gdyż w grę wchodzą sprawy delikatne: wrażliwość zawodnika, intuicja trenera, a nieraz i łut szczęścia. Upraszczanie tych
spraw – ostra krytyka, kiedy komuś coś się nie uda lub przesadne zachwyty, gdy dla od-
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miany coś się właśnie uda – to także jedna z przywar ludzi pasjonujących się sportem.
Przypomnę, że w naszym sporcie nieraz mieliśmy wręcz rewelacyjne debiuty.
Na początku lat siedemdziesiątych naszym piłkarzom wciąż brakowało techniki całkowitego opanowania piłki, szybkości i skuteczności akcji defensywnych i ofensywnych.
Trener nie zdążył przygotować szczytu formy na najważniejszy występ w roku, a spotkanie z RFN było z wielu względów najważniejszym meczem sezonu. Przyjdzie jednak czas,
że zagramy najlepiej właśnie w najważniejszym turnieju.
Różne bywały mecze. Różnie zachowywała się (i zachowuje po dziś dzień) nasza widownia. Kiedyś ktoś mi tłumaczył: „Panie, przeciętny kibic sportowy rozumuje w sposób
następujący: ja płacę i wymagam. Będzie kiepski mecz albo nieciekawa walka, kibic jest
natychmiast niezadowolony. Przyszedł i zapłacił, żeby przeżyć wstrząs. Niech pan zrozumie, że dla wielu kibiców widowisko sportowe jest czymś w rodzaju dreszczowca”.
Nie bardzo mogłem zgodzić się z takim rozumowaniem. Jeśli zetkniemy się ze złą obsługą w sklepie, wówczas ostatecznie można zawołać na cały głos: „Co tu się dzieje? Ja
płacę i wymagam”.
Kupno biletu na zawody jest transakcją szczególną. Organizator nie może zagwarantować widzowi, że będą na pewno padać same rekordy świata albo że piłkarze strzelą dziesięć goli i wszystkie w samo okienko. Nie może także zagwarantować, że wygrają nasi.
Aby zamknąć sprawę, wspomnę tylko, że każdy idzie dobrowolnie na mecz i nikt nie może
gwarantować, że widowisko na pewno będzie dobre.
Spróbujmy zastanowić się przez chwilę, jaki jest nasz widz sportowy, jaka jest jego
psychika. Oczywiście są różni kibice. Nieraz krytykowałem i złych, i dobrych. Dobrych za
nieśmiałość, za brak aktywności i wypuszczanie z rąk inicjatywy w tworzeniu na naszych
stadionach sportowej atmosfery. Ci źli chyba nie pojmują idei sportu, choć wydaje im się,
że wszystko o nim wiedzą. Znają na pamięć wyniki i nazwiska, składy drużyn i królów
strzelonych bramek. Ale czy rozumieją to, co dzieje się na stadionach i boiskach? Wysiłek,
jaki dał z siebie zawodnik, będą zawsze porównywać z jego życiowym rekordem, najlepszym meczem, jaki stoczył w karierze. Z reguły żądają, aby akurat dziś zawodnik przeszedł samego siebie. Aż tyle wymagają od zawodnika. Od siebie wymagają za to niewiele.
„Płacę i wymagam”.
Oczywiście, ktoś może zareplikować, że trzeba więcej wymagać od mistrza i reprezentanta kraju niż od zwyczajnego kibica. Niby tak, lecz jednak budzi sprzeciw takie postawienie sprawy. Podważylibyśmy wówczas całą wartość sportowego widowiska, które ma
nie tylko zachwycać i emocjonować, ale także czegoś uczyć. Wymiana wartości powinna
być wzajemna. Wartości powinny krążyć pomiędzy areną a widownią i wspólnie się uzupełniać. Ryk zachwytu albo gwizd potępienia, niemal nienawiści – tak oto reaguje często
nasza widownia sportowa w masie. Rzadkie brawa, powitania, wyrazy uznania, pożegnania – szczególnie wobec drużyny obcej. Mówiąc delikatnie, daje się zaobserwować pogorszenie obyczajów w świecie otaczającym bezpośrednio sport, choć można by powiedzieć
także coś niezbyt pochlebnego i o tym, co dzisiaj dzieje się w samym sporcie.
Złe obyczaje zaczęły przenosić się z naszych stadionów do tramwajów, autobusów, na
ulice i dworce. Zaczęliśmy się europeizować w jak najgorszym sensie, naśladując opitych
piwem albo whisky, a nieraz i znarkotyzowanych młodzieńców angielskich czy holenderskich. W swoim czasie donoszono o bitwach kibiców na ulicach niektórych miast zachodnich.
To, co słyszy się, i to w chóralnych okrzykach, w ostatnich latach na trybunach naszych
boisk piłkarskich przechodzi już wszelkie pojęcie. W latach dziewięćdziesiątych zjawisko
przybrało na sile. Skandowanie rynsztokowych wyrazów, nienawiść wobec sąsiadów –
kibiców przeciwnej drużyny, bijatyki, rzucanie petard, a po meczu demolowanie wystaw
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sklepowych, budek telefonicznych, aut, tramwajów, pociągów – tak wyraża się pasja do
sportu wcale nie małych odłamów młodzieży przychodzącej na imprezy.
Tego za czasów staruszka Coubertina nie było. Starszy, siwy pan, niezapomniany twórca nowoczesnych olimpiad – którego portret zdaje się wisi tylko w siedzibie Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, bo w żadnej innej placówce sportowej w kraju go nie widziałem
– wciąż pozostaje symbolem szlachetności sportu. Żył i działał co prawda dawno i jego
idee wydają się niektórym naiwne i nierealne, ale nie uśmiercajmy tego symbolu. Lecz za
to wcześniej, znacznie wcześniej, zdarzały się krwawe rozruchy. Za panowania Anastazjusza, piętnaście wieków temu, w milionowym wówczas Konstantynopolu na wyścigi kwadryg kibice noszący niebieskie barwy przyszli raz na arenę z koszami owoców, w których
ukryli kamienie i sztylety. Kiedy ich zaprzęgi przegrały z zaprzęgami o zielonych barwach, zmasakrowali trzy tysiące kibiców strony przeciwnej. Za panowania Justyniana dochodziło do jeszcze większych zamieszek przy okazji zawodów. Pewnego razu cesarz
opowiedział się po stronie zielonych. W odpowiedzi stronnicy niebiescy obrzucili Justyniana obelgami, nazywając go kłamcą, osłem i tyranem. Cesarz rzucił im groźnie: „Czy
życie jest wam aż tak niemiłe?” I wtedy zaczęły się rozruchy. A jak się to skończyło, domyśleć się nietrudno. Justynian kazał schwytać i powiesić liderów zarówno niebieskich,
jak i zielonych.
Ale z drugiej strony, jak łatwo jest krytykować widownię. Powstaje wówczas zjawisko
uogólnienia. Wydarzył się przykry incydent na stadionie, więc winni są widzowie. Zawiniła publiczność. Ale konkretnie kto? Widownia to przecież anonimowa zbiorowość. Słowa krytyki i przestrogi może wziąć na siebie zarówno każdy, jak i nikt: „To nie ja, to ten
obok”.
Niełatwo jest walczyć ze złą widownią. W zasadzie używa się dwóch sposobów. Pierwszy to długofalowa i uświadamiająca „praca wychowawcza” prowadzona przez prasę, radio i telewizję. Lecz czy wszyscy, którzy „wychowują i uświadamiają” piórem i gardłem,
zastanawiają się naprawdę nad złożonością zagadnienia, swoją odpowiedzialnością za
każde napisane i wypowiedziane słowo? Nie mniejszą rolę do spełnienia mają działacze
sportowi każdego szczebla. Działacze sportowi to jednak temat osobny i później poświęcę
im także nieco uwagi. Ich rola w sporcie piłkarskim jest szczególnie trudna, niestety nazbyt często, mówiąc delikatnie, także dwuznaczna.
Drugim sposobem walki ze złą widownią są, o czym przykro pisać, sankcje stosowane
wobec niezdyscyplinowanych jednostek. A jest ich niestety sporo. Jak często w tłumie
ciągnącym ze stadionu po meczu ligowym co drugi miłośnik sportu bywa pijany. Niektórzy piją nie tylko w czasie meczu, lecz i przed meczem. A po zakończeniu widowiska jeszcze raz. Dlatego pewnie na mecze piłkarskie przychodzi coraz mniej kobiet. Nawet obecność towarzyszącego mężczyzny nie zawsze chroni przed brutalnością i wulgarnością siedzących obok widzów. A przecież nasze panie znają się świetnie na piłce nożnej. Wiele z
nich ogląda mecze siedząc przed telewizorem w zaciszu domowym. Natomiast stadionu
unikają jak ognia. Rośnie liczba kibiców, którzy śledzą bieg piłki z wygodnego fotela,
ustawionego przed szklanym ekranem. Czy jednak telewizja wykorzeni obyczaj oglądania
meczu przy kieliszku? Statystyki nie podają, jakimi płynami kibice telewizyjni orzeźwiają
swe gardła.
W tej książce musi znaleźć się odpowiednie miejsce dla Włodzimierza Lubańskiego. I
tak zapewne nie zdołam oddać wszystkich walorów i zasług znakomitego napastnika, wykraczających poza sam fakt częstego strzelania bramek.
Dawniej oczywiście łatwiej było bić bramkowe rekordy. Wspomniałem już o dawnych
królach strzelców. Poziom był niższy, szybkość mniejsza, a chyba i grano też nie tak ostro.
Bez porównania mniej czasu dawne asy poświęcały na treningi. Piłkarstwo było przede
wszystkim formą rozrywki, okazją do wyżycia się, a i do zdobycia sławy.
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Pisałem już o dwóch Józefach: Kałuży i Nawrocie. Zanim przejdę do Włodzimierza
Lubańskiego, chciałbym jeszcze przypomnieć najgroźniejszych bombardierów z dawnych
lat, o których słyszałem od starszych kolegów albo których widziałem na własne oczy – a
byli to przede wszystkim: Garbień, Poznański, Steuerman, Kossok, Reyman.
Poznański zdobył raz aż siedem bramek w międzypaństwowym meczu, a Steuerman,
jak głosi legenda, w pewnym meczu tak walnął na bramkę trafiając w słupek, że bramka
się zawaliła. W dużo późniejszych czasach Ernest Pohl zdobył pięć bramek w jednym meczu międzypaństwowym (podobnie jak Lubański z Luksemburgiem). A był to mecz z Tunezją wygrany przez nas 6:1, we Włoszech, w roku 1960.
Lubański to jednak gracz innej ery. Oprócz dobrych warunków fizycznych i celnych
strzałów oraz niewątpliwych cech przebojowych posiadał rzadką umiejętność wykorzystania krótkiej jak mgnienie oka chwili dla znalezienia idealnego momentu do oddania strzału. Szybko przy tym zrobił karierę. Już jako junior debiutował w barwach reprezentanci i
Polski i od razu zwrócił na siebie uwagę. Potem usadowił się w reprezentacji na stałe.
Błyszczał w niej, podobnie jak w drużynie swego „Górnika”. Stale strzelał dużo bramek,
grał szybko, pomysłowo, czysto, inteligentnie; słowem, był piłkarzem wszechstronnym.
Jeszcze większą sympatię wzbudził, kiedy zaczął udzielać licznych wywiadów w telewizji.
W rozmowie był rzeczowy i skromny. Sympatyczna aparycja dopełniała reszty.
Rozwój jego talentu w pewnym stopniu wyprzedził postępy całego naszego piłkarstwa.
Rychło stał się głównym jego asem. Podciągał innych, a z kolei koledzy nie raz pomagali
mu w zdobywaniu pięknych bramek. Tacy Lubańscy byli i zawsze są bardzo potrzebni w
sporcie. Ubarwiają jednostajną zieloność boiska, przyciągają młodzież do niego, dają satysfakcję kibicom.
A więc kiedy padł pierwszy gol na polskich boiskach? Pierwszy gol padł latem 1894
roku w Krakowie. Zwróćmy na to uwagę: zdarzyło się to dwa lata przed I Igrzyskami
Olimpijskimi Nowożytnej Ery. Profesor Wacek przekazuje nam tę informację uzyskaną od
Chomickiego i zapisaną we wspomnieniach: „...z tłumu graczy wyleciała piłka i padła
przed mymi nogami. Nie namyślając się zawinąłem silnie prawą nogą i piłka przeleciała
niespodziewanie nad głową bramkarza, który wprawdzie podniósł ręce, ale za późno... W
tej chwili usłyszałem w tłumie graczy krzyk, u jednych okrzyk triumfu, u drugich niezadowolenia. Stało się to w szóstej minucie...”
Myślałem zawsze o tym pierwszym golu Chomickiego, kiedy gola zdobywał Lubański.
Teraz już nie sam strzelec, jak zapisał to w swym pamiętniku prof. Wacek, ale setki tysięcy ludzi opowiada, jak w Krakowie, Londynie, Chorzowie, Warszawie czy Rzymie Lubański lub inny nasz strzelec zdobywał bramkę. Każdy ma swoją wersję, choć istnieje film i
można zawsze po raz drugi, trzeci i dziesiąty puścić na ekran obraz przeszłości. Po boisku
biegają jak wtedy młodzi ludzie. Ktoś przyspiesza i kopie, ktoś podskakuje i trafia w piłkę.
Bramkarz podnosi ręce, tak jak tamten przed stu laty, i tak jak tamten nie zdąża.
Powyżej wspomniałem o jednym z walorów Lubańskiego, o jego grze fair. Przypomina
mi się pewien mecz. Rozegrano go z Bułgarią, w Starej Zagorze. Było to spotkanie eliminacyjne przed turniejem olimpijskim w Monachium. Pamiętny dla Lubańskiego i dla kibiców mecz. Padureanu. Pewnie państwo jeszcze pamiętają to nazwisko. Zawsze unikam
krytykowania sędziów, a i wtedy doceniałem konsekwencję i żelazną wolę pana Padureanu, sędziego z Rumunii, który prowadził mecz w Starej Zagorze. Nie ulegało wątpliwości, że ten człowiek po prostu chciał, aby wygrała Bułgaria. Trudno dociec przyczyn. Może
zakochał się akurat w jakiejś Bułgarce? Sędzia piłkarski też człowiek. A tu jak na złość
Polacy pierwsi wbili niespodziewanie bramkę. Minuty biegły. Trzeba coś czynić. Ale co?
„Przecież najłatwiej strzela się gola karnego. Podyktuję rzut karny”. I tak też zrobił. A
więc był karny, podyktowany przez pana Padureanu, ale to ciągle mało, więc usunął Lubańskiego z boiska za niesportowe zachowanie. Prawda wyszła na jaw po obejrzeniu
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fragmentu filmu z meczu. Okazało się, że w momencie rzekomej scysji, którą miał wywołać Lubański z sędzią, gracz stał daleko od arbitra.
Był to mecz przegrany przez nas w sposób skandaliczny, ale tym razem nie z winy graczy, ale z winy sędziego. Lubański usunięty z boiska za niesportowe zachowanie? Szumiało wtedy w piłkarskim światku. Sędzia, rzecz jasna, jest panem życia i śmierci. W każdych zawodach, na każym boisku. Nawet jeśli się pomyli, jego werdykt nie może być kwestionowany. Ale to była pomyłka popełniona z premedytacją.
Wkrótce doszło do rewanżu z Bułgarami w tych samych eliminacjach przedolimpijskich. Grano w Warszawie. Przed meczem panował iście bojowy nastrój. Na wiele dni
przedtem, zanim zebrały się tłumy i gracze ukazali się na boisku, zaczęła wzbierać fala
ogromnego napięcia. Co prawda po przegranej w Starej Zagorze zdawało się, że klamka
zapadła i tylko cud może uratować naszą drużynę. Ale jak pamiętam, widzowie przyszli
pełni optymizmu. Przed samym meczem, już na stadionie, kogokolwiek zapytałem, mówił
z całkowitą wiarą: „Nie ma mowy, wygramy”. Padały różne wyniki: 1:0, 2:1, 3:2, lecz na
ogół stawiano na niski rezultat, pamiętając o dość szczelnej obronie gości i dawnych pechach polskich strzelców, które zawsze wyolbrzymialiśmy i wyolbrzymiamy. Tylko mała
dziewczynka, siedząca obok na trybunie, zapytana przeze mnie szarmancko: „Jak pani
ocenia szansę obu drużyn?”, odpowiedziała z niezachwianą pewnością: „Wbijemy im dużo
i wygramy do zera”. Okazało się, że wypowiedź dziecka była najcelniejsza.
I oto grają hymn Bułgarii. Ponad zbitą masą ludzi w kilku miejscach pojawiają się biało-zielono-czerwone flagi. Słychać chóralny śpiew. To dają znać o sobie kibice gości.
Przyjechało ich parę tysięcy. Hymn ich jest rozlewny i ma zupełnie inny charakter niż nasz
skoczny Mazurek. Śpiewają z przejęciem, jakby rozpoczynało się uroczyste nabożeństwo.
Potem „Jeszcze Polska” – też próbujemy śpiewać i nie wychodzi – grają dziarsko, za szybko. Dopiero kiedy można usiąść i wrzasnąć dla kurażu, ryk udaje się nam pięknie. Jest jak
grzmot, który słychać w całej Warszawie. Wszystko jest tu niezwykłe, choć tyle razy siedzieliśmy przecież na tym wielkim stadionie, czekając na rozpoczęcie meczu.
Jeszcze nie kopią piłki. Biegają po murawie. Podskoki. Wymachy rąk. Nasz bramkarz
kucnął raz, drugi i trzeci. Śniady obrońca bułgarski przeciera nerwowo twarz. Lubański
ukląkł i po raz trzeci poprawia sznurowadło. W jednym z rzędów honorowej loży siedzi
siwy pan w ciemnej jesionce. Szyja opatulona szalikiem. Dobrze znajoma twarz starego
polskiego piłkarza. Nie mogę się powstrzymać, podchodzę, przechylam się przez balustradę.
– Dzień dobry, panie profesorze. Jak się pan ma?
Ruch ręką, że nieźle, ale w ogóle to nie najlepiej.
– Kto wygra?
– Nasi.
Ma jasne, wyblakłe oczy. Wyczytać w nich można i napięcie, i wzruszenie, a przez
ułamek sekundy może także błysk żalu, że on już nie zagra, że to wszystko minęło.
Uśmiecha się znów. Poprawia na krześle. Wacława Kuchara spotkać można było nie tylko
na ważnych międzypaństwowych meczach. Przychodził często na rozgrywki ligowe, a
nieraz także na zupełnie mało ważne zawody piłkarskie, lekkoatletyczne, tenisowe i inne.
Był zresztą zwykle jednym z pierwszych widzów. Trudne do opisania wzruszenie przeżyłem kiedyś, gdy w upalny dzień, w sierpniu 1978 roku, zobaczyłem pana profesora jako
jednego z siedmiu widzów na tenisowym turnieju dla dzieci, który corocznie mam zaszczyt organizować wespół z „Warszawianką”.
Tamten mecz z Bułgarią w Warszawie był dlatego tak ważny i dlatego poświęcam mu
sporo miejsca, gdyż był pierwszym od lat meczem, w którym cała nasza drużyna zagrała
świetnie od pierwszej do ostatniej minuty.
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Poprzednie, nawet nieco bardziej udane mecze niemal z reguły składały się jakby z
dwóch spotkań. Umiejętności starczało czasem na 25 minut, niekiedy na 35, ale rzadko na
całą połowę. Wtedy zespół jako całość utrzymywał europejski poziom od gwizdka inaugurującego grę do gwizdka oznajmiającego koniec. Polscy piłkarze umieli szybko i celnie
podawać sobie piłkę, pomysłowo wychodzili na pozycje, często groźnie strzelali, wygrywali wreszcie większość pojedynków, zaskakując Bułgarów i widownię różnorodnością
akcji. Wszystko jakby na pełnym animuszu zrywie, który tym razem już nie był zrywem,
lecz konsekwentną grą. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat. To było widoczne, przejrzyste,
sprawdzone w zetknięciu z dość dobrym przeciwnikiem, a więc można było z całą odpowiedzialnością stwierdzić wyraźną poprawę. Nasz zespół w takiej formie mógł tego dnia
pokusić się o zwycięstwo nad jeszcze silniejszym przeciwnikiem. Wygraliśmy 3:0 i przebiliśmy pana Padureanu.
Potem graliśmy na Olimpiadzie w Monachium. Staram się głównie trzymać zdarzeń,
które obserwowałem na własne oczy, choć, rzecz prosta, robię w tych zapiskach wyjątki.
Podczas igrzysk olimpijskich z reguły oddelegowany bywałem do lekkiej atletyki, czasem
boksu, innym razem szermierki, jeździectwa, nieraz bywało, że do siatkówki, a nawet koszykówki i pływania, więc ograniczę się tu jedynie do przypomnienia ostatniego meczu
naszej reprezentacji na olimpiadzie w 1972 roku.
Finał odbywał się w niezwykłej scenerii. Grali pod czarnym niebem w świetle jaskrawych lamp, rzucających szerokie, białe smugi na boisko. Walczyli w ogromnej ulewie na
trawie, która wyglądała nie jak zielony dywan, ale jak błotnista skorupa. Trybuny nie były
pełne, gdyż wiatr zacinał, a dach nie dawał całkowitego schronienia przed deszczem. Jednak zebrało się ponad trzydzieści tysięcy widzów. Lśniły mokre parasole, płaszcze i kapelusze. Z widowni rozlegały się skandowane okrzyki dopingujące raz jedną, raz drugą drużynę. Za srebrnymi sznureczkami zasłony z deszczu uwijali się piłkarze węgierscy i polscy
w zaciętej walce o piłkę.
Ostatni dzień olimpiady. Po raz pierwszy mogłem być kibicem. Tego wieczoru nie
miałem już żadnych zajęć. Poszedłem na mecz tak jak kiedyś, po prostu z ciekawości, jak
chodziło się przed laty na mecze „Legii”, „Polonii” albo te najbardziej emocjonujące –
mecze reprezentacji Polski.
Czy można było przyrównać to spotkanie do tamtych? Graliśmy o mistrzostwo olimpijskie. Siedziałem w grupie rodaków przy pulpicie prasowym jakiegoś holenderskiego
dziennikarza. Na miejscach sprawozdawców nie było tłoku. Rozbiegli się po innych arenach, gdyż mecz ten był przede wszystkim sprawą naszą i Węgrów. Na pulpicie stał monitor, a na ekranie widać było bokserów, którzy o tej samej porze toczyli finałowe walki w
hali.
Pamiętam doskonale, że walczyłem ze sobą, aby nie poddać się emocjom kibica. Zdawałem sobie sprawę, że przeżywamy ważne chwile i nie wolno za żadną cenę zagubić tego, co jest obowiązkiem każdego dziennikarza. Cóż z tego, że nie zdaję relacji z meczu?
Muszę zdobyć się na całkowicie obiektywny sąd o nim. Właśnie dlatego, że jest wydarzeniem niezwykłym i ziściło się to, o czym marzyliśmy od dawna. Walczymy w finale olimpijskim. Ale nie wolno poddawać się wzruszeniom zbyt mocno. Jak gra, jaki poziom
przedstawia dziś przeciwnik? Jeśli w fakcie, że zwycięsko doszliśmy do ostatniej rozgrywki, znajdziemy jedynie powód do upojenia i zachwytu, zrobimy fatalny błąd. Niechaj
ten mecz – bez względu na końcowy wynik – otworzy naprawdę nową kartę dziejów polskiego futbolu. Niechaj nasza reprezentacja pójdzie jeszcze wyżej i sięgnie po laury na
mistrzostwach świata. Właśnie te laury w sporcie piłkarskim są najtrudniejsze do zdobycia
i wcale to nie uchybia igrzyskom olimpijskim.
Usiadłem przy innym pulpicie, aby być sam. Koledzy zapatrzeni w graczy ubranych w
stroje z polskimi emblematami wznosili okrzyki pełne zachwytu: „Cudownie grają! Wspa-
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niały mecz!”. Gra na śliskim boisku była trudna. Polscy piłkarze walczyli z niebywałą ambicją. Byli szybsi niż Węgrzy i lepiej ustawiali się na pozycjach. Węgrzy przegrywali pojedynki. Gubili się w ofensywnych akcjach. Chwilami odnosiło się wrażenie, że najchętniej zgodziliby się z góry na remis, ale nie ma remisów w finale. Ktoś musi zwyciężyć. I
szły ataki polskich piłkarzy jeden po drugim.
Nagle raptowny wypad Węgrów w 42 minucie przyniósł im prowadzenie. Strzelili gola
z bliskiej odległości. Przez chwilę zrobiło się cicho na miejscach, gdzie siedzieli Polacy.
Rychło jednak rozpoczął się znów doping, ale wynik do przerwy nie uległ zmianie.
Druga połowa meczu rozpoczęła się dla nas radośnie. Już w drugiej minucie Kazimierz
Deyna strzelił wyrównującego gola. Wciąż atakowaliśmy. Deszcz trochę ustał, było zimno, na boisku lśniły kałuże wody. Po 21 minutach niezawodny w tym dniu Deyna poprawił
wynik na 2: l. Była to dziewiąta bramka, jaką zdobył w olimpijskim turnieju. Niezapomniana druga połowa. Hej, co to był za szturm! Czuło się, że Polacy nie przepuszczą wielkiej szansy. Jeszcze 12 minut. Ćmikiewicz wygrywa pojedynek z Węgrem, przerzuca piłkę
do Gorgonia. Ten podciąga i zręcznie kopie do Szołtysika. Szołtysik wypuszcza Lubańskiego. Węgierski obrońca zatrzymuje akcję.
Jeszcze 9 minut. Kraska do Szołtysika. Znów wypuszczenie. Przy piłce Gadocha. Podciąga. Strzela. Tuż koło słupka.
Jeszcze 3 minuty. Przyznam, że nieuważnie śledziłem walkę finałową w wadze lekkopółśredniej, którą toczył w tym czasie Rudkowski z reprezentantem RFN. Rudkowski zdobył srebrny medal. Przez kilka minut rozdzielałem uwagę pomiędzy piłkę i boks. Tak, ale
wcześniej Szczepański wywalczył złoty medal w pojedynku z Węgrem Orbanem.
Jeszcze 2 minuty do końca finału. Końcowe sekundy. Ostatni atak Polaków na węgierską bramkę. Sędzia spojrzał na zegarek i pobiegł dalej obserwując piłkę. Nagle zatrzymał
się i zagwizdał.
Popędziłem jak wszyscy do szatni naszej drużyny. Panował w niej nieopisany ścisk,
słychać było „Sto lat!”, wszyscy przekrzykiwali się i mieli rozpromienione oczy. Chwile
triumfu. Piłkarze zdejmowali przepocone koszulki, ściskali wyciągnięte ręce i opowiadali,
opowiadali. Uwijał się wśród nich masażysta Marian Mikołajewski. Trzymał w ręku ręcznik i co chwilę przygładzał włosy na zmianę to Deynie, to Lubańskiemu, ściskał Kostkę.
Ale częściej tym ręcznikiem sięgał do oczu. „Marian, doczekałeś się”. Spojrzał i nie mógł
słowa wymówić.
Tyle lat! Pamiętał jeszcze czasy Martyny i Bułanowa, Albańskiego i Szczepaniaka. Masował lekkoatletów, tenisistów, piłkarzy. Jeszcze Kusocińskiego. W ostatnich latach przez
wiele sezonów zajmował się właśnie reprezentacją piłkarską. Dobiegał kres jego kariery.
Ziściło się jego marzenie w ostatnim roku kilkudziesięcioletniej pracy.
Zawodnicy umyli się, zmienili kostiumy, staranie przyczesali. Wyszli na boisko. Zajęli
miejsca na najwyższym stopniu podium: Kostka, Gut, Gorgoń, Ćmikiewicz, Anczok,
Maszczyk, Kraska, Deyna, Szołtysik, Lubański, Gadocha, Szymanowski, Ostafiński. Stoją
stłoczeni, obejmując się ramionami. Słuchają hymnu wraz z nami. Znów okrzyki: „Niech
żyją!” Rozlega się „Sto lat!”
Wróciliśmy do szatni. Gratulacje, urywane rozmowy, uściski, u niektórych znów łzy.
Kiedy tak wszyscy ściskali się, całowali i klepali po ramionach, nagle jeden z zasłużonych
działaczy powiedział na boku: „Piękny dzień. Ale po tym wielkim sukcesie wszyscy w
Polsce będą zajmować się wyłącznie piłką i jedynie o nią troszczyć, a inne sporty zejdą na
margines, wówczas zwycięstwo to może nam wyjść bokiem”.
Zaskoczył mnie tymi słowami, gdyż akurat to samo pomyślałem w tym wzruszającym
momencie. Minie kilka lat, miną mistrzostwa świata w RFN, a potem Mundial w Argentynie i dopiero wtedy poczujemy na własnej skórze, czy raczej na skórze polskiego sportu,
jak prorocza była rozmowa w monachijskiej szatni.
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Niemniej po triumfie olimpijskim konieczna była jakaś konkluzja szerszej natury. A
więc wypada wyjaśnić, że należałem do tych, którzy przed olimpiadą w 1972 roku dawali
polskiej reprezentacji piłkarskiej szansę medalowe. Przesłanki moje były następujące: poziom naszego futbolu z wolna, ale systematycznie podnosił się, a poza tym układ sił turnieju olimpijskiego był przejrzysty. Nie było ani jednej drużyny, z którą nie mielibyśmy
szans wygrania. I oto wykorzystaliśmy wszystkie szanse, a momentem decydującym było
bez wątpienia zwycięstwo w półfinale nad reprezentacją ZSRR 2:1, a ściślej chwila, kiedy
tocząc raczej przeciętny mecz upływający pod znakiem przewagi rywala, raptem zdobyliśmy wyrównującą bramkę, po której całkowicie odwróciły się karty. Nasza drużyna odmieniła się i wygrała zasłużenie. Jeśli zaś idzie o finał z Węgrami, to i wtedy, i teraz jestem zdania, że nie był to najlepszy mecz, jaki rozegrali Polacy w ciągu całej historii naszego piłkarstwa. Pochlebne głosy podniosły się zapewne pod wpływem radości. Był to
mecz więcej niż dobry, ale nie był to jeszcze szczyt możliwości. Wiąże się to z poziomem
gry przeciwnika. Oglądając ważne mecze, stosuję od dawna następującą metodę: staram
się obserwować z jednakową uwagą grę nie tylko swoich, ale i obcych zawodników. Wtedy dostrzega się więcej, gdyż poszerza się punkt widzenia. Widząc grę przeciwnika, mogę
lepiej ocenić grę własnych zawodników. Sporo kibiców ulega wyłącznie emocjom. Dostrzegają tylko to, jak grają nasi, gubiąc w ten sposób drugi składnik piłkarskiego widowiska.
Powtórzę: wygraliśmy niemal wszystkie pojedynki o piłkę, albo inaczej mówiąc, niemal
wszystkie pojedynki przegrywali Węgrzy. Wygraliśmy pewnie i dlatego, że przeciwnik nie
miał swego dnia.
Pozwolę sobie przytoczyć fragment komentarza, jaki napisałem po naszym zwycięstwie
piłkarskim na Olimpiadzie w Monachium: „Ogromne i w pełni zasłużone zwycięstwo nie
może spowodować, że zaniedbamy inne dziedziny sportu. Niemal każdy wie, że i przedtem, kiedy polska piłka nie miała sukcesów, w wielu klubach traktowano lekką atletykę –
nie mówiąc już o szermierce albo pływaniu – z karygodnym lekceważeniem. Polskiego
sportu i naszych aspiracji olimpijskich nie możemy ograniczać jedynie do ambicji posiadania silnej jedenastki futbolowej. Ale jest sprawa druga. Otóż wydaje mi się, że znaczenie
zwycięstwa olimpijskiego naszych piłkarzy wykracza poza samą dziedzinę sportu. Ma ono
również ogromne znaczenie społeczne i psychologiczne. Przez wiele dziesiątków lat kilka
pokoleń kibiców czekało cierpliwie – choć bywały zrozumiałe momenty zniecierpliwienia,
a nawet goryczy – na jakiś konkretny sukces. Przecież już ci ludzie, którzy chodzili na
mecze za czasów Kuchara, a potem Martyny, Cieślika, wreszcie Pohla i Lubańskiego, marzyli, żeby polscy piłkarze zajęli pierwsze miejsce. Legenda o wzlotach i upadkach przechodziła z ojca na syna, który z kolei stawał się ojcem i teraz on mówił: »Może ty, synku,
doczekasz czasów, że nasi piłkarze wygrają«”.
Wydaje mi się, że niektóre zdania zanotowane w 1972 roku nie straciły aktualności i w
czasach obecnych. Przed nami było jednak wiele następnych radości piłkarskich.
Przekora każe mi przypomnieć jednak, że dwa lata przed triumfem w Monachium przeżyliśmy kompromitację polskiej reprezentacji. Celowo wspominam to na kartach sąsiadujących z poprzednim opisem, gdy zdobyliśmy złoty medal olimpijski. W 1970 roku przegraliśmy w Rostocku z NRD 0:5. Graliśmy w zwolnionym tempie, bez przekonania i siły.
O zgrozo, jakby bez ambicji! Wyświechtane określenie używane przy każdym potknięciu,
że „nasi chłopcy przegrali, ale walczyli ambitnie”, tym razem nie mogło być już użyte
przez nikogo. Przegraną 0:5 z zespołem NRD trzeba było zaliczyć ze smutkiem do najbardziej dotkliwych porażek polskiego futbolu w całej historii. Zaraz obok – zmazanej zresztą
niemal całkowicie późniejszymi zwycięstwami – klęski 0:8 z Danią w Kopenhadze w kilka
lat po wojnie.
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Jaka więc właściwie była ta polska piłka? Nieobliczalna? Na pewno. Żywiołowa? Tak.
Sukces rodził się z ambicji. Ale wiele fragmentów lepszych meczów przypominało raczej
kawaleryjską szarżę.
Zwycięstwo na Olimpiadzie w Monachium to był pierwszy, akcentuję, konkretny sukces. Przyjdą dalsze. Kadrą kieruje Kazimierz Górski. Doskonały okres trwać będzie parę
lat, jednak zbyt krótko. Najwyższy czas przejść do roku 1973 i zająć się eliminacjami do
mistrzostw świata w RFN poprzedzającymi sukces polskiego futbolu. W eliminacjach tych
jeszcze raz znaczną rolę odegrał Włodzimierz Lubański. Graliśmy w jednej grupie z Walią
i Anglią. To była trudna grupa. Przypomnę: najpierw przegraliśmy z Walią w Cardiff 0:2,
potem wygraliśmy z Anglią 2:0 w Chorzowie, zwyciężyliśmy Walię w Chorzowie 3:0 i
wreszcie osiągnęliśmy remis 1:1 na stadionie w Wembley – remis, a więc dokładnie tyle,
ile było potrzeba, aby mieć prawo udziału w szerokim finale.
Po słabym występie inauguracyjnym przeciwko Walii przyszedł mecz z Anglią na Śląsku. Usunie go potem w cień dramatyczny pojedynek na Wembley, więc rozmyślnie
chciałbym szerzej przypomnieć nasze sensacyjne zwycięstwo chorzowskie. Przed meczem
postawiłem horoskop, że możliwe jest osiągnięcie remisu, jeśli spełnione będą dwa warunki: nasza drużyna zagra bardzo dobrze, a Anglicy co najwyżej przeciętnie. Wydawało mi
się wówczas, że samo przewidywanie tak przychylnego zbiegu okoliczności jest wystarczająco dużym optymizmem, tymczasem horoskop okazał się jeszcze zbyt ostrożny. Czy
jednak reporter ma prawo w publicznej wypowiedzi grać na fuksa?
Zwyciężyliśmy różnicą aż dwóch bramek i, co istotne, zasłużenie. Jeśli ktoś powie, że
Anglicy częściej atakowali niż my i dlatego końcowy rezultat uznać musimy za szczęśliwy
dla nas, będzie miał tylko w pierwszej części stwierdzenia rację. Obecnie w piłce nożnej
wiele najznakomitszych drużyn rozgrywa „obronnie” zwycięskie mecze. Walorów drużyny nie można mierzyć minutami, podczas których przebywa ona na polu przeciwnika. W
wielkiej cenie jest teraz skuteczność gry. Najlepszy w swoim czasie piłkarski zespół świata
– holenderski „Ajax” – także często sprawiał wrażenie, jakby się tylko bronił. To pozór.
Szczelna defensywa była zasłoną, a jednocześnie odskocznią do rozpoczęcia raptownego
ataku. To jakby sprężyna, która po to pozwala się ścisnąć, aby z tym większą siłą rozprężyć się. Mówiono wtedy, że „Ajax” gra według najlepszych angielskich wzorów. Ja sądzę,
że z czasem poprowadził on sprawę dalej i udoskonalił to, co wymyślili przedtem Anglicy.
„Ajax” wprowadził chyba więcej intelektu do gry, poparł go zimnym spokojem i niemal
bezbłędną skutecznością. Z kolei angielska piłka zatrzymała się w rozwoju i utkwiła w
schematach: wciąż to wrzucanie piłki górą na przedpole bramki przeciwnika. Piłkarze angielscy poczuli, że coś jest niedobrze i to z kolei uczyniło ich grę nerwową. Mecze z ich
udziałem obfitowały w coraz większą liczbę fauli, szczególnie w meczach międzypaństwowych, bo w meczach rozgrywanych we własnej lidze oszczędzali swoje nogi.
Te wszystkie zjawiska można było zaobserwować podczas przegranego przez nich meczu w Chorzowie. Moment, w którym arcysławny Moore zrobił kardynalny błąd, a Lubański wykorzystał fuszerkę jednego z najdroższych wówczas graczy Wysp i strzelił cenną
bramkę, nabrał znaczenia niemal symbolicznego. Pokonany przez nas wielki przeciwnik
nie wzniósł się na szczyty swoich możliwości, co jednak nie umniejszało zasług polskiego
zespołu. W sporcie zwykle pozostaje nie rozwikłaną do końca tajemnicą, dlaczego przeciwnik umożliwia dobrą grę drugiej stronie. Zresztą nasi rozpoczęli od razu świetnie, choć
pierwsze akcje nie były efektowne. Uderzyły nas następujące spostrzeżenia: całkowity
brak kompleksu niższości, spokój połączony z zaciętością oraz rozwaga w każdym manewrze. Broniliśmy się twardo, rozsądnie i skutecznie. Nikt nie tracił głowy w opresji, a
ataki, choć nie za częste, były szybkie. Uważam, że ten mecz z Anglią był lepszy i bardziej
dojrzały niż występ naszej reprezentacji w olimpijskim finale przeciwko Węgrom.
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Skąd wzięła się raptem wielka forma po kolejnym słabszym okresie, licząc od występu
olimpijskiego? Raczej cieszono się wtedy ze zwycięstwa, niż wyjaśniano jego przyczyny.
Wielu fachowców z trenerem Górskim na czele wspominało o sferze psychologicznej i
zapewne była to jedna z przyczyn sukcesu. Z tą psychologią w naszym sporcie rzecz miała
się, i nadal ma, dosyć dziwnie. Na pomoc kadrze powołano psychologów. Zabawne będą
uwagi jednego z nich po meczu – także eliminacyjnym przed mistrzostwami świata, tyle że
następnymi – z Portugalią w Chorzowie. Wywalczymy remis w mocno przeciętnym meczu, a pani psycholog będzie niemal płakać z zachwytu: „Ach, jacy ci nasi chłopcy są mili,
jacy ambitni”.
Nie wybiegajmy jednak w przyszłość. W chorzowskim meczu z Anglią główny bohater
spotkania, Lubański, został sfaulowany przez jednego z Anglików i odniósł kontuzję.
Smutny epilog najważniejszej części jego kariery. W redakcji, w której pracowałem, wisiała dość długo wielka fotografia, powiększenie reporterskiego zdjęcia, na którym biedny
Lubański siedzi na boisku z wykrzywioną z bólu i rozpaczy twarzą. Tyle wysiłku na nic.
Tyle strzałów i podań, zmęczenia i nadziei na poprowadzenie drużyny do finałów mistrzostw świata. Zniesiono go z boiska. Kuracja i operacje. Rekonwalescencja i nawroty
dolegliwości. Zabiegi lekarskie. Koniec kariery.
Koniec kariery? Okazało się na szczęście, że nie. Pan Włodzimierz wyjechał do Belgii i
w drużynie polskiej zobaczymy go na mistrzostwach świata nie w RFN co prawda, lecz w
Argentynie. W rewanżu przeciw Walii graliśmy już bez Lubańskiego. Znów krótkie
wspomnienie. Przed meczem zatelefonowałem do szpitala w Piekarach Śląskich, gdzie
leczył się po pierwszej operacji nogi. Myślałem, że nie podejdzie i będę rozmawiał za pośrednictwem siostry szpitalnej albo lekarza. Tymczasem Lubański przyszedł o własnych
siłach (i o kulach) i mogliśmy porozmawiać przez kilka minut. Był przygnębiony, powiedział to otwarcie.
– Akurat w takim momencie! Uczestniczyłem we wszystkich najważniejszych meczach
reprezentacji, a teraz nadszedł mecz znów tak bardzo ważny, i beze mnie.
Próbowałem go pocieszać.
– Mecz z Anglią był najważniejszy. I pan go wygrał. Gdybyście z Anglią przegrali,
spotkanie z Walią nie miałoby już znaczenia.
– Wygramy z Walią – powiedział Lubański na pożegnanie.
Wygraliśmy 3:0. Ostry mecz, wręcz brzydki, a interesujący tylko do 38 minuty, bo potem było już po wszystkim.
No, a potem, 17 października 1973 roku, pamiętny dreszczowiec piłkarski na Wembley.
Wydarzenie tak szeroko opisane, opowiedziane i tylekroć pokazywane na ekranach telewizyjnych, że wystarczy chyba parę drobnych uwag. Remis, który był zwycięstwem. Zwycięstwo, które było dziełem ofiarności i dzielności. Zapamiętaliśmy najbardziej bramkarza,
Jana Tomaszewskiego. Jeśli więc pamięta się przede wszystkim bramkarza, to widać wisiało wszystko na włosku. A tak, wisiało na włosku do ostatniej sekundy iście bohaterskiej
obrony. Powstała legenda Wembley, którą także lubię.
Przypomnijmy sobie, wskrześmy we własnej wyobraźni ostatnie minuty meczu. Niemal
co kilkanaście sekund piłka mogła wpaść do naszej bramki. Szczęście tym razem było po
stronie trochę słabszego. Proszę państwa – wyobraźmy sobie – gdyby tak mecz potrwał
jeszcze 5 minut? Nie, to chyba już niemożliwe, jest jakaś granica ofiarności i granica wytrzymałości. Chybaby nam w końcu wbili jednego, a może nawet dwa gole. I nie byłoby
potem cudownych tygodni na stadionach Stuttgartu i Monachium. Gdzie pokazalibyśmy
światu latem roku 1974, że polska drużyna naprawdę gra świetnie w piłkę?
„Popiół dla Anglików, a dla Polaków diament” – tak napisał o meczu sprawozdawca
londyńskiego „Timesa”. Przypomniał sobie, że Polacy biją się dzielnie nie tylko o Anglię
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nad kanałem La Manche, ale i przeciw Anglikom, kiedy przyszło już zmierzyć się z nimi
na boisku piłkarskim. A być może oglądał najsmutniejszy i najpiękniejszy film Wajdy...
Jeździłem wiele razy na duże międzynarodowe zawody, ale tak pojechałem po raz
pierwszy: wraz ze stu kibicami z różnych stron kraju wsiadłem do jednego z trzech autobusów w Zgorzelcu, aby odbyć wspólną wycieczkę na piłkarskie mistrzostwa świata. Było
to na początku lata 1974 roku.
Kibica sportowego znam dosyć dobrze – z widzenia, a także i z rozmów. Tyle złego
mówi się i pisze o kibicu, a przecież czym byłby sport, gdyby kibic nie istniał? Teraz sam
znalazłem się wśród nich, tym razem bez dziennikarskiej karty akredytacyjnej i dostępu do
mikrofonu. Drzwi do kabiny reporterskiej były przede mną zamknięte. Miałem przeżyć
wielkie sportowe wydarzenie w zupełnie innej roli. Chcąc nie chcąc cofnąłem się do identycznej sytuacji jak przed laty, kiedy zapoznawałem się ze sportem w czasach Kusocińskiego i Martyny, będąc uczniem, jedną z kropelek bezkresnego morza, jak nazwać by
można świat sportowych kibiców.
Zgorzelec. Przed przekroczeniem granicy z NRD wszyscy z przejęciem biorą udział w
niezmiernie ważnym dziele oblepiania naszych autokarów kolorowymi afiszami i transparentami, obfitującymi w hasła nawołujące do dopingu oraz plakietkami z wizerunkiem
„Bartka” w rogatywce z pawim piórem i piłką pod pachą. „Bartek” uśmiecha się naiwnie i
sympatycznie i bardzo pasuje do tych, którzy go do szyb przylepiają.
– „Polska gola!” powinno wisieć na prawym oknie! – woła kibic spod Wrocławia. – Na
lewym nikt tego nie będzie widzieć!
W ciągu ostatnich 24 godzin odbył on drogę najpierw pociągiem do Warszawy na
zbiórkę, a potem z Warszawy do Zgorzelca już autokarem. W kolorowej czapce i z barwną
chustką na szyi opadającą poniżej pleców wygląda jak jeszcze jeden, tylko nieco starszy
„Bartek”. Ma siwe włosy i bruzdy na twarzy, ale czapkę wsadził zawadiacko na bakier i
kłóci się zawzięcie, gdzie ma wisieć transparent.
– Nie chcę „Polska gola!” na moim oknie – oponuje podobnie ubrany młodzieniec z
Koszalina. – Nie będę nic widział w czasie jazdy. Przy okazji tej wyprawy trzeba zobaczyć
trochę świata, nie?
– Nie jedziemy na zwiedzanie, lecz po to, by zdobyć mistrzostwo! – zakrzykują go od
razu inni.
I tak w wytapetowanych „Bartkami” i”golami” autokarach ruszyliśmy w drogę i jechaliśmy przez dwa dni szosami i autostradami Polski, NRD i RFN, w kierunku mistrzostw
świata. A te już się toczyły. Przemykając przez wsie i osiedla słyszeliśmy nieraz przez
pootwierane okna nerwowe, niewyraźne głosy sprawozdawców radiowych i telewizyjnych. Zresztą i w naszym autokarze przez cały czas panował ogromny harmider, bowiem
przeżywano na zapas mecze, które miały się dopiero odbyć, ale komentowano też te, które
toczyły się, choć ich wyników nikt z nas nie znał.
Pierwszy mecz Brazylia-Jugosławia wypadł w trakcie pokonywania przez nas odcinka
w NRD. Za Dreznem zatrzymaliśmy się w jakimś miasteczku i polscy kibice rozbiegli się
po domach w poszukiwaniu telewizora. Nic z tego nie wyszło. Jak miało się zmieścić ponad stu ludzi w małym pokoju, w którym znajdował się jedyny w sąsiedztwie aparat? Pojechaliśmy dalej. Słuchaliśmy więc w autokarze trzeszczącego niemiłosiernie radia. Warkot motoru, trzaski i zaniki głosu w radiu mieszały się z rykiem tłumów na stadionie we
Frankfurcie i tłumiły krzyki sprawozdawców. Wielu zresztą nie znało języka niemieckiego. Jak w takim hałasie tłumaczyć współtowarzyszom podróży siedzącym w pobliżu, co
dzieje się na stadionie? Trzeba było ograniczyć się do szczególnej retransmisji utrzymanej
w telegraficznym skrócie: „Brazylia przy piłce ...teraz Jugosławia... panowie, uciszcie się,
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przecież w ogóle nic nie słychać... Zaraz, tak, wciąż 0:0. Do końca jeszcze 27 minut. No,
cicho, do licha! Tak, 0:0. Teraz Brazylijczycy...”
Takie mniej więcej meldunki przekazywałem sąsiadom co minutę. W końcu zremisowali we Frankfurcie, gdyż nikt nie strzelił bramki. Czyżby Brazylijczycy nie byli już tą
znakomitą drużyną, którą stanowili kiedyś?
Każda wycieczka ma swego zapiewajłę. Pod wieczór nasz zapiewajło kazał trenować
śpiew chóralny. Zapamiętałem refren: „Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polska brać.
Zwycięży Argentyna, jak się nauczy grać”.
Mieliśmy wszak rozpoczynać swój udział w mistrzostwach od meczu z Argentyńczykami. Wypada wyjawić, że pod ręką było kilka innych refrenów.
„My – nie, my – nie, my nigdy nie poddamy się”. To jest awaryjne, gdybyśmy przegrywali – wyjaśnił zapiewajło z Kraśnika. „Polen vor noch ein Tor”. To z kolei będzie
dobre pod publiczność niemiecką. Będą nam wtedy pomagać w dopingu – tłumaczył rzeczowo, widać zawczasu przygotowany na każdą okazję.
Ten przemiły człowiek wymyślił także podczas podróży, powiedzmy otwarcie, trochę
lizusowską przyśpiewkę dla sędziego z Walii, Thomasa, który miał prowadzić nasz pierwszy mecz. Angielszczyzna pieśni pozostawiała jednak wiele do życzenia: „Mister Thomas,
mister Thomas, Poland look”.
– Tylko nie śpiewać na całe gardło, nie krzyczeć, raczej piano, wtedy chwyci go za serce – mówił z przejęciem kibic z Kraśnika.
Popłacze się w dwa dni później, kiedy będzie śpiewać na stadionie „Jeszcze Polska”
przed meczem i zdezorganizuje nasz chór na kilka minut. Obetrze łzy i odzyska głos dopiero po bramce Grzegorza Laty i będzie walczył wraz z graczami, blady, spocony i
ochrypły w chwili, kiedy Argentyna naciśnie nas mocno, oj, jak mocno: przy stanie 3:2
Jechali w tym autokarze ludzie w różnym wieku, o różnych zawodach i wykształceniu.
Każdy z jakimś kłopotem na głowie, ale w drodze na mistrzostwa najważniejsze dla nich
było tylko jedno: dołożyć Argentynie. Nie było ważniejszej sprawy na świecie.
Zamieszkaliśmy w Augsburgu. Pierwszy raz byłem w tym mieście. Senne, stare, spokojne, z dwoma wspaniałymi nowoczesnymi budowlami, które wcale nie kłóciły się ze
starymi kamieniczkami i ogrodami rozciągającymi się w pobliżu. Obok nowego Pałacu
Kongresowego wznosił się wysoki hotel „Holiday Inn”, który – jak dowiedzieliśmy się –
miał być naszą kwaterą na czas pobytu w RFN. Mecze z drużynami Argentyny i Włoch
miały toczyć się w Stuttgarcie odległym o 177 kilometrów od Augsburga. Nasza drużyna
mieszkała w Murrhardt, 43 kilometry od Stuttgartu. Z drużyną Haiti mieliśmy grać w Monachium, 72 kilometry od naszej kwatery. A więc będziemy w stałych rozjazdach. Trzeba
szybko dotrzeć na miejsce meczu i zaraz potem wracać do hotelu.
Nie mam możliwości dostania się do piłkarzy ani do centrum prasowego. Właściwie
nigdzie nie mogę dotrzeć. Każdy z nas ma zapewnione tylko śniadanie, obiad, kieszonkowe, bilet na najtańsze miejsce na stadionie. Ale każdy polski kibic ma swój własny sposób
docierania do źródła informacji. „Bartek”jest przecież obrotny. Oczywiście, jest tu zupełnie inaczej niż na olimpiadzie. Nie śledzi się wydarzeń z wielu aren naraz, nie ma oczekiwania na wieści jednocześnie z różnych dziedzin sportu. Jest tylko piłka. Jest piłka, ale nie
ma karty wolnego wstępu i swobodnego poruszania się, brak małego prostokącika legitymacji z fotografią, którą na innych imprezach otrzymuję w biurze prasowym i potem zawieszam na szyi. Na piłce zna się w naszej grupie każdy, każdego z tych ludzi – z którymi
przebywam od rana do nocy – stać na najbardziej szczegółowy komentarz i na najbardziej
fachowy plan taktyczny. Stu Górskich w ekipie naszych kibiców, tysiąc trenerów Capów
wśród kibiców argentyńskich, tysiące trenerów Valcareggi wśród rzesz przybyszów włoskich. I pięćdziesiąt milionów Helmutów Schoenów wśród naszych gospodarzy. Kręcą się
po ulicach, siedzą w kawiarniach, jeżdżą autami, wrzeszczą nie tylko na stadionach.
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Jest wieczór. Siedzimy w hotelu przed telewizorem. Przed meczem z Polską mówi trener Cap:
– Nie mamy najmniejszego kompleksu ani wobec Polaków, ani wobec żadnej drużyny.
Czy ma to oznaczać, że zdobędziemy mistrzostwo świata? – Trener nabiera powietrza w
piersi i odpowiada enigmatycznie: – I tak, i nie.
Na ekranie ukazuje się postać trenera Górskiego:
– Argentyńczycy na tych mistrzostwach są silniejsi od Brazylijczyków, ale wygramy z
Argentyną. – Nasz trener powołuje się na największy walor drużyny: – Umiemy się bronić
i umiemy skutecznie kontratakować.
Dlaczego pan Kazimierz tak otwarcie mówi o taktyce drużyny przed meczem? Odkrywa karty? A więc chyba właśnie będzie atak.
Ostatnie dyskusje przed meczem wśród kibiców.
– Kto w bramce? Tomaszewski, Fiszer czy Kalinowski?
– Janek ma za sobą Wembley. Jak nie wystawić takiego bohatera?
– Ale, panie, ostatnio bolała go ręka.
– Co tam ręka, jest świetny przy górnych piłkach.
– Ale Argentyńczycy – ktoś się upiera – rzadko stosują wysokie centry i przerzuty.
Parny, słoneczny dzień przed meczem z Argentyną. Baliśmy się, że przy wyższej temperaturze Argentyńczycy będą czuli się jak u siebie w Buenos Aires. Nagle wczesnym
popołudniem zaczęło padać, zerwał się wiatr i raptownie ochłodził powietrze. Jest chłodnawo. A więc pogoda zaczęła sprzyjać nam.
Włóczyliśmy się po Stuttgarcie, zaglądając do kawiarń i nielicznych pootwieranych
jeszcze sklepów. Po chodnikach przelewał się tłum. Biali, brązowi, czarni, żółci. Cały
świat. Grupy kibiców polskich spotykały przybyszów z Jugosławii, Anglii, Argentyny i
Brazylii.
– Grać będziemy w finale z Polską – powiedział turysta z Zagrzebia.
Zapiewajło rzucił mu się w ramiona, a potem wręczył papierową biało-czerwoną chorągiewkę. Z Argentyńczykami wymieniliśmy się znaczkami.
– Nie martwcie się, wygramy z wami, miejcie więc coś na pamiątkę. – I kibice z Zabrza, Lublina i Koszalina klepali po ramionach smagłych młodzieńców z zabójczymi wąsikami i baczkami.
Zbliżała się godzina meczu. Napięcie wzrastało. Przestało padać. Jak na złość było parno, pogoda sprzyjała znów Argentyńczykom. Mecz miał się dopiero rozpocząć, ale wbrew
napięciu był już jakby sprawą zakończoną i rozstrzygniętą. Przeanalizowano go wcześniej
po stokroć, odtworzono w wyobraźni w tysiącu wersji, biorąc pod uwagę, jak się zdawało,
wszystkie warianty i aspekty, dyspozycje, styl obu drużyn, taktykę, wreszcie i składy obu
stron. I stale wychodziło to samo: „Wygramy!”.
Na Neckarstadion jechaliśmy autokarem. Ktoś mówił do mikrofonu i przekazywał nam
informacje, ile ludności ma Stuttgart, że „jest politechnika, a ta wysoka igła to wieża telewizyjna i proszę popatrzeć na te zielone wzgórza, rozciągające się wokół”. Tak, rozciągały
się za oknami ulice, a na ich krańcach rysował się piękny krajobraz, a dalej spiętrzone ku
niebu domy położone jakby na wysokiej, zalesionej trybunie. Dotarliśmy przed stadion.
Między kioskami z pamiątkami przelewał się zdenerwowany tłum. Nagle ukazała się niebywała grupa. Szli Argentyńczycy z wielką, rozwiniętą na długość 50 metrów flagą. Nie,
nie szli – płynęli. Smukli chłopcy i śliczne dziewczęta, ubrani w kolorowe ponchos przesuwali się w jakimś opętańczym tańcu. Mieli obłęd w oczach. Skandowali: „Argentina!
Argentina!” Szedł od tej prześlicznej, młodzieńczej grupy taki żar wiary w zwycięstwo,
byli tak piękni i młodzi, że nagle poczułem żal, że jesteśmy po przeciwnej stronie. Jestem
razem z nimi. Nie, to nie tak. To tylko uczucie sympatii dla przeciwnika, a może zazdrość,
że oni tacy swobodni i płynni w swoim tańcu, że mają młodzieńczy żar, a nie jedynie zaciekłość w bojowych okrzykach.
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W pewnej chwili dostrzegam starszego człowieka, który idzie zgarbiony z białoczerwoną chorągiewką w ręku. Słyszę, jak mówi twardą, niemiecką polszczyzną do grubej,
zniszczonej kobiety obok:
– Idzie przegrać dzisiaj czy wygrać? Franciszka! Schneller, schneller!
Na mecz przyjechał z Westfalii, gdzie mieszka – jak się okazało – od trzydziestu lat.
Usiadłem z moimi towarzyszami za lewą bramką na niedobrym, dalekim miejscu, jak
za dawnych lat, gdy oglądałem na „Legii” niezapomniane mecze: z Niemcami – jeden
przegrany w ostatnich 15 minutach 2:5, choć prowadziliśmy już 2:1; drugi zremisowany
1:1 – czy choćby z Węgrami, najpiękniejszy, wygrany 4:2 na kilka dni przed wybuchem
wojny. Wtedy na „Legii”, na wysokim nasypie, teraz na Neckarstadion w Stuttgarcie także
daleko od boiska. Na takich miejscach jest zupełnie inna atmosfera niż ta, do której przywykłem przez parę dziesiątków lat pracy. Inne napięcie i inne wzruszenie niż to, które
przeżywam w kabinie, gdzie stoi otwarty mikrofon. A potem odśpiewaliśmy nasz hymn i
argentyńscy kibice bili nam brawo. Zagrali z kolei hymn Argentyny i teraz my powiewaliśmy im chorągiewkami, a oni widzieli dokładnie nasze twarze, bo siedzieliśmy blisko.
Przez pierwsze minuty piłkarze biegali jakby na związanych nogach, a potem zaczęło
się.
Dziwny mecz. Paradoksalny. Zasłużone, ale i jakby trochę szczęśliwe zwycięstwo. Co
byłoby, gdyby w pierwszych minutach Argentyńczycy strzelili nie 10 centymetrów od
słupka, lecz w sam róg? Jan Tomaszewski nawet nie drgnął. Co by było, gdyby Carnevalli
już na początku meczu nie wypuścił piłki, bo przecież nie powinien jej wypuścić... Taki
bramkarz, który popisywał się później wspaniałymi paradami!
Obserwowałem ten mecz podobnie jak inne ważne mecze według metody, o której już
pisałem. Patrzyłem nie tylko na własnych graczy, ale starałem się dokładnie dostrzec każdą akcję, każde indywidualne zagranie przeciwnika. Argentyńczycy zupełnie nie kryli naszych zawodników. W pierwszej połowie mogliśmy swobodnie hasać, ile chcieliśmy.
Obrona argentyńska zagapiła się przy pierwszej straconej bramce, a i przy drugiej nie była
bez winy. Straszny, jak zapowiadano, Ayala biegał z rozwianymi włosami za piłką i nic
nie mógł zrobić. Ten świetny piłkarz nie miał dość siły, aby przebyć 30 metrów z piłką i
sforsować mocnych, walecznych „Bartków”: Musiała, Żmudę, Szymanowskiego i Gorgonia. Ayala, as drużyny Argentyny, to nie był jednak Charlton. Słynny Anglik mógł dokonywać takich przebojów, bo był piłkarzem nie tylko lepszym, ale i silniejszym fizycznie
niż Argentyńczyk. Zespół argentyński grał zresztą niemal tylko na Ayalę i to go zgubiło.
We współczesnym futbolu nie można grać tylko dla jednej gwiazdy. Wygraliśmy zasłużenie, choć z wielkim trudem. Przeciwnika załamały dwie niespodziewanie utracone na początku bramki. Rozkręcili się dopiero w drugiej połowie.
Dla mnie osobiście najpiękniejsze chwile meczu rozpoczęły się w momencie, kiedy oni
wbili nam pierwszą bramkę, a więc przy stanie 2:1. Wtedy dopiero rozgorzała wspaniała
walka, a to jest w sporcie najważniejsze. I tak „Bartek” wygrał pojedynek z Ayalą i zaczęła
się piękna passa naszego piłkarstwa.
Robiłem notatki w autokarze, nocą, kiedy wracaliśmy z Augsburga. Nasi kibice mówili
szeptem. Zdarli gardła. Po meczu wydobywali z siebie już resztki sił.
Kiedy staliśmy przed pustoszejącym stadionem, akurat obok przeciągali wolno kibice
Argentyny.
– Może krzykniemy im coś – zaproponowałem naszemu zapiewajle.
No i krzyknęliśmy: „Brawo, Argentyna!” Szli ze zwiniętymi flagami, ale słysząc nasze
pozdrowienie wyprostowali plecy, a kilku z nich pomachało nam rękami.
Zaczęły płynąć następne dni mistrzostw świata. Każdego dnia z hotelu „Holiday Inn”
przekazywałem kilkuminutowe telefoniczne komentarze i korespondencje dla radia. Nie
byłem więc tylko kibicem. Niemniej dusiłem się. Męczył mnie brak bezpośredniego kon-
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taktu z drużyną, z centrum prasowym, z całym tym otoczeniem, do którego przywykłem
podczas pobytów na wielkich imprezach. Po kilku dniach spotkała mnie miła niespodzianka. Kierownictwo naszej ekipy przebywające w Murrhardt zaprosiło mnie do kwatery naszej reprezentacji. W tym celu przysłano samochód, który przyjechał nieco wcześniej niż
zapowiadano i ledwie zdążyłem się ubrać. Nie ogolony, bez śniadania wsiadłem do żółtego
volkswagena typu „passat”, ozdobionego emblematem WM’74 (Weltmeisterschaften’74).
Za kierownicą siedział młody człowiek w mundurze Bundeswehry. Prowadził wóz szybko
i pewnie, a kiedy wyjechaliśmy na autostradę, rozsiadł się wygodniej i zaczął rozmawiać.
Urodził się w 1955 roku w Landsbergu (tam gdzie Hitler siedząc w więzieniu napisał
„Mein Kampf”, ale tego mu nie przypomniałem).
Służył w wojsku i został odkomenderowany na czas mistrzostw do polskiej ekipy jako
kierowca.
– Świetnie gracie – nie zapomniał na wstępie o komplemencie. – Sam pan zobaczy, co
dzieje się w Murrhardt wokół waszych graczy. Nikt tam teraz nie mówi o nich „polska
drużyna”, ale „nasi”.
– No, ale gdybyśmy spotkali się z wami, Murrhardt pewnie przeszłoby z powrotem na
stronę swoich zawodników.
– Na razie nie myślimy o tym – odpowiedział. – Mamy teraz inne kłopoty na głowie:
gramy z NRD. A wy z Włochami. Jeśli już mamy bić się ze sobą, to najlepiej w finale –
powiedział.
– Wygracie z NRD? – zapytałem.
Spojrzał na mnie zdziwiony.
– To nie ulega najmniejszej wątpliwości.
– Kto zdobędzie mistrzostwo świata? – rzuciłem od niechcenia.
– Bundesrepublik – odpowiedział od razu.
Nie pomylił się, jeśli idzie o to ostatnie,najważniejsze. Pomylił się jednak stawiając na
swoją drużynę w meczu z NRD. To będzie to jedno, jedyne potknięcie przyszłych mistrzów świata. Najsłabszy mecz, który ostatecznie nie wpłynie na ostateczny triumf.
Trzynaście godzin później na boisku w Hamburgu trener reprezentacji RFN, Schoen,
siedział zgarbiony i ze spuszczoną głową. Nie pomógł Netzer, którego wprowadził do gry
pod koniec meczu. Nie zdały się na nic koronkowe akcje w pierwszych trzydziestu minutach. Piłka chodziła wtedy od nogi do nogi, szybko i lekko, jakby nikt jej nie kopał z wysiłkiem. Reprezentacja NRD wytrzymała jednak napór, zapuszczając się coraz częściej i
coraz energiczniej pod bramkę Maiera. A potem stało się: 1:0 dla NRD i koniec. Na tle
niespokojnego gwaru kilkudziesięciu tysięcy widzów słychać było triumfalny śpiew kibiców przybyłych z Drezna, Berlina i Lipska. Podniosły się gwizdy. Następnego dnia w jednej z gazet ukazał się wielki, czarny tytuł niczym gigantyczny nekrolog: „Śmierć drużyny
Schoena?”
– Wolę grać przeciwko NRD niż RFN – powiedział Jan Tomaszewski.
– Mnie wszystko jedno, z kim. Najważniejsze, jak będziemy grać – dodał Szarmach.
– Mnie tam wszystko jedno – rzucił w przejściu Lato niedbale, prawie niegrzecznie.
Drużynę odwiedzali najrozmaitsi goście. Rozmowy dotyczyły nie tylko piłki nożnej.
Burmistrz Murrhardt podczas śniadania z naszą drużyną oświadczył z namaszczeniem:
– Moje miasto powstało w 817 roku. Założyli je benedyktyni.
– Wiem, że Murrhardt jest teraz w Polsce najpopularniejszym miastem RFN – oświadczył premier rządu Badenii-Wirtembergii w czasie wizyty w polskiej kwaterze. Uśmiechnął się mile i dodał: – Stuttgart leży teraz koło Murrhardt. Przyszły dla nas piękne czasy.
Do starszego pana podszedł Deyna i dał mu łaciatą piłkę z podpisami całej reprezentacji. Wizyta premiera zrobiła w miasteczku piorunujące wrażenie. Przyjechał sam premier,
aby powitać i poznać osobiście polskich piłkarzy.
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Skąd wziął się pomysł, aby Murrhardt było naszą kwaterą? Jeszcze zimą zaraz po losowaniu mistrzostw słynny ongiś gracz, potem trener, Sepp Homberger, powiedział do Górskiego:
– Jest takie niewielkie, przyjemne miasteczko opodal Stuttgartu. Zamieszkajcie tam.
Przed mistrzostwami świata w 1954 roku byłem tam z moją drużyną. Wygraliśmy potem
turniej bijąc niespodziewanie Węgrów, którzy byli zdecydowanymi faworytami.
Górski pokiwał wtedy głową, pomyślał i podchwycił propozycję.
Następnego dnia po śniadaniu drużyna zasiadła w dużej sali przed tablicą. Odprawa
przed meczem z Włochami. Trener Górski rysuje rozstawienie graczy obu stron, przypomina, kto kogo kryje, mówi, jaką należy przyjąć taktykę, który z Włochów jest najgroźniejszy.
– Stosujemy atak pozycyjny. Staramy się wypuszczać głęboko. W zasadzie nie ma krycia indywidualnego.
– Nie miękkie loby pod bramką Zoffa, ale ostre dośrodkowanie na dobitkę – wtrąca
Gmoch.
– Jak się da, zagrania hokejowe, krótko do tyłu i też na dobitkę – mówi Górski.
– Starać się strzelać z drugiej linii. Deyna, Kasperczak, Maszczyk i boczni obrońcy –
dodaje Gmoch.
– Natychmiastowe kontrataki skrzydłami, a po sparaliżowaniu ofensywy Włochów
Grześ i Robert energicznie idą do przodu, ale tak, aby Szarmach zdążył. Pamiętajcie, rozwijamy skrzydła – podsumowuje Górski.
W cztery lata później, na mistrzostwach w Argentynie, nie wiedzieć czemu, zwiniemy
całkowicie skrzydła. Nie tylko w przenośni. Stracimy skrzydła na boisku, większość piłek
będzie szła w środek. Nie mogę się powstrzymać od tej uwagi przenoszącej nas w przyszłość, na Mundial.
Słychać stukot kredy po tablicy. Na sali cisza.
– Są pytania?
Wstaje Musiał i wychodzi z ławki jak uczeń w szkole.
– Ja siedzę na Mazzoli, ale obok przechodzi Anastasi. Co wtedy?
– To go bierzesz na siebie – odpowiada Górski.
– To robi się młyn.
Wybucha gwar. Ktoś się śmieje, ktoś coś mruczy do siebie, mówią jeden przez drugiego. Półmrok, rolety zapuszczone na okna, przez szybę widać błękit nieba. Będzie upalny
dzień.
– Mamy jeszcze trochę czasu do meczu – mówi trener Górski. – Jak komuś przyjdzie
coś ciekawego do głowy, będzie czas to powiedzieć jeszcze w szatni. Ale zasady są ustalone. Jasne dla wszystkich, tak?
Mruczą, że tak. Niektórzy nie odpowiadają, ale z twarzy można wyczytać, że wszystko
jest jasne i całkowicie zaakceptowane.
– Przypominam: odrzucamy wszelkie spekulacje. Nie gramy ani dla Argentyny, ani dla
Włochów. Rozstrzygniemy ten mecz w walce – dodaje jeszcze działacz PZPN.
Ta narada była tylko ugruntowaniem tego, co ustalili wczoraj, o czym mówili na obozie
w Zakopanem, a może także i tego, co im się śniło, bo każdy piłkarz – mocniej naciśnięty
– przyzna się w końcu, że często widzi we śnie piłkę toczącą się po trawie. Rozgrywali
mecz na tablicy i w wyobraźni.
Poprzedniego dnia pojechałem z nimi na ostatni trening przed meczem z Włochami.
Boisko w Murrhardt położone jest malowniczo. Wokół zalesione pagórki. Przypomniała
mi się przez chwilę Spała. Ze wszystkich stron zielone ściany. Biegali po boisku swobodnie, gimnastykowali się, gonili piłkę i strzelali na bramkę. Wszystko przypominało raczej
zabawę niż ostatni trening przed ciężkim meczem.
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Wieczorem, zgodnie ze zwyczajem, przed hotelem „Sonne Post” zebrał się spory tłumek mieszkańców miasteczka. Pojawili się także miejscowi Polacy. Był ciepły wieczór,
zapowiedź upalnego dnia. Z wolna gasły światła w hotelu, a rychło całe Murrhardt pogrążyło się we wczesnym, niespokojnym śnie. Jutro grają „nasi”. Ale co będzie, gdy „nasi”
będą grali z naszymi?
Dzień meczu. Po śniadaniu i odprawie, o której wspomniałem, był czas wolny, a potem
bardzo lekki obiad składający się z cielęciny, ryżu i kompotu. W godzinę później ruszyliśmy do Stuttgartu.
Na szosie długa kawalkada aut przystrojonych biało-czerwonymi chorągiewkami. Z
okien autokaru dostrzegam żółtego volkswagena, jadącego w środku kawalkady, a przy
kierownicy mego młodego żołnierza. Do Stuttgartu 47 kilometrów. Gęstnieje korowód aut
i tłum sunący ulicą. Stadion coraz bliżej. Trójkolorowe włoskie chorągiewki i tysiące,
dziesiątki tysięcy włoskich kibiców. Witają nas sympatycznie. Uśmiechają się, ale na niektórych twarzach maluje się niepokój. Gesty są łatwe do zrozumienia: „Nie wygrywajcie.
Rozejdźmy się na remis”. Ale są tacy, którzy wykonują gest cezarów. Palec w dół: „Jedziecie na śmierć”.
Wchodzę na stadion. Ale zielono! Zielono, czerwono i biało, ale przeważa zieleń w tym
trójkolorze. Garstka kibiców polskich to wysepka wśród oceanu flag włoskich. Reklamy,
reklamy. Opodal bramki, w której stoi już Dino Zoff, na czerwonym tle napis: „Vodka
Smirnoff”. Poczuliśmy się bardziej swojsko i niektórzy zaczęli szukać napisu: „Wódka
wyborowa”.
Nasi kibice skandują: „Polska! Polska!” Już pierwsze okrzyki wywołują raptowną eksplozję stadionu. Pod niebo wznosi się potężny ryk czterdziestu tysięcy ludzi:
„Italia! Italia!”. Nasi w krótkich chwilach ciszy starają się wpadać ze swoim: „Polska
gola!”
Rozpoczął się mecz, z którego bilet zachowałem na pamiątkę. Siedziałem w 24. sektorze w 34. rzędzie. W pierwszej minucie „Tomek” wyłapał dośrodkowanie i minął się z
piłką i tylko cud uratował nas od utraty bramki. Wkrótce potem zręcznie obronił następny
strzał, a my zaczęliśmy skandować: „Tomek! Tomek!”
– W czasie gry nie słyszę i nie widzę nic – powie po meczu Gadocha. – Kiedy piłka
wyleci na aut, czasami zobaczę biało-czerwoną flagę, którą ktoś wymachuje. Czujemy
waszą obecność, ale słyszymy tylko jeden nieprzerwany ryk.
– Kiedy objęliśmy prowadzenie 1:0 – opowiadał Szarmach po grze – po moim strzale
włoscy kibice chyba się załamali i ucichli. Wydawało mi się wtedy, że gramy w głębokiej
ciszy. Tylko niekiedy dochodził daleki, niewyraźny śpiew grupki naszych kibiców.
Jak oni zdzierali gardła! Kibicowanie na piłkarskich mistrzostwach świata przybiera
zupełnie inną formę niż podczas olimpiady. Na igrzyskach olimpijskich widzowie zachowują się jakby dostojniej. Natomiast tu, ulicami Stuttgartu, Frankfurtu, Hamburga i innych
miast RFN przesuwały się kolorowe korowody tysięcznych rzesz śmiesznie poprzebieranych i nieprzytomnych z emocji ludzi. Obok turnieju piłkarskiego toczył się równolegle
drugi turniej na gardła, na śpiew i na chóralne okrzyki. Piętnastu tysięcy Szkotów musiało
przegrać z czterdziestu tysiącami Jugosłowian we Frankfurcie, choć piłkarze Jugosławii
tylko zremisowali z piłkarzami Szkocji. Tysiąc Polaków pokonało w Stuttgarcie czterdzieści tysięcy Włochów. Jedenastu graczy nie tylko zwyciężyło reprezentację Italii, ale obnażyło całą ówczesną niemoc dawnych mistrzów i niedawnych wicemistrzów świata. Ale i
kibice włoscy zawiedli. Szarmach miał rację. Gdy padła pierwsza dla nas bramka, załamali
się kompletnie.
Wygraliśmy 2:1. Rozegraliśmy znakomity mecz w dojrzałym stylu, na wysokim poziomie technicznym, przy równej formie całego zespołu. Wygraliśmy chyba trochę za ni-
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sko. Ten mecz utwierdził nas w przekonaniu, że drużyna jest znakomicie przygotowana i
doprawdy ma szansę odegrać czołową rolę w mistrzostwach.
Następnego dnia na tarasie hotelu w Murrhardt rozmawiałem z naszym bramkarzem:
– Jakich sytuacji na boisku nie lubi pan najbardziej?
– Zamieszania podbramkowego, takiego w jakim padła druga bramka dla Argentyny.
– A pierwsza bramka jak padła?
– Chyba z mojej winy. Zrobiłem błąd. Chciałem zmniejszyć kąt strzału. Argentyńczyk
złapał mnie w pół kroku, a w takim momencie nie można rzucić się w bok.
– Panie Janku, olimpiada i piłkarskie mistrzostwa, czy widzi pan jakieś różnice?
– Do tej pory nie byłem na olimpiadzie, słuchałem tylko sprawozdań w radiu i oglądałem ją w telewizji, ale na pewno jest ogromna różnica. Na igrzyskach wszyscy zawodnicy
mieszkają razem, mogą się poznać, zaprzyjaźnić, mają bezpośredni, stały kontakt. Tu całkowita izolacja. Spotykamy się dopiero na boisku, jak lwy wypuszczone z klatek.
– A pańskie przewidywania? Jak powiedzie się nam i innym zespołom?
Uważam, że w czasie mistrzostw nastąpi zmierzch bogów: Brazylii, RFN i Włochów.
Na kilka tygodni przed wyjazdem przepowiadałem, że z naszej grupy wyjdzie Polska i
Argentyna. Wierzyłem, że pokonamy Włochów.
Koledzy śmiali się ze mnie, kiedy mówiłem, że Włosi są za starzy. „Uważaj na tych
starszych panów – mówili. – Zobaczysz, jak ci nawsadzają”.
Zadałem wtedy naszemu bramkarzowi jeszcze jedno pytanie:
– Czy nie ma pan takiego uczucia, że zrobiliście już wystarczająco dużo, dochodząc do
ścisłej ósemki, i że to już starczy?
– Nie, takiego uczucia nikt z nas nie ma. Jest szansa i chcemy ją wykorzystać. Poza tym
po naszych kiepskich sparringach kibice się z nas śmiali. Rozzłościło nas to i chyba tę
złość częściowo wyładowaliśmy w dotychczasowych meczach. Ale sporo jej jeszcze zostało na mecze następne.
Byliśmy już wśród ośmiu najsilniejszych drużyn. Nie przeżywaliśmy tego co Włosi.
Oni odjeżdżali wieczorem ze stadionu w Stuttgarcie autobusem z napisem „Italia” z zasłoniętymi oknami, jak w trumnie. Kocham ich piękny kraj i lubię Włochów, więc było mi
przez chwilę przykro. I było mi także przykro przez chwilę, kiedy przeczytałem w gazecie,
co trener tej drużyny, Valcareggio, powiedział, po meczu: „Jestem kolejną ofiarą polskich
piłkarzy. Trener Anglików Ramsay poszedł na emeryturę, a teraz pewnie i ja pójdę”. Czytając te słowa omal nie zawołałem: „Signore Valcareggio! Przecież Ramsay pozostał dla
wszystkich nadal znakomitym trenerem. Wyeliminowała go drużyna, która stała się teraz
największą rewelacją mistrzostw świata”. Valcareggio odjechał do Włoch. Ja także po
trzech meczach wróciłem ze swoją wycieczką do kraju. Cała reszta turnieju była już nerwowym siedzeniem przed telewizorem, niepokojem i cichą nadzieją.
Kilka razy zaproszono mnie do studia telewizyjnego pracującego podczas mistrzostw.
Raz miałem przyjemność wystąpić razem z Włodzimierzem Lubańskim. Opanowało nas
szaleństwo. Weszliśmy do pierwszej czwórki. Wygraliśmy potem pojedynek o trzecie
miejsce z Brazylijczykami. Zewsząd padały słowa pełne euforii, komplementy, zachwyty,
gratulacje. Rozdzwoniły się telefony. Rosła sterta upominków w sportowym studiu. Festiwal z wolna dobiegał końca, ale radość rosła i rosła, osiągnęła jakiś nieprawdopodobny
szczyt. Nazwiska „naszych dzielnych chłopców” były na ustach wszystkich, urośli do
rozmiaru narodowych bohaterów. Wtedy gdy wystąpiliśmy w telewizji razem z Lubańskim, nie mogłem się powstrzymać i powiedziałem kilka niezbyt zręcznych słów, że: „oto
w studio siedzi także jeden z tych, którzy przyczynili się do obecnych sukcesów. Nie gra w
RFN, nie zdobywa bramek, ale przecież jego dawne, a właściwie niedawne gole – choćby
w meczu przeciwko Anglikom – sprawiły, że jego koledzy mogli teraz tak zabłysnąć”.
Lubański spuścił oczy i zaczerwienił się jak dziewczyna.
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A teraz kilka refleksji o mistrzostwach po latach. I wtedy, i dziś sądzę, że najlepszym
graczem mistrzostw świata w RFN był Robert Gadocha. Czy można zapomnieć jego
wspaniałe centry, celne kornery, żywiołowe przebojowe wypady, skuteczne podania,
ofiarną walkę na całej przestrzeni boiska? Gadocha był wszędzie. Z dość jednostronnego
gracza, który zdawało się nigdy nie rozwinie się w pełni i nie osiągnie całkowitej skuteczności, wyrósł piłkarz najwyższej klasy. I jak to w życiu bywa, że nie ma pełni szczęścia,
najlepszy nasz zawodnik, niezmordowany napastnik, podczas maratońskiego turnieju nie
zdobył ani jednej bramki. Wiadomo, że bramki – ten jedyny w swoim rodzaju dreszcz zachwytu, przedłużony potem przez wielokrotne powtórki telewizyjne – najdłużej zostają w
naszej pamięci. Zapamiętaliśmy właśnie strzały Szarmacha, bomby Gorgonia, chytre
strzały Deyny lub gole zdobyte po zaskakujących, błyskawicznych rajdach Laty. A Gadocha tyrał i tyrał bez końca. Wiele wspaniałych bramek padło z jego podań. Dawał pierwszy
impuls, inicjował akcję.
Z perspektywy czasu najwyżej postawiłbym nasz mecz z Włochami oraz jedyny przegrany pojedynek z późniejszym mistrzem świata. Mecz w błocie z drużyną RFN. Wbrew
opiniom przedmeczowym i legendzie pomeczowej wydawało mi się i wydaje obecnie, że
na błotnistym boisku – a w pierwszej fazie gry na rozlewisku wody – właśnie w tych
koszmarnych warunkach polska drużyna dawała sobie radę z piłką lepiej niż jej przeciwnik. Wiedzieli, kiedy trzeba kopnąć piłkę mocniej, tak aby dotarła do adresata. To świadczyło o tym, że i pod względem technicznym osiągnęli wysoki poziom. Główną siłą zespołu jest szybkość, kondycja i odwaga, ale nie można wykluczyć w sporcie momentu
przypadkowości, szczęścia, mimo dzisiejszej perfekcji gry. Przegraliśmy po świetnej walce nieznacznie, trochę przypadkowo, co wcale nie znaczy, że gospodarze jedynie dzięki
szczęściu doszli do finału. Byli, rzecz prosta, jednym z najbardziej dojrzałych i wszechstronnych zespołów.
Inna sprawa, że do dziś nie mogę pojąć, co spowodowało, iż Holendrzy przegrali z RFN
rozstrzygającą partię. Dla mnie oni byli najlepszą drużyną tych mistrzostw. Do pełnej
wielkości zabrakło im tylko jednego elementu: ambicji, woli zwycięstwa, które cechowały
nasz zespół oraz zespół zwycięzców. Trudna do wytłumaczenia nonszalancja wkradła się
w szeregi holenderskiej drużyny. Pamiętam dobrze finałowy mecz RFN-Holandia. Holendrzy objęli szybko prowadzenie z rzutu karnego podyktowanego przez jednego z najlepszych i najbardziej bezkompromisowych, a więc chyba i najbardziej uczciwych sędziów
piłkarskich, Anglika Taylora.
Prowadzili więc i w tym momencie zwolnili grę. Jakby zlekceważyli przeciwnika. Zespół pracował sprawnie, ale po początkowym powodzeniu duch walki uleciał. Rozkleili się
i wtedy do głosu doszli gospodarze. Dopiero pod koniec – bodaj w ostatnim kwadransie –
Holendrzy, zagrożeni porażką, wznieśli się na szczyt piłkarskiego kunsztu. Nie zdążyli
jednak wbić gola mimo huraganowego szturmu, jaki przypuścili na bramkę Maiera.
To, co nastąpiło po mistrzostwach świata, a więc ogólnopolska radość i duma, ceremonialne powitania – łącznie z przejazdem przez stolicę w otwartych samochodach – to są
wszystko obrazy i sceny utrwalone dokładnie nie tylko w naszej pamięci, ale i na taśmie
filmowej. Pokazywano nam to niejednokrotnie i pewnie nieraz jeszcze zobaczymy, jak
Kazimierz Górski jedzie ulicami Warszawy; wyprostowany, poprawia siwą czuprynę, jest
wzruszony, a trochę i zdziwiony, że on, kiedyś zaledwie przeciętny piłkarz, a potem dosyć
znany trener, stał się raptem główną postacią. Wiedza. Fachowość. Wielu trenerów ma
fachowość i wiedzę. Pracowitość – i ta cecha jest częsta u nas nie tylko w działalności
sportowej. Coś szczególnego chyba siedziało w tym człowieku, który przecież w wywiadach telewizyjnych nie mówił rzeczy olśniewających, często mówił po prostu rzeczy zwykłe. Był ciepły i skromny. W swoich wypowiedziach był rzeczowy. Nie komplikował też
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piłki nożnej, bo przecież futbol nie jest cybernetyką. Chyba umiał stworzyć zespół i dobrą
atmosferę w gronie ludzi, z którymi przyszło mu pracować. Tak mało i tak wiele.
Gdy Kazimierz Górski pojechał do Grecji, nasza piłka nożna weszła w okres dogłębnych studiów nad strategią wojenną Ciausewitza i metodą rządzenia Machiavellego. W
działaniu tym miał być pomocny system komputerowy. Od czasu kiedy poprzedni trener
kadry zajął się jedną z ligowych drużyn greckich – jesienią 1976 roku po Igrzyskach
Olimpijskich w Montrealu – przez cały następny okres aż po Mundial 1978 roku zespół
formował tylko jeden człowiek: trener następny, inżynier Jacek Gmoch. Dawny piłkarz,
grał nawet w reprezentacji. Karierę zawodnika zakończył z powodu złamania nogi podczas
towarzyskiego meczu w Warszawie. Był asystentem Górskiego w sztabie kierującym
przygotowaniami drużyny do mistrzostw świata 1974 roku, zajmując się tzw. bankiem
informacji. Był więc wtedy ważnym kółkiem sprawnie pracującej maszyny. Teraz stał się
jej głównym motorem.
27 maja, w roku mistrzostw świata w Argentynie, znalazłem się w godzinach południowych na lotnisku we Frankfurcie, skąd czekał nas, liczną ekipę sprawozdawców i komentatorów radia i telewizji, daleki skok do Buenos Aires. Przez siedem godzin musieliśmy czekać na połączenie z Ameryką Południową. Większość kolegów pojechała do miasta, aby rozprostować kości. Nie miałem na to ochoty i spędziłem cały ten czas w samotności. Dziwna to zresztą była samotność. Znajdowałem się na ogromnym lotnisku, jednym
z głównych węzłów komunikacji powietrznej w Europie, a więc i na świecie. Snułem się
po zatłoczonych poczekalniach, barach i restauracjach, nie mogąc znaleźć sobie miejsca.
Nie po raz pierwszy zastanawiałem się, czemu ludzie tak się kręcą po świecie. „Czy naprawdę to starsze małżeństwo, siedzące obok, musi przenieść się w parę godzin z Frankfurtu na Rhodos? Po co ten tęgi Chińczyk, spacerujący tam i z powrotem z owiniętą w papier lampą, leci do Las Palmas?”
Poprzedniego dnia nagrywałem rozmowę radiową dla audycji „W samo południe” o
mistrzostwach piłkarskich. Kolega, który mnie zaprosił, zaproponował, żebyśmy nie mówili ani słowa o szansach naszych piłkarzy – na co się zgodziłem – ale po prostu o futbolu
jako fenomenie, jako wyjątkowym zjawisku wśród wszystkich dziedzin sportu i gier, a
nawet w ogóle wszystkich rozrywek człowieka. Odrzuciłem mu tę piłkę, mówiąc kilka
zdań o tym, że istotnie jest ona najwspanialszą zabawką, jaką wymyślono. Ale dlaczego
piłka nożna? Bo toczy się po ziemi, a my jesteśmy tak leniwi, że nie chce się nam schylić i
podnieść jej. Prościej i łatwiej jest ją kopnąć. Działa odruch, może instynkt i to cała tajemnica. Gra w piłkę nożną jest przy tym przejrzysta. Idzie o to, by więcej razy trafić w bramkę, wbić gola. Bramka jest duża. Widać dokładnie, gdy piłka w nią wpada. Ograniczenie
czasu gry, prostota jej założeń mimo pozorów skomplikowania, zespołowość wysiłku i
zamierzeń – to się podoba ludziom.
Nie wszystko jednak, co działo się w czasie poprzedzającym Mundial, mogło się podobać. Siedząc na lotnisku przypomniałem sobie minione mecze i zdarzenia, a także klimat,
który wytworzył się wokół piłkarstwa. Wyłaniały się z niedalekiej przeszłości najrozmaitsze sprawy, zachodziły na siebie i mieszały się, i trudno mi, kiedy to piszę, trzymać się
ściśle chronologii. Na niskim stoliku przy fotelu, na którym siedziałem, leżał plik czasopism zabranych z Warszawy, a na wierzchu ostatni numer „Literatury”. Tej samej „ Literatury”, w której kiedyś na pierwszej stronie ukazała się duża fotografia piłkarskiego trenera. Poniżej biegł tekst zawierający jego wypowiedź o tym, jak osiągnąć wielki cel, czyli
mistrzostwo świata. Wewnątrz pisma była druga fotografia tego samego człowieka, nieco
mniejsza i długi tekst. W tym samym numerze pisma, jak dobrze zapamiętałem, także na
pierwszej stronie zaczynał się szkic o polskim historyku, profesorze Stefanie Kieniewiczu,
z fotografią wewnątrz numeru. Profesor uśmiechał się na niej pogodnie, gdyż oczywiście
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nie miał pretensji, że w czasopiśmie literackim przegrywał z trenerem piłkarskim, przynajmniej pod względem liczby zamieszczonych fotografii.
To, że wybitne postacie sportu usuwają czasem w cień wybitne postacie świata kultury i
nauki, nie wydało mi się oczywiście zjawiskiem ani nowym, ani zaskakującym. Tak bywa
nie tylko u nas. Nie występuję przeciwko temu zjawisku, jedynie staram się sygnalizować i
rejestrować proces, który tak mocno zaczął się rozprzestrzeniać. Oczywiście rola i funkcja
trenera w sporcie wyczynowym jest duża. A może owe ogromne publicity tych fachowców
jest tylko znakiem czasu w dobie, kiedy tyle zależy od kierowania, od koncepcji, taktyki i
strategii?
Przeczytane lektury, spotkania z ludźmi, mecze – sparringowe i eliminacyjne, jakich
było przed Mundialem sporo – wszystko to nakładało się na siebie, kojarzyło podczas czekania na odlot na wypełnionym ludźmi lotnisku. Zaraz, jak to profesor Kieniewicz powiedział wtedy w swym artykule? „Społeczeństwo, które wie o tym (wie, nie wmawia sobie),
że pracuje owocnie, że dorównuje przeciętnej światowej albo ją przekracza, nie musi zachłystywać się każdym sukcesem swej reprezentacji piłkarskiej ani frustrować utraconym
medalem”. Święte słowa, panie profesorze. Ale czyniliśmy wielokrotnie wręcz odwrotnie.
Dwa lata przed wyprawą na mistrzostwa do Argentyny piłkarze startowali w turnieju
olimpijskim w Montrealu. Wtedy popełniliśmy chyba pierwszy błąd, zestawiając reprezentację z bohaterów mistrzostw świata rozgrywanych w 1974 roku. Chodziło o zdobycie
za wszelką cenę złotego medalu. To był właśnie błąd. Nie dlatego, że zdobyliśmy srebrny,
bo porażka w finale nie jest wstydem, choć inna sprawa, że w finale przeciwko NRD nasi
bohaterowie zagrali źle. Zapomniano, że turniej olimpijski nie ma najwyższej rangi, jeśli
idzie o piłkę nożną. Dla takiej drużyny jak ta najważniejszą imprezą są mistrzostwa świata
i dlatego wtedy na Igrzyska Olimpijskie w Monrealu wybrałbym drużynę składającą się z
graczy młodych, ryzykując nawet, że nie obronimy złotego medalu. Sugestia ta, którą
zresztą przedstawiłem publicznie, okazała się niepopularna. Wzięła górę chęć odniesienia
doraźnego sukcesu.
Łoskot startującej maszyny przypomniał mi przez najprostsze skojarzenie obraz sprzed
dwóch lat, kiedy znalazłem się na lotnisku Okęcie wraz z drużyną w oczekiwaniu na start
do Montrealu. Jakieś rozmowy, dyskusje, niektórzy piłkarze patrzyli na mnie trochę krzywo, bo pewnie któryś czytał to, co pisałem przed olimpiadą i powtórzył kolegom:”Niech
jadą młodzi, mniej znani, gorsi, właśnie ci, którzy przed dwoma laty nie brali udziału w
mistrzostwach w RFN i nie strzelali cudownych bramek Włochom, Jugosłowianom i Brazylijczykom. Trochę nie wypada wysyłać bohaterów największej i najbardziej prestiżowej
imprezy piłkarskiej na olimpiadę, która – z góry wiadomo – będzie miała słabą, niemal
szczątkową obsadę. Myślę o przyszłości”.
Rozmawiałem z zawodnikami i o tym, rozpoczynając wspólną podróż do Montrealu.
Byli jacyś niepewni, jakby speszeni zbliżającym się występem, udawali spokój i w tym
wszystkim byli sympatyczni. Zupełnie inni niż wtedy, kiedy przed dwoma laty triumfalnie
wracali do kraju, w otwartych samochodach, chwytani obiektywami kamer, w powodzi
kwiatów.
W 1976 roku zdobyli srebrny medal. Ale to nie zmieniło sytuacji. Mimo pozorów stanowczości działania i mimo niebywałego zainteresowania, najserdeczniejszych życzeń,
pomocy władz, warunków – idealnych warunków dla przygotowania szczytu formy, jakich
nigdy nikomu przedtem w naszym sporcie nie stworzono – coraz bardziej psuła się atmosfera na wierzchołku naszego piłkarstwa, a więc także i w kadrze. Coraz większy niepokój
zaczęły budzić wieści dochodzące ze środowiska czołowych piłkarzy. Doszło nawet do
tego, że zwolniono trenera pewnego klubu ligowego, gdy tego zażądał jeden z asów drużyny. Jedno z pism nazwało wówczas wszechwładnego zawodnika dobitnym zwrotem
„ojciec chrzestny”. Czyżbyśmy wchodzili w nowy etap rozwoju sportu, kiedy to zawodnik
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zaczyna mieć prawo decydowania o wszystkim? Był dobrym graczem, był potrzebny klubowi do zdobywania punktów i ściągania widzów na trybuny, a więc wszystko mu wolno...
Tymczasem Mundial zbliżał się coraz szybciej. Sygnalizowano to ze wszystkich stron
coraz bardziej natarczywymi dźwiękami argentyńskiego tanga. Ale przecież Mundial minie, a polski sport pozostanie ze swoimi problemami przede wszystkim natury pedagogicznej. Jeśli mieliśmy patrzeć nieco dalej niż na koniec własnego nosa, trzeba było energiczniej rozważyć pytania: Czy za ewentualne sukcesy w Argentynie naprawdę trzeba płacić każdą cenę? Czy nasz sport nie ma dość siły i powagi, aby przywołać do porządku jednego czy nawet paru zbytnio pewnych siebie zawodników? Czy zamykanie oczu na arogancję, brak szacunku dla przełożonych, podważanie autorytetu starszych, zbytnia pewność siebie niektórych asów – wręcz zarozumialstwo – nie spowodują, że po Mundialu taki
styl bycia zacznie z kolei przenosić się i na inne dziedziny sportu? W tym tonie zabrałem
parokrotnie głos publicznie.
Przed Mundialem w Argentynie wylosowaliśmy bardzo dogodną grupę eliminacyjną,
gdyż znalazły się tu: drużyna Portugalii, o której wiadomo było, że nie jest już tą dawną
sławą piłkarską, rozświetloną blaskiem gwiazdy zwanej Eusebio, następnie zespół Danii,
drużyna średniej klasy europejskiej, i wreszcie słaby Cypr.
Sport zawiera w sobie tyle dramaturgii, że chyba nie należy sztucznie podnosić stopnia
emocji, jaką niesie walka. Przed drugim spotkaniem z Portugalią tworzono zbyt duże napięcia. Określano je mianem wyjątkowego meczu w długiej historii polskiego piłkarstwa.
Przewaga punktowa i bramkowa naszej drużyny była tak ogromna, że całkowicie wystarczał remis. Mogliśmy spokojnie przegrać. Zresztą dlaczego mieliśmy przegrać z Portugalią, i to w dodatku na własnym boisku?
Inna refleksja: otóż uczeni w piśmie twierdzą nie od dziś, że w światowym sporcie dużą
rolę może odegrać psycholog. Istotnie, w sferze mięśni wyżyłowaliśmy zawodników do
granic możliwości, na postęp wpłynęło także w dużej mierze udoskonalenie sprzętu i urządzeń. Popieram opinię, że kolejne bariery będzie można pokonywać dzięki coraz bardziej
umiejętnemu oddziaływaniu na psychikę zawodnika. Psycholog będzie wydobywał z niego
dodatkową energię intelektualną. Być może wskutek tego sport osiągnie większą perfekcję, choć trzeba jednocześnie stwierdzić ze smutkiem, że coraz bardziej oddali się od swoich dawnych założeń. W końcu przestanie być zabawą, amatorską grą podejmowaną dla
rozrywki i satysfakcji.
Uwagi te wiążą się z obserwacjami poczynionymi przed, w trakcie i po chorzowskim
meczu z Portugalią. Psycholog asystujący naszej drużynie w okresie poprzedzającym ten
mecz mówił o charakterach piłkarzy, ich motywacjach i reakcjach na napięcia, wynikających z występów w widowisku, na które czeka, a potem ogląda ogromna liczba współrodaków. Przedmeczowa wypowiedź psychologa była krzepiąca i pochlebna dla naszych
piłkarzy. Są odporni i przygotowani do próby sił jak należy.
I oto stała się rzecz niepokojąca. Drużyna rozegrała niezbyt dobry mecz. Bezpośrednio
po grze wyraziłem publicznie opinię, że przeciwnik tego dnia był trochę lepszy i niewiele
brakowało, aby jemu przypadło zwycięstwo. Portugalczycy grali swobodniej i górowali
nad Polakami wyszkoleniem technicznym.
Dziwnym zjawiskiem było to, że nasz zespół mając wyjątkowo korzystną sytuację
punktową i tak swobodną pozycję psychiczną, wspierany przy tym dopingiem wielotysięcznego tłumu, zagrał jakby w ciasnym kaftanie tremy. Nie chciałem wtedy zgodzić się z
opinią, że było to świadome, albo że było to następstwem opracowanego z góry taktycznego planu. Niepokoiło zachwianie zespołu, który z niemałym trudem utrzymał na własnym
boisku wynik remisowy. Można było snuć hipotezy na temat przyczyn.
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Otóż istnieje coś takiego, jak zależność efektywności działania od poziomu mobilizacji.
Zależność ta jest „krzywoliniowa”. Zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom mobilizacji pełni funkcję dezorganizującą czynność. Być może właśnie wtedy, w Chorzowie,
poziom mobilizacji był powyżej pewnego optimum.
Zremisowaliśmy z Portugalczykami 1:1. Na przeszło pół roku przed finałami w Argentynie mieliśmy zapewniony w nich udział. Przed piłkarzami rysowała się nadal wielka
szansa. Czy teraz, kiedy wszystko miało się już za kilka dni zacząć, była ona mniejsza niż
pół roku temu?
Lot z Frankfurtu do Buenos Aires był dość męczący. W sumie byliśmy ponad dwadzieścia godzin w samolocie, lądując na krótko w Dakarze, Rio de Janeiro i Săo Paulo. W Săo
Paulo staliśmy zaledwie 47 minut. Niestety, nigdzie nie pozwolono nam wyjść z samolotu.
Spacerowaliśmy więc po długim korytarzu między fotelami, piliśmy kawę i jakieś napoje
orzeźwiające, rozmawialiśmy ze współtowarzyszami podróży. Tworzyliśmy międzynarodowe towarzystwo. Samolotem tym leciało wielu dziennikarzy. Przypadek zrządził, że
moim sąsiadem był węgierski komentator Sepessi, przebywający w Bonn jako korespondent radia i telewizji. Kiedyś zajmował się wyłącznie sportem. Zdobył sławę reporterską w
latach świetności węgierskiego piłkarstwa. Sepessi – twórca słynnej transmisji z meczu
stulecia Węgry-Anglia, rozegranego na początku lat pięćdziesiątych w Londynie. Węgrzy
wygrali wówczas 6:3. Legenda głosi, że przeprowadził on wówczas dwie relacje z jednego
meczu: jedną przed meczem – na ławce w Hyde Parku, gdy w samotności przeżywał w
wyobraźni to, co miało nastąpić, i drugą – na stadionie. Martwił się teraz tym, że jego reprezentacja tak fatalnie wylosowała.
– Gramy w jednej grupie z Francją, Włochami i na dodatek z Argentyną. Wy macie bez
porównania łatwiejszą grupę – mówił. – Czym jest drużyna Tunezji? Niczym albo prawie
niczym. Meksyk także jest w słabej formie, a i drużyna RFN daleka jest od dawnej świetności.
Czy jest człowiek, który by choć raz nie zamarzył, by zobaczyć na własne oczy Rio de
Janeiro? I oto znalazłem się w tym podobno najpiękniejszym mieście świata. Byłem w
Rio, ale co to za obecność! Przez okienko samolotu widziałem pas betonu lotniska, śniadą
stewardesę miejscowych linii i dwóch ziewających urzędników. Z góry także nic nie było
widać, bo była noc, i to pochmurna. Jakie to smutne, a jednocześnie zabawne. Pocieszaliśmy się, że może w drodze powrotnej uda się załatwić choć kilkugodzinny pobyt w tym
mieście. Inna sprawa, że każdy był pochłonięty myślami o coraz bliższych emocjach, czekających nas na boiskach Argentyny.
Wreszcie Buenos Aires, jeszcze jedno miasto kolos. Buenos Aires to głowa Argentyny.
Argentyna jest jak niemowlę z dużą głową. Stolica ma około dziewięciu milionów mieszkańców, a cały kraj dwadzieścia parę milionów. Odliczyć trzeba jeszcze dwa i pół miliona
na Cordobę i Rosario, jeszcze trochę na pozostałe większe miasta i na cały interior pozostanie zaledwie kilkanaście milionów. Jest to państwo bardzo młode, gdyż początki jego
istnienia sięgają schyłku czasów napoleońskich.
Z lotu ptaka to jasnoszara niecka, tylko w niektórych punktach wystrzelają w górę 40piętrowe drapacze. Wokół Buenos Aires rozciąga się obszar płaski, ale ładny. Piękne są
przede wszystkim drzewa o nieco innych niż w Polsce kształtach, bardziej fantazyjne, pieczołowicie sadzone, które przemieniły dzikie pampasy w krajobraz bardziej łagodny. Imponujące wrażenie sprawia ujście rzeki La Plata, niby groźne morze o żółtawych wodach,
ale powierzchni spokojnej jak jezioro Wigry w bezwietrzny i słoneczny dzień. La Plata –
to jakby przedsionek Buenos Aires, niezmiernie szeroki pas wody na przestrzeni wielu
dziesiątków kilometrów. I za nim rozciąga się wielkie miasto. Jeszcze jeden kolos obok
kilku gigantycznych ulów ludzkich, takich jak: Tokio, Ciudad Mexico, Londyn. Bez porównania większe od Montrealu, oczywiście zupełnie inne, jak inna jest cała Kanada ze
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swoimi lasami sosnowymi, jeziorami i wzgórzami pachnącymi żywicą. Pierwsze wrażenia
z przejazdu ulicami: sporo starych, secesyjnych domów przypominających nieco Madryt
albo Barcelonę, trochę Meksyk. Język, klimat, atmosfera miasta mają cechy charakterystyczne dla krajów związanych z kulturą hiszpańską.
Nie odczuwa się upału, bo tu akurat jest schyłek jesieni, raczej chłodnej i deszczowej –
a u nas kończy się wiosna – choć gdy na godzinę wyjrzy słońce, mamy natychmiast przedsmak tego, co najlepiej określa tytuł starego tanga, które tańczyły kiedyś nasze matki i
ojcowie: „Pod gorącym niebem Argentyny”.
Na lotnisko przybyła grupa argentyńskich Polaków. Mieliśmy dosyć samochodów do
dyspozycji, by dostać się do hotelu. Jan Ciszewski, który był tu już podczas tournée naszych piłkarzy, od razu wpadł w objęcia kilku polonusów. Ani się obejrzałem, jak znalazłem się wraz z nim we wnętrzu ogromnego auta i pomknęliśmy w stronę Buenos. Zapuszczaliśmy się coraz głębiej i głębiej w czeluść wąwozów ulic, mijaliśmy je, wypadając na
otwarte przestrzenie. Po godzinie zapytałem z niepokojem:
– No, gdzie ten hotel?
Przemiły właściciel i zarazem kierowca pojazdu odwrócił się i powiedział z uśmiechem:
– Hotel został już daleko. Jedziemy do nas, na kolację. Czekają na nas.
I tak zostaliśmy porwani. Wylądowaliśmy w restauracji mieszczącej się w parterowym
domu, tuż koło stacji benzynowej, opodal krzyżujących się szos i, jak dowiedziałem się ze
zgrozą, o blisko 70 kilometrów od centrum miasta.
No, ale rzeczywiście na nas czekali. Cała grupa argentyńskich Polaków, z żonami,
dziećmi, a nawet wnukami. Jedzenie było polskie, obfite: barszcz, pieczyste – przerażające
ilości mięsiwa pod najrozmaitszymi postaciami – i nie zabrakło oczywiście polskiej wódki.
Przemili byli to ludzie i pięknie – choć bardziej miękko, śpiewnie – mówili po polsku.
Dalekie szlaki zawiodły ich do Argentyny poprzez wojenną tułaczkę i służbę żołnierską.
Jakoś się tu urządzili, a nasz gospodarz wcale nieźle, bo restauracja była jego własnością,
podobnie jak znajdująca się obok stacja benzynowa. Będziemy często spotykać tych ludzi.
Do hotelu przyjechaliśmy późno i niezupełnie z własnej winy. Nasz towarzysz i kierowca, mieszkający w Buenos Aires od ćwierć wieku, zabłądził w jednej z dzielnic kolosa,
potem znalazł krótszą drogę i wpakował się w straszliwy korek, którego rozładowanie
trwało kilka kwadransów. Akredytowaliśmy się z kolegą Janem dopiero następnego dnia.
Centro de Teve, czyli centrum telewizyjno-radiowe, znajdowało się we wspaniałym
gmachu. Szkło, aluminium, kwiaty, obszerne studia i korytarze, a przy wejściu, tak jak w
Montrealu, szczegółowa rewizja. Nie będę opisywał drobiazgowo, jak wchodziliśmy w
tryby tej znakomicie pracującej maszyny. Praca od początku była dość ciężka. Tworzyliśmy liczny zespół, byliśmy grupą doświadczonych komentatorów i reporterów, wspomaganych przez sporą liczbę młodszych kolegów. Już po paru dniach pracy w centrum łatwo
było przekonać się, jakie postępy poczyniła technika, jeśli idzie o umiejętność szybkiego
przekazywania informacji. Na Olimpiadzie w Melbourne wysyłaliśmy sprawozdania za
pośrednictwem krótkofalówek i słowa nasze często ginęły w przestrzeni. Z Tokio przesyłaliśmy taśmy filmowe dla telewizji samolotami. Z Buenos Aires ruchome obrazki i pospieszne słowa reporterów biegły za pośrednictwem satelity i na przykład na trasie Argentyna-Polska lub Argentyna-Japonia dochodziły do uszu słuchaczy z opóźnieniem już
tylko ułamka sekundy. Czasami dotarcie słowa opóźniało jeszcze zająknięcie się reportera.
Do uroczystości otwarcia przebywaliśmy głównie w naszym miejscu pracy, w potężnym, lecz lekkim gmachu centrum, gdzie rodziły się wszystkie audycje i programy wysyłane przez oceany w świat. Wewnątrz jak na giełdzie: hossa, bessa. Wymiana informacji
pomiędzy sprawozdawcami różnych krajów, wymiana poglądów na temat szans, wymiana
nowinek, plotek i znaczków. Przypominało to trochę olimpiady, tylko że tu wszystko koncentrowało się wokół jednego sportu – czarodziejskiej piłki. Kto wygra?
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Uroczystość otwarcia. Przeprowadzałem z niej relację dla telewizji. Potem oddałem
głos koledze Ciszewskiemu, bo przecież jako następny punkt programu miał się odbyć
inauguracyjny mecz Polski z RFN.
Otwarcie nie wydało mi się piękne. To jednak nie olimpiada. Brakowało uroczystego
rytuału, który oglądamy i przeżywamy co cztery lata, a który zawsze budzi wzruszenie.
Ograniczyłem się tylko do oddania w paru słowach nastroju chwili, a potem przypomniałem pokrótce, jaki poziom reprezentują drużyny przystępujące do rywalizacji.
O kilka metrów niżej przy stanowisku telewizji wenezuelskiej siedział pochylony przy
mikrofonie i monitorze niewysoki mężczyzna o czekoladowej skórze i czarnych, wełnistych włosach. Kiedy odwrócił się, poznałem go natychmiast. Był to Pelé. Pobiegłem do
niego w godzinę później, podczas przerwy meczu Polska-RFN, aby uzyskać od niego choć
kilka stów o tym, co myśli o grze Polaków i Niemców i jaki przewiduje rezultat.
Pelé rozmawiał przez telefon, miał przerwę w pracy. Obok stał mężczyzna o ciemnej
karnacji i kiedy podszedłem, spojrzał ostro.
– Nie, to niemożliwe. Pelé nie udziela wywiadów. Nie udziela za darmo. Każde jego
słowo warte jest worek dolarów.
– Ale czy naprawdę nie można? – bąkałem dość niezręcznie.
– Nie, sorry.
Pelé odłożył słuchawkę i patrzył teraz na nas, słuchając rozmowy. Znów zadzwonił telefon. Pelé wziął słuchawkę i oddał ją szybko mężczyźnie. Ten zaczął rozmawiać i zagadał
się. Pelé zrobił do mnie oko, a słysząc, że jestem reporterem z Polski, powiedział szybko:
– Co pan chce usłyszeć?
– Jak grają? Kto wygra? Kto się panu podoba?
– Grają średnio i nudno. Jedni boją się drugich. Umieją grać, ale dziś grają nieciekawie.
Nie wiem, kto wygra. Czy w ogóle ktoś strzeli bramkę? Nikt mi się specjalnie nie podoba.
Dobrze, ofiarnie, ostro gra ten – i wskazał ołówkiem na kartkę ze składem graczy, wskazał
na numer i lekko podkreślił nazwisko Maculewicza.
Uciekłem szybko, bo cerber z telewizji wenezuelskiej już kończył rozmowę.
Remis bezbramkowy z RFN był oczywiście rezultatem wartościowym i otwierał nam
drogę do dalszych występów w Mundialu. Dziwny był to mecz i nie podobał się nie tylko
Pelému. Cała niemal prasa światowa dość ostro skrytykowała oba zespoły właśnie za nazbyt kunktatorską, mało atrakcyjną i wyczekującą grę, a przecież to był początek tak pasjonującego turnieju. Mieliśmy kilka szans zdobycia gola, byliśmy częściej przy piłce.
Zawodnicy polscy byli ofiarni, zaś zawodnicy RFN chyba bardziej skrępowani niż nasi.
Obie strony grały jakby z góry na remis. Tylko krótkie fragmenty gry mogły przypaść do
gustu bezstronnemu obserwatorowi. Dla nas był to jednak mecz z mistrzami świata. Każdy
Polak przeżywał go więc z ogromną emocją. Tak czy inaczej, początek był dobry. Rozbieżność zaś opinii naszych z opiniami obserwatorów i komentatorów z innych krajów
była w tym wypadku zrozumiała. Oni nie szukali głębszych podtekstów tej walki. Ocenili
rzecz po prostu: mistrz świata zagrał lękliwie i jest daleki od dawnej skuteczności i rozmachu, a „rewelacja” poprzednich mistrzostw także zawiodła. Patrzono na naszą drużynę już
inaczej niż przed czterema laty. Byliśmy w piłce nożnej kimś, przestaliśmy być nowicjuszami.
Dla nas, sprawozdawców, były to mistrzostwa „samolotowe”. Buenos Aires-Rosario:
odległość 303 kilometry, samolotem co prawda 30 minut, ale pociągiem pięć godzin, a
autokarem sześć. Buenos Aires-Cordoba: prawie 700 kilometrów, drogą powietrzną przeszło godzinę. Do Mendozy aż 1063 kilometry: dwie godziny lotu. Wreszcie do czwartego
miasta mistrzostw, do Mar del Plata, jest ponad 400 kilometrów. Wszyscy dziennikarze
zamienili się w latających reporterów.
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Argentyńscy rodacy. Tak, jest ich tam wielu. Lecąc nad stanem Parana w drodze z Rio
do Săo Paulo przypomniałem sobie bohatera poematu M. Konopnickiej pana Balcera, a
potem, już po niepełnym wykorzystaniu szansy w meczu z RFN, pomyślałem o panu Balcerze po raz drugi. Znów pojawi się Parana, tylko nie w postaci bezkresnych obszarów
ziemi, ale jako szeroko rozlana, wielka rzeka. Wciska się w Rosario, liczące zaledwie o
kilkadziesiąt tysięcy mniej mieszkańców niż Warszawa. W Argentynie jest wielu Polaków.
I takich też jak ten niski, chudy staruszek kręcący się po hallu hotelu „Libertador” w Rosario i stale szukający naszego trenera, bo usłyszał, że pochodzi jak i on z Pruszkowa.
– Pan z Polski, może z Warszawy? – pyta mnie, zobaczywszy na granatowej marynarce
białego orła. – Na jakiej ulicy pan mieszka?
Odpowiadam, a on kręci głową, robi z dłoni trąbkę, bo nie dosłyszy.
– Nie znam takiej ulicy. Gdzie ona jest?
Tłumaczę, ale nic mu dzisiejsza topografia Warszawy nie mówi.
– Jak dawno pan nie był w Warszawie? – pytam.
– Pięćdziesiąt lat.
A więc ostatni raz chodził po Marszałkowskiej w 1928 roku.
– Już nie dam rady przyjechać, za daleko, za drogo. A czy Pruszków także się bardzo
zmienił?
Z Suwalszczyzny i Białegostoku, z Litwy, Równego, z Jarosławia i Lwowa, w różnych
epokach i różnymi drogami przyjechali do tego kraju. Oto jeszcze jeden z nich. Przyjęcie
w naszej ambasadzie w Buenos Aires. Tłum ludzi. Zbliżam się do Stefana Sieniarskiego z
„Życia Warszawy”, który stoi z jakimś niewysokim, starszym mężczyzną. Uśmiechamy się
do siebie grzecznie, wymieniamy uścisk dłoni. Mężczyzna mówi po polsku. Pytam więc
zdawkowo:
– A pan z jakich stron?
Uśmiecha się nieznacznie, a Sieniarski śmieje się w głos:
– Jakże, przecież to Jerzy Butanów, nie poznałeś?
Wzruszenie na sekundę łapie mnie za gardło.
– To pan?
Jerzy Butanów. Mam dziesięć lat, stoję w deszczu na drewnianej trybunce „Polonii”
przy Konwiktorskiej. Gra „Polonia” z „Legią”, niedzielna ligowa młócka. Bułanow w
obronie „Polonii”.
– Prowadziliście 4: l i przegraliście 4:8, pamięta pan?
Teraz chyba on się wzruszył.
– Pamiętam. Dwanaście bramek w jednym meczu, to był i jest rzadki rekord. Józef Nawrot trzy razy mnie wtedy sfaulował. Mówię mu po meczu: „Józek, przestań, to nieładnie,
mówię jak kolega”. A Nawrot na to:”Jerzy, przyrzekam, więcej nie będę. Innych czasem
skoszę, ale tobie dam spokój. Jakże, naszemu kapitanowi”. I Nawrot dotrzymał słowa. A
graliśmy przeciwko sobie sto razy w lidze. A ile razem w reprezentacji?
Patrzę na Bułanowa z bliska po wielu latach. Był wielokrotnym kapitanem reprezentacji
Polski. Grał na lewej obronie. Szybki i przytomny, znakomicie uzupełniał Martynę. Ale
Bułanow to był już ktoś. Kapitan i pierwszy dżentelmen na boisku. Szanowano go. Mówił
teraz oparty o kominek saloniku ambasady:
– Wierzę, chcę wierzyć, że moi młodzi koledzy wypadną dobrze w Argentynie. Oglądałem ich nieraz w telewizji. Umieją zagrać mądrze, mają wysoką technikę i dobrą kondycję. Najgroźniejsi rywale to Argentyna, Brazylia i może Holandia, ale nie mówię chyba
rewelacji.
Po przyjęciu dowiedziałem się, że niedawno zmarła mu żona. Wyczuwało się, że jest teraz podwójnie samotny. Garnął się do nas. W środku turnieju odwiedzi nas w telewizyj-
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nym studio. Przeprowadzę z nim rozmowę i będzie wspominał dawne mecze i potwierdzi
swą wiarę w dobre wyniki naszej drużyny, ale stawiać będzie nadal na gospodarzy.
Inne spotkanie z argentyńskim rodakiem, z Mirkiem T. Ostatni raz widzieliśmy się –
nie chce się wierzyć – trzydzieści cztery lata temu. W 1944 roku, w sierpniu, na Długiej,
koło hotelu „Polskiego”, który tak jak wiele innych sędziwych domów na Starym Mieście
spłonął pod bombami stukasów. To było nocą, ulica Długa jeszcze jako tako wyglądała.
Krótkie spotkanie, uścisk dłoni. „Trzymajmy się!” „Ano, trzymajmy!” Był jeszcze z nami
syn Kadena-Bandrowskiego, nosił epolety z dwiema gwiazdkami porucznika. Polegnie
niedługo potem.
– Pamiętasz tamto spotkanie?
Przypominamy sobie jakieś szczegóły. Jedne on pamięta, inne ja: spotkania wcześniejsze, przedpowstaniowe, ale także wojenne.
Mirkowi nie ułożyło się w Argentynie.
– Chciałbym wrócić do kraju, ale ożeniłem się z Argentynką, mamy dzieci. Skomplikowane sprawy. Bardzo brak mi Warszawy.
– Może przysłać ci jakieś książki?
– Nie, mam. Przyślij mi helikopter. Albo po mistrzostwach włóż mnie do walizki i zabierz ze sobą – żartuje ze smutnym uśmiechem.
Nasza tłumaczka w studio w Buenos Aires jest wysoką, przystojną blondynką o wąskim, dość wyraźnie zarysowanym nosie.
– Wiesz, jak ta pani się nazywa? – mówi szef techniczny naszej ekipy i sam odpowiada:
– Petkiewicz.
– Zaraz, zaraz. Petkiewicz? – Tu zwracam się do tłumaczki: – Czy pani nie jest przypadkiem z rodziny tego świetnego biegacza?
– Jestem jego córką.
A więc to córka Stanisława Petkiewicza. Tego, który kiedyś, kiedyś wygrał z Nurmim
na trzy kilometry w parku Skaryszewskim na stadionie AZS w Waszawie. Jeden z nielicznych ludzi na świecie, który pobił Nurmiego.
Wszystko się zgadza, przecież mieszkał przez długi czas w Argentynie.
– To pan pamięta mego ojca?
– Wielu ludzi w Polsce go pamięta. Wspominają go starsi kibice. Piszemy o nim nieraz
w gazetach, przypominamy jego dawne biegi z Kusocińskim, występy w reprezentacji Polski.
Pani Alicja mówi, że jej matka będzie bardzo szczęśliwa, kiedy się o tym dowie.
– U nas w domu jest sporo sportowych pamiątek po ojcu.
Stanisław Petkiewicz. Widziałem go na bieżni najwyżej dwa razy, ale zapamiętałem jego sylwetkę. Dość wysoki, szczupły, o długich nogach, w charakterystyczny sposób trzymał ręce, podnosił je unosząc przy tym także ramiona. W swoim czasie wieloletni rywal
Kusocińskiego. Obaj byli wspaniałymi sportowcami, ale nie lubili się. „Kusy” pewnie nie
mógł zapomnieć Petkiewiczowi, że prześcignął Nurmiego, a on, mimo że sporo razy walczył z Nurmim, zawsze zostawał w tyle. Ale Kusociński bił rekordy świata, zdobywał laury, był bardziej popularny niż Petkiewicz, ba, był jednym z najpopularniejszych ludzi w
Polsce. Opowiadano mi, że raz wracali z mityngu w Londynie, siedzieli w pustym przedziale pociągu i do samej Warszawy nie zamienili ze sobą jednego słowa. Na dworcu trącili tylko ronda kapeluszy.
Tyle pisałem o Januszu Kusocińskim, zawsze z największym szacunkiem, więc proszę
wybaczyć tych kilka słów o słabostce niezapomnianego mistrza.
Petkiewicz biegał pięknie, bez porównania ładniej niż Kusociński. A Nurmiego, jak
opowiadają starsi, wyprzedził na samym finiszu zaskakującym zrywem na ostatnich metrach. Nurmi ponoć się zagapił. Osobną sprawą, której bliżej nie znam, są późniejsze tra-
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giczne losy Petkiewicza, już w Argentynie, o których, rzecz prosta, nie mówiliśmy z córką.
Zginął w dramatycznych okolicznościach.
Argentyńscy Polacy. Spotkanie z panem Zbigniewom S. podczas treningu piłkarzy w
Rosario. Przyjechał z głębi interioru, aby zobaczyć z bliska Lubańskiego i Szarmacha.
Ściągnęła go, jak skromnie mówił, sympatia do piłki nożnej, ale przecież sam grywał kiedyś, i to dobrze, w lwowskich „Czarnych”. Przeszedł kampanię wrześniową jako młodziutki oficer artylerii. Bił się wtedy do końca. Losy zawiodły go do Libii. Spędził kilkanaście miesięcy w okopach Tobruku.
– Ma pan przed sobą szczura Tobruku – mówił. – My byliśmy takimi szczurami, co nie
uciekały z tonącego okrętu.
Polaków można było spotkać wszędzie: w Buenos Aires i Rosario, w Cordobie i Mendozie. Losy rozrzuciły ich po tym ogromnym kraju. I tak jak przed przeszło dwudziestu
laty na mojej pierwszej olimpiadzie w Australii, jak później w Rzymie, w Tokio i Meksyku, Monachium i Montrealu, tak samo zawsze błyszczały im oczy i zachodziły mgłą, kiedy
nasi sportowcy walczyli o zwycięstwo i potem, kiedy nadchodził moment ceremonii wręczania medali. Słuchali hymnu, którego refren nieodparcie budził chęć powrotu do Polski.
Pewnie dlatego byli wtedy wielokrotnie bardziej niż my wzruszeni.
Rosario po hiszpańsku znaczy: różaniec. Szeroko rozlana rzeka Parana wciska się w to
spore miasto. Tuż koło rzeki leży bardzo ładny stadion. Nasza ekipa zamieszkała w hotelu
„Libertador” przy ulicy Corienntes, w samym centrum. Ulica wąska i stale zatłoczona.
Zawodnicy spędzali tam na dobrą sprawę tylko noce. Cały dzień przebywali w Jockey
Clubie, w pięknym ośrodku treningowo-relaksowym, oddalonym dziesięć kilometrów od
śródmieścia. Przy bramie klubu stała straż porządkowa i trzeba było legitymować się. Za
wejściem trawniki, kwiaty, drzewa i boiska.
Za kwaterę służył ładny dom, w którym mieściła się restauracja i pokoje do masażu, był
nawet zaciszny barek. Oczywiście, zawodnikom nie podawano niczego mocnego do picia.
Na niby-werandzie stał stół pingpongowy. Kto zliczy liczbę przebitych przez siatkę piłeczek? Zawodnicy grali w zapamiętaniu i trzeba przyznać, że poziom ich meczów był nawet wysoki. Zresztą i działacze też brali udział w tych partiach.
Jedzenie było smaczne, a przygotowywał je polski kucharz Andrzej Białkowski, kuchmistrz z hotelu „Victoria”.
– Co pan im daje?
– Na śniadanie kawka z mlekiem, jogurt, pieczywo, jajka. Na obiad robię czasem specjalne zupy, no i mięsa pod dostatkiem. Ponadto jarzyny i dużo owoców. A kolacja nieco
lżejsza.
W Jockey Clubie będę przebywał niemal co dzień podczas kilkunastodniowego pobytu
w Rosario. Kierownictwo drużyny było bardzo gościnne. Działacze robili co mogli, aby
rozluźnić nerwową atmosferę. Treningi odbywały się na boisku oddalonym o kilkadziesiąt
kroków od kwatery. Wewnątrz domu jadano i odbywano taktyczne i teoretyczne narady.
Stały telewizory. Kiedy było potrzeba, prezentowano nagrania z magnetowidu z zarejestrowanymi meczami rywali.
Zbliżał się drugi mecz, tym razem z Tunezją. Jak zwykle, dopiero przed grą podano
nam do wiadomości skład zespołu. W bramce: Jan Tomaszewski, w obronie: na prawej
Szymanowski, a dalej Gorgoń, Żmuda i Maculewicz, drugą linię tworzyli: Nawałka, Deyna i Kasperczak, a atak: Lato, Lubański i Szarmach.
Było to drugie spotkanie piłkarskie Polska-Tunezja. Pierwsze odbyło się jeszcze podczas olimpiady w Rzymie. Wygraliśmy wówczas aż 6: l, a pięć bramek zdobył Ernest
Pohl. Chciałbym tu dodać, że w Rzymie przeciw nam grał Chetali, pełniący teraz funkcję
trenera Tunezyjczyków. Przed meczem zamieniłem z nim kilka słów. Mile wspominał ten
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mecz, choć zakończony niezbyt dla niego przyjemnie. Tamto spotkanie przeszło, oczywiście, bez większego echa i dopiero teraz wyłoniło się z zapomnienia.
– Jesteśmy teraz w zupełnie innym nastroju niż przed przylotem do Argentyny – mówił
trener Chetali. – Baliśmy się, że przegramy wszystkie mecze. Tymczasem zdobyliśmy dwa
punkty w spotkaniu z Meksykiem i dopóki sędzia nie dał sygnału do pierwszego kopnięcia
piłki z Polakami, wciąż jesteśmy liderami w naszej grupie.
I dodał jeszcze, że zdaje sobie sprawę z siły Polaków, a jeśli idzie o jego drużynę, to na
pewno jest lepsza w ataku niż w obronie.
– To każdy wie, każdy to widział. Ten fakt jasno określa naszą taktykę – mówił.
Oglądałem mecz Tunezja-Meksyk. Tunezyjczycy grali raczej nieźle. Wykazali wiele
animuszu, trochę zaskoczyli techniką opanowania piłki, ale nade wszystko zaimponowała
ich bojowość. Meksyk grał słabo.
Równocześnie z meczem Polska-Tunezja odbywało się spotkanie drużyn RFN i Meksyku. Miał więc toczyć się jakby jeszcze trzeci pojedynek, już pośredni: pojedynek strzelecki. Faworytami byli oczywiście Niemcy.
Zapamiętałem, że przed meczem z Tunezją napięcie w zespole było mniejsze niż przed
premierą w Buenos Aires. Poprzedni dzień upłynął na normalnych zajęciach w pięknym,
zadrzewionym ośrodku. Osobno ćwiczyli bramkarze, osobno Szarmach i reszta drużyny,
która miała w programie przede wszystkim tzw. zaprawę szybkościową. Pogoda była słoneczna. Doktor Garlicki uspokajał wszystkich, że lekkie potłuczenia Szarmacha i Deyny
nie odbiją się na ich formie, chociaż Szarmach miał przeprowadzić bardziej delikatny trening.
– Czuję się już zupełnie dobrze – mówił Szarmach.
– Jesteśmy po premierze. No, chyba udało się. Ważny remis. Nasze samopoczucie
znacznie poprawiło się – dodał nasz bramkarz.
Podczas spotkania z trenerem Gmochem dokładnie przeanalizowano grę Tunezyjczyków (w meczu z Meksykiem), którzy mieli sporo ciekawych akcji i trochę błędów, szczególnie w obronie. Istotnie, Tunezyjczycy to zespół o lepszej technice indywidualnej niż
taktyce. Mnie najbardziej niebezpieczne wydały się ich kontry.
Stadion w Rosario to jeden z najpiękniejszych stadionów, jakie widziałem. Pomalowany pastelowymi kolorami, lekki w konstrukcji, wygląda jak gigantyczna bombonierka: taki
czyściutki, niemal elegancki. Ze stanowisk radiowych i telewizyjnych rozpościera się
piękny widok na boisko, a w lukach między trybunami malownicza panorama na rozlewisko wielkiej rzeki i zielone brzegi. Na tym stadionie usłyszałem jedyny w swoim rodzaju
koncert. Sto orkiestr zagrało jednocześnie argentyńskie tango. Publiczności było dużo,
obie drużyny witano serdecznie, ale kiedy mecz się zaczął i nasi przeciwnicy śmiało zaatakowali, rychło widownia wzięła ich stronę, jako że każda prawdziwie sportowa widownia
dopinguje słabszego.
Zgodnie z przyjętą zasadą nie opisuję tu dokładnie poszczególnych meczów. Niemal
cała Polska je oglądała. A więc był to bardzo słaby, żeby nie powiedzieć zły mecz naszego
zespołu. Graliśmy wolno i niepewnie i w rezultacie wygraliśmy dość szczęśliwie 1:0. Pod
koniec meczu przychylność publiczności dla Tunezyjczyków przemieniła się w żywiołowy
doping. Oczekiwano na sensację. Czy można im się dziwić? Przed Mundialem o naszej
drużynie bardzo dużo pisano we wszystkich gazetach. Oceniano ją też wysoko po remisie
z RFN. Spodziewano się szybkiej, ofensywnej gry i częstych strzałów słynnych polskich
napastników. Gdzie te bomby z daleka? Gdzie podziały się polskie skrzydła?
Tunezyjczycy grali bez kompleksów, byli szybsi, zwyciężali w wielu pojedynkach, a
my naszych założeń taktycznych nie potrafiliśmy wprowadzić w czyn. Jedyną bramkę trochę przypadkiem zdobył Lato, wykorzystując bez litości fatalny błąd obrońcy. Jeden błąd
defensywy kosztował Tunezję drogo.
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Z uczuciem ulgi powialiśmy końcowy gwizdek sędziego.
Turniej toczył się dalej. Cubillas, Kempes, Amaril, Zoff – można by wyliczyć więcej
nazwisk sławnych graczy, którzy zdążyli już się wyróżnić w dotychczasowych meczach i
zachwycić swoim kunsztem i talentem.
Na skraju boisk podczas meczów siedzieli panowie znacznie starsi od gwiazd stadionu,
często szpakowaci albo siwi, niekiedy łysawi, z bruzdami na twarzy. Niektórzy z nich byli
dawnymi gwiazdami boiska, choć nie brakowało i takich, którzy jako zawodnicy nie wyszli nigdy ponad przeciętność. Teraz na tych ludzi zwrócone były oczy entuzjastów piłki
nożnej – z takim samym zainteresowaniem jak na to, co dzieje się na boiskach. Oto wielcy
trenerzy, wodzowie ekip ubiegających się o mistrzostwo świata.
Jeden z nich to najbardziej może u nas znany Helmut Schoen, wódz drużyny RFN, którego najczęściej oglądaliśmy cztery lata wcześniej na ekranach telewizorów. W Argentynie
miał twarz człowieka mocno zafrasowanego. Przed czterema laty cieszył się jak dziecko,
kiedy jego drużyna zdobywała zwycięskie bramki. W Argentynie bodaj tylko raz będzie
skakał z radości, kiedy jego zespół uratuje się szczęśliwym bezbramkowym remisem z
Włochami. W rozmowach przed turniejem Schoen był bardzo ostrożny w ocenie własnego
zespołu. Chyba asekuracyjnie stawiał na Argentynę lub Brazylię. Podtrzymywał ogólną
opinię, że zespoły z Ameryki Południowej sięgną po tytuł mistrzowski, ale przyciśnięty
mocniej przez jednego z dziennikarzy dał do zrozumienia, że liczy trochę na swoją drużynę.
– W Argentynie toczy się rozgrywka pomiędzy futbolem zimnym, zamykającym dostęp
do własnej bramki, a futbolem technicznym, lecz jednocześnie trochę lekkomyślnym.
Mało goli strzelonych i mało goli straconych.
Schoen skłaniał się więc do opinii, że jednak ten „zimny” futbol zwycięży. Wytykano
mu błąd, że nie umiał zapewnić sobie udziału Beckenbauera. „Cesarz” poprzednich mistrzostw bardzo by się teraz przydał drużynie.
Oto druga postać: Cesar Menotti. Wysoki, przystojny, wytworny trener Argentyńczyków, dawny znakomity gracz. I on pojawiał się stale na ekranach telewizyjnych. Postanowił połączyć futbol południowoamerykański – z jego wszystkimi cechami: szybkością,
żywiołowością i estetyką – z futbolem kontynentalnym, czyli europejskim. Przed mistrzostwami Menotti stawiał na RFN. Czy była to także asekuracja? Na konferencjach prasowych był opanowany, spokojny, ale Argentyńczycy wiedzieli dobrze, ile sił kosztowało
tego w istocie wybuchowego mężczyznę utrzymanie angielskiej flegmy.
Wszyscy trenerzy zbliżyli się do szczytu arcydyplomacji. Strzegli tajemnic swych planów taktycznych, nie zdradzali przemyślanej dawno strategii, a jednocześnie niektórzy z
nich, jak również ich najbliżsi współpracownicy, używali niejednokrotnie najrozmaitszych
forteli, aby zmylić rywali. Gęsta kurtyna kryła wszelkie poczynania poszczególnych drużyn. A z drugiej strony działały grupy ludzi, którzy za wszelką cenę starali się odsłonić tę
kurtynę i dotrzeć do jądra prawdy, np. filmowcy brazylijscy niepostrzeżenie dostali się do
budynku opodal treningowego boiska i sfilmowali ćwiczenia jednej z rywalizujących drużyn. Zostali zdekonspirowani dopiero poniewczasie. Trzeba przyznać, że nasz trener należał do tych, którzy dobrze ukrywali swe tajemnice. Niektórzy dziennikarze dawali mu nawet na tym polu pierwszeństwo. Były to mniej lub bardziej owocne manewry, ale nawet
największy ekspert nie przeniknie intrygującej tajemnicy, którą jest końcowy rezultat każdej rywalizacji sportowej. Można opierać się albo na faktach, albo na przeczuciu, na intuicji, ale i jedno, i drugie może zawieść.
Nie zapominajmy o zwykłym szczęściu, o zwykłym przypadku, bo on także odgrywa
wielką rolę w sporcie. Piłka odbiła się od czyjejś nogi i powędrowała w pole. Padła na
boisko, odbiła się i akurat nadbiegający w tym momencie zawodnik znalazł się o kilka
kroków od niej. Podejmuje błyskawiczną decyzję strzału. Piłka kozłuje, nadbiegający za-
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wodnik nawet nie potrzebuje przyspieszać, wykonuje zamach nogą i klasycznie, podbiciem, kopie piłkę z całej siły. Wszystko przebiega w idealnym rytmie. Pada daleki strzał
wprost w górny róg bramki. Kompletnie zaskoczony nieszczęsny bramkarz rozpaczliwie
skacze, dosięga piłki, ale strzału już nie paruje.
Nie chodzi o mniej lub bardziej dokładny opis akcji. Chodzi o rolę, jaką w meczu odgrywa przypadek. Zastanówmy się: dwudziestu dwu graczy, czterdzieści cztery nogi i jeden okrągły przedmiot, często mokry, toczący się i kozłujący na nierównym trawiastym
terenie, także często śliskim. Wszystko dzieje się w dużym tempie, są ucieczki i pościgi,
podskoki i zderzenia, niekiedy gmatwanina ciał i nóg. Nieraz patrząc na mecz odnosiłem
wrażenie, że akcja jest idealnie zaplanowana i precyzyjnie przeprowadzona, a kończący ją
gol, zdobyty na przykład głową, jest jej ukoronowaniem. W istocie zdobyta bramka jest
zaskakującym następstwem pomyślnego zbiegu najrozmaitszych przypadków. Gdyby piłka poszybowała o parę centymetrów wyżej, nawet Pelé, nawet Cruyff by jej nie dosięgnął.
Akurat zawodnik wykonujący rzut rożny pośliznął się w czasie rozbiegu i tylko dlatego
musiał skrócić albo wydłużyć krok. Wskutek tego na przykład piłka zeszła mu minimalnie
z buta i kopnął ją wcale nie tak, jak zamierzał. I właśnie dlatego udało mu się idealne dośrodkowanie trafiające do innego zawodnika, który sekundę wcześniej instynktownie, czekając na korner, cofnął się o metr. A może zrobił krok do tyłu tylko dlatego, że jeden z
graczy przeciwnej drużyny ułamek sekundy wcześniej ustawił się tak a nie inaczej, i także
zrobił to podświadomie? Można wybierać niezliczone przykłady z tej ruchliwej, stale
zmieniającej się mozaiki, jaką tworzą gracze na boisku. Szyk, ustawienie zawodników są
stale zakłócane przez najrozmaitsze, nie przewidziane okoliczności. Jedno nakłada się na
drugie, przypadek tworzy przypadek.
Wielu z nas ogląda mecze z trybun, wielu – na ekranie telewizyjnym, który przybliża
grę, ale jednocześnie nieco ją upraszcza. Przekaz telewizyjny trochę wygładza ostrość gry.
Na ekranie umyka cała chropowatość futbolu. Jak naprawdę wygląda mecz – a mam na
myśli nie tyle jego uroki taktyczne i techniczne, ile właśnie zawziętą walkę o piłkę – zobaczymy dopiero siedząc blisko boiska. Widoczność tam gorsza, ale prawda o futbolu chyba
pełniejsza. Co wcale nie znaczy, że uważam za najlepszy punkt obserwacyjny miejsce bliskie linii autowej. Mimo wszystko relację wolę prowadzić z pewnego oddalenia, z góry.
Ale dobrze jest czasami usiąść nisko i stąd zobaczyć, czym jest walka o piłkę.
Nie po raz pierwszy zastanawiałem się nad tym wszystkim, śledząc mecze w Argentynie. W obawie, że w ocenach swoich popełniam błąd, zapytałem pewnego wytrawnego
polskiego piłkarza, czy się mylę twierdząc, że przypadek odgrywa w meczu większą rolę,
niż się powszechnie sądzi. Odpowiedział mi wtedy: „Ależ oczywiście, tak. Dużo razy słyszałem brawa po celnym podaniu, które udało mi się niechcący. Sam byłem zdziwiony, że
akurat piłka tak odbiła mi się od buta i poszła w takim kierunku. Wiele razy zagrałem źle,
choć wszystko przymierzyłem i przewidziałem, ale akurat zaszło coś zupełnie nieoczekiwanego i moją prawidłowo kopniętą piłkę przejął przeciwnik, wiedząc dobrze, że udało
mu się to przypadkowo. Wtedy mnie wygwizdali, a jemu bili brawo”.
Oczywiście, w meczach słabszych drużyn przypadkowość odgrywa bez porównania
większą rolę. Kiedy grają najwspanialsze zespoły i są akurat w wielkiej formie, procent
fuksów jest znikomy, ale nigdy nie zredukowany do zera. Przypadek mogłaby wyeliminować dopiero absolutna perfekcja. Ale to jest nieosiągalne, na szczęście.
Zdaję sobie sprawę, że nie odkrywam nowych prawd, piszę to jedynie po to, abyśmy
mogli wspólnie inaczej spojrzeć na sport. Jedną z takich elementarnych prawd jest właśnie
niezwykła, ale nie do przewidzenia gra przypadków. Raz są one przyczyną naszej rozpaczy, innym razem radości. Właśnie brak absolutnej pewności sprawia, że piłka nożna jest
tak pasjonującym widowiskiem. Bramki zdobyte w ostatniej minucie są zasłużone, bo jedna ze stron zmusiła drugą do kapitulacji, ale i przypadkowe, bo piłka trafiła nie w słupek,
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lecz o centymetr dalej. Są i gole, które powinny paść, a nie padły, gdyż piłka trafiła właśnie w słupek itd. itp. Oczywiście, Brazylia, Holandia albo Argentyna częściej będą wygrywać niż przegrywać z Tunezją, Polską lub Szwecją. Ale niekiedy i Tunezja sprawi niespodziankę.
W Rosario często padał deszcz, ale gdy wyjrzało słońce – kwiaty, trawa i drzewa pachniały odurzająco. Nieraz na kwadrans siadałem na ławce opodal kwatery piłkarzy, szukając
krótkiej chwili odprężenia. Szczególnie piękne były drzewa los alamos, podobne do klonów o obciętych konarach.
– Przyjdzie wiosna i błyskawicznie puszczą się nowe pędy, w ciągu kilku dni pojawią
się liście. Wtedy dopiero wszystko będzie pachniało, proszę pana – mówi jeden z tutejszych Polaków.
Nasz hotel „Libertador” w Rosario nie wyróżniał się niczym szczególnym. Taki budynek mógłby stać w starej Częstochowie, Wrocławiu albo Bydgoszczy. Dość ciasny hall, z
którego prowadziły kręte, niewygodne schody na pięterko do stale zatłoczonej kawiarni.
Hotel był zajęty do ostatniego miejsca. Czasem rozmawialiśmy z zawodnikami, ale rozmowy były krótkie i zdawkowe. Nie należało ich męczyć ciągłymi pytaniami o formę, o
wyniki. Była cicha umowa między dziennikarzami i zawodnikami: bez zbędnych pytań.
Od tego są organizowane co pewien czas konferencje.
Mieliśmy za sobą dopiero wstępną fazę walki, ale obserwacje układały się już w jakąś
całość. A więc pierwsze wrażenia. Jak grają poszczególne zespoły? Zdarzały się mecze
porywające, ale były wśród dotychczasowych i mierne. Najbardziej podobały mi się występy Argentyny. Piękno tych widowisk podnosiła oprawa, klimat przepojony euforią publiczności. Argentyńczycy walczyli od pierwszego do ostatniego kopnięcia piłki, nie
oszczędzając sił i nie zachowując żadnej rezerwy. Niełatwo jednak przyszło im zwycięstwo 2:1 nad Węgrami. Potem wygrali w tym samym stosunku z ładnie grającymi Francuzami. Szli jak burza, co chwila ich ataki sunęły na bramkę przeciwnika, rozbijały się i powracały jak fala. Czy utrzymają takie tempo do końca turnieju? Grali efektownie i tłum
szalał z zachwytu, ale prasa argentyńska była powściągliwa w pochwałach. Ukazywały się
nawet artykuły krytyczne. Wciąż oczekiwano na większe sukcesy.
Już wtedy intrygowało mnie pytanie, czy Mundial wniesie jakąś nową wartość do rozwoju światowego piłkarstwa. Potwierdziły się wątpliwości, które miałem dużo wcześniej.
Futbol zaczął jakby trochę kostnieć. Czyżby istotnie nadchodził etap jego stagnacji? Poza
Argentyną, żadna drużyna jak do tej pory nie zademonstrowała niczego olśniewającego,
zachwycającego, przynajmniej takie było moje zdanie.
Przypomniały mi się słowa trenera Górskiego, który dość długo przed Mundialem w
wywiadzie udzielonym „Przeglądowi Sportowemu” powiedział: „Zbyt wielu ludzi robi z
piłki nożnej jednocześnie filozofię i uniwersytet, a to jest niepotrzebne. W sumie piłka jest
dosyć prosta. Owszem, najważniejsze jest myślenie, ale to na boisku. Zawsze zwracam
uwagę na to, czy piłkarz potrafi myśleć. Przecież to głowa decyduje, jak zagrać, dokąd
podać piłkę, nogi są tylko wykonawcami poleceń »góry«”. Kazimierz Górski powiedział
wówczas także kilka zdań o modnych i popularnych testach, czyli sprawdzianach poprzedzających ważny mecz: „Cóż z tego, że piłkarz ma doskonałe wyniki na sprawdzianach,
skoro słabiej gra? Najlepszym testem jest właśnie sama gra. Sprawdzian możliwości ciężarowca to liczba podniesionych przez niego kilogramów, piłkarza – to, co faktycznie potrafi
zademonstrować na boisku”.
Oczywiście nie chodzi o to, by odrzucać osiągnięcia naukowe, ale nie można też eliminować ze sportu intuicji i spontaniczności.
Po meczu z Tunezją (RFN jednocześnie zwyciężyła Meksyk aż 6:0) sprawozdawcy
krótko bawili w Jockey Clubie. Po wieczornych analizach rankiem znów przeprowadzono
naradę kierownictwa zespołu z zawodnikami, aby sprecyzować przyczyny wyraźnego
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spadku formy. Nadchodziło kolejne spotkanie, tym razem z Meksykiem. Treningi były, jak
poinformowano, bardziej zróżnicowane. Gracze rezerwowi mieli dawkę mocniejszą, zaś
uczestnicy spotkania z Tunezją ćwiczyli lżej.
Z Meksykiem graliśmy znów na tym samym pięknym stadionie w Rosario i zwyciężyliśmy zdecydowanie 3:1. Od początku nie było wątpliwości, kto wygra. Większe emocje
budziły wieści dochodzące z innego boiska, gdzie drużyna RFN męczyła się z Tunezyjczykami, nie mogąc strzelić nawet jednej bramki. Płynęły minuty i w końcu mecz zakończył się sensacyjnym bezbramkowym remisem.
W szeregach naszej drużyny grał młody Boniek. Strzelił dwie piękne bramki. Już wcześniej wiele się o nim mówiło w środowisku dziennikarskim, a po występie przeciwko
Meksykanom właśnie on został uznany za najbardziej interesującą postać w naszej drużynie.
Zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie i cieszyliśmy się, choć nie ulegało wątpliwości, że
przy obecnej formie niewiele chyba dalej zwojujemy. Polska i RFN, Włochy i Argentyna,
Brazylia i Austria, Peru i Holandia – taki był skład czołowej ósemki. Utworzono dwie
czwórki i nieoczekiwanie nasza reprezentacja znalazła się w jednym półfinale wraz z
trzema południowoamerykańskimi drużynami. Zatem w drugim półfinale znalazły się:
obrońca tytułu mistrzowskiego – RFN, Włochy, Holandia i Austria.
Po parodniowej przerwie wznowiono mecze.
Z Argentyną graliśmy przedtem już kilka razy, ze zmiennym szczęściem. W naszej ekipie znów rozpoczęły się analizy. Niektórzy pocieszali się, że gospodarze swój trzeci przegrany z Włochami mecz rozegrali na słabszym poziomie. Mówiono nawet, że linia wykreślająca formę naszych najbliższych przeciwników jest nieco opadająca. Jednocześnie zaś
na wykresie formy naszej drużyny – przynajmniej na podstawie tego, co dało się dostrzec
w drugiej połowie spotkania z Meksykiem – linia delikatnie podnosiła się. W którym miejscu obie te linie się przetną? W którym miejscu skrzyżują?
Nie będę opisywał zażartych dyskusji, jakie toczyliśmy na ten temat z dziennikarzami
różnych krajów. Nie miejsce tu, aby przytaczać opinie prasy argentyńskiej. W ogromnym
skrócie można przypomnieć tylko, że grę naszej drużyny określano mianem zagadkowej.
Nie była na pewno do tej pory błyskotliwa, ale bądź co bądź zdobywaliśmy bywaliśmy
punkty, aż pięć punktów, co zapewniało Polakom pierwsze miejsce w grupie. Tylko Włosi
weszli do ósemki bez straty punktów. Były i takie głosy, że dotychczasowe wydarzenia
potwierdziły skuteczność gry Polaków. Ale zetknąłem się również z opiniami, że na poprzednich mistrzostwach świata byliśmy również drużyną o nieznanych możliwościach,
która jednak pokazała bez porównania więcej niż obecnie.
Własne boisko i fantastyczny doping widowni dawał rzecz prosta poważny atut Argentyńczykom. Nie było tam człowieka, który nie wierzył w zwycięstwo. W przeddzień meczu otrzymałem polecenie, abym przeprowadził reportaż dla naszej telewizji z ulic Buenos
Aires. Wsiedliśmy więc wraz z operatorem i technikiem dźwięku w samochód. Ponadto
poprosiłem o pomoc tłumaczkę, córkę Stanisława Petkiewicza. Nie znam języka hiszpańskiego, przygotowałem sobie jednak kilka zdań, jakieś podstawowe kwestie typu: „Bardzo
przepraszam, jestem z polskiej telewizji i chciałbym zapytać, kto wygra, wy czy my?” i
jeszcze kilka innych wariantów pytań do rozmowy.
Zanim dojechaliśmy do ruchliwej ulicy Florida, oświetlonej rzęsiście mimo południa,
próbowałem z samochodu opisać miasto. Zatrzymaliśmy się przed paroma pomnikami i
koło gmachu muzeum. Lubię robić takie reportaże, choć zdarza mi się to czynić niezwykle
rzadko. Przypomniała mi się wędrówka z mikrofonem radiowym po ulicach Melbourne w
przeddzień otwarcia olimpiady. Minęły dwadzieścia dwa lata od tamtego dnia. Ani zdążyłem obejrzeć się za siebie.
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Wszyscy – i gruby taksówkarz, i starsza pani w kapeluszu z piórami, dwóch studentów,
policjantka regulująca ruch i ładna dziewczyna w poncho oraz jeszcze kilka osób – dosłownie wszyscy bardzo grzecznie i życzliwie wyrażali całkowitą wiarę w zwycięstwo
swojej drużyny. Tylko – również przypadkowo spotkany – przedstawiciel lotniczych linii
SAS powiedział, że wygra Polska. Ale po chwili okazało się, że jest Polakiem. Reportaż,
który kosztował sporo pracy, nie znalazł się na antenie. Zdaje się, że chodziło o to, żeby
nie deprymować naszych kibiców w kraju i nie psuć im humoru nieprzyjemnymi prognozami.
Każdy z nas zdawał sobie sprawę, jak ważne jest to spotkanie. Przypominało ono arcytrudny skok w wyczerpującym pościgu, skok na drugi brzeg wartkiego strumienia. Brzeg
jest stromy, śliski i trzeba uważać, by nie obsunąć się. Jeśli uda się, to dalej teren będzie
łatwiejszy. Ten mecz przypominał właśnie taki karkołomny skok. Nie będę opisywał, jak
wyglądał stadion w Rosario na wiele minut przed rozpoczęciem tego meczu. Jedyną w
swoim rodzaju scenerię przekazała w wystarczająco wyrazisty sposób telewizja. Na trybunach zbity tłum, który zaczął wznosić wiwaty na długo przedtem, zanim sędzia dał sygnał
do rozpoczęcia gry. Czarna plama zbiorowiska ludzkiego przemieniała się raptownie w
plamę biało-niebieską, kiedy na dany znak zaczęto powiewać flagami. Na boisko padały
setki tysięcy biało-niebieskich confetti, serpentyn, najrozmaitszych przedmiotów, ale przyznać trzeba, że ten wybuch euforii nie wykraczał poza ramy sportowego zachowania.
Argentyńczycy początkowo rozwijali swoje akcje bardzo nerwowo. Można było to wytłumaczyć nadmierną presją publiczności, która bezgranicznie wierzyła w triumf swej drużyny. Za to nasi nadspodziewanie spokojni, prowadzili grę rozsądnie, rozwijali akcje dość
wolno, atakami pozycyjnymi, starając się nasilić je raptownym przyspieszeniem. W pierwszej fazie gry mieliśmy niewątpliwie przewagę. Jednak kontrataki Argentyńczyków okazały się bardzo groźne. I właśnie z takiego kontrataku Kempes zdobył bramkę w 15 minucie. Spóźniła się nasza obrona. Będą później zarzucać także bramkarzowi, że nie zdecydował się na energiczną interwencję. Nie wyskoczył i nie przejął piłki ponad głową Argentyńczyka.
Nie załamaliśmy się jednak. Nadal graliśmy dobrze. Wygrywaliśmy wiele pojedynków
o piłkę. Znów zarysowała się nasza przewaga. W zamieszaniu podbramkowym, kiedy
zdawało się, że już piłka wpadnie do ich siatki, Kempes – to był właśnie Kempes – sparował strzał ręką, ratując kolegów przed nieuchronnym golem. Na kilka minut przed końcem
pierwszej połowy sędzia podyktował rzut karny.
Niezapomniane chwile. Pamiętny rzut karny Deyny. Zdarzenie, które kibice wspominać
będą przez lata. Patrzyłem na naszego kapitana, kiedy ustawiał piłkę. Był tak spokojny, że
spokój ten zapowiadał coś złego. Tak wygląda człowiek sparaliżowany przez tremę. Setny
mecz w reprezentacji. Po powrocie do kraju słyszałem wszędzie to samo: „Wiedziałem, że
nie strzeli. Dawałem głowę, że spudłuje”.
Strzelił miękko, zaledwie o półtora metra od miejsca, w którym czaił się argentyński
bramkarz. Fillol nie potrzebował nawet robinsonować. Przewrócił się w bok i już trzymał
piłkę na brzuchu. Co się wtedy działo na trybunach! Ruszyliśmy z furią do ataku. Ostatnie
minuty pierwszej połowy upłynęły pod znakiem rozpaczliwej obrony Argentyńczyków.
Pamiętam dobrze, przez kilkadziesiąt sekund jak opętani wybijali piłkę na aut.
Druga połowa była szybsza, może nawet lepsza, jeśli idzie o poziom. Argentyńczycy
wzmogli tempo. W świetle reflektorów, przy nieprzerwanym ryku wielotysięcznej widowni, toczył się ten pełen pasji mecz. Znów był okres gry, w którym my mieliśmy więcej do
powiedzenia. W 71 minucie nastąpiła raptowna kontra Argentyńczyków. Znów Kempes
wbił gola. Strzelił dwie bramki i uratował swój zespół przed jedną. Po tym meczu stał się
bohaterem narodowym Argentyny. Przynajmniej na czas Mundialu.
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Rozegraliśmy dobry mecz i przegraliśmy 0:2. Pierwszy mecz w Argentynie, po którym
nie można było mieć żalu do naszych graczy. Zachowałem kartkę z notatkami z tego spotkania. W kornerach był remis – 3:3, celne strzały: Argentyna 4, Polska 7. Cóż z tego?
Strzały niecelne: Argentyna 9, Polska 7. Argentyna wygrała, bo miała mistrzowskie kontry. Znów w naszym zespole wyróżnił się Boniek. Dobrze grał również Nawałka. Były to
fakty godne odnotowania. Właśnie ci dwaj – nowi, młodzi zawodnicy.
Wszyscy przeżyli niemal bezsenną noc. Całe Rosario wypełniły dwa potężne dźwięki:
klaksony aut i chóralne okrzyki: „Ar-gen-ti-na! Ar-gen-ti-na!” I tak do brzasku. Nasze piłkarskie owacje w kraju to kameralne koncerty. To samo działo się w Buenos Aires, Mendozie, Mar del Plata, Cordobie, wszędzie jak Argentyna długa i szeroka. W nocy i następnego dnia rano, po południu, wieczorem i znów nocą na ekranach telewizorów oglądać
będziemy wiwatujące tłumy. Szał radości w biało-niebieskim kolorze. W odległych osiedlach, samotnych hacjendach pośród pampasów też tańczyli gauchos i powiewali argentyńską flagą.
Już więcej nie byłem w Rosario. Reszta Mundialu to dla mnie przede wszystkim Buenos Aires. Ale karny naszego kapitana będzie do nas powracał jak bumerang. Należałem
do tych – i mam nadzieję, że było nas wielu – którzy dość szybko wybaczyli Deynie, że
tak fatalnie spudłował. Deyna to był mistrz w tym fachu. Ile razy robił zakłady z najlepszymi bramkarzami, że na dziesięć strzałów przynajmniej dziewięć razy trafi do siatki. I
wygrywał zakłady.
Jak słyszałem od piłkarzy i trenerów, istnieje stary, wypróbowany zwyczaj – umowa
przed meczem – wybierania egzekutora strzału karnego. Wybrano go także przed meczem
z Argentyńczykami. Ale istnieje także drugi zwyczaj, będący klauzulą do zasadniczej decyzji. W momencie, kiedy sędzia podyktuje rzut karny, któryś z graczy cieszących się autorytetem może zapytać i przeważnie pyta wyznaczonego strzelca: „Strzelasz? Czujesz się
dziś na siłach? No jak, ty, czy ktoś inny?” I wtedy wyznaczony strzelec podejmuje ostateczną decyzję. Raz, kiedy miał strzelać Lubański, zapytano go tuż przed karnym o to, czy
chce strzelać, a on powiedział: „Nie. Dzisiaj nie”. Zastąpił go skutecznie ktoś inny.
Nie próbuję w tym momencie obwiniać naszego kapitana. Strzelał, czuł się na siłach.
To, co się stało, pozostanie jego wyłączną tajemnicą. „Szkoda, że nie strzelał Boniek”,
„Tylko Boniek mógł strzelać”. Ile takich opinii słyszałem po meczu w Rosario, a potem w
Buenos Aires i jeszcze później, już po powrocie do kraju. Ba, spotykam się z tym nieraz
jeszcze i dziś. Taka opinia jest najprostsza. Strzelałby Boniek i padłby gol. Może nawet nie
przegralibyśmy wtedy z Argentyną, któż to wie? Jeszcze jedna niewiadoma.
A gdyby Boniek, proszę państwa, także nie trafił? Walnął w poprzeczkę lub w słupek,
przeniósł ponad bramką albo, tak jak jego kapitan, miękko, wolno, sygnalizując – niemal
w ręce bramkarza – „kopnął w ziemię”, a nie w piłkę? Słyszałem także i takie złośliwe
zdania.
Gdyby Boniek spudłował? Co by się wtedy działo? „To Deyna powinien bić tego karnego. Panie, przecież on jest niezawodny. Dziewięćdziesiąt dziewięć razy grał w reprezentacji. Rutyniarz. Nie ma nerwów. A kazali takiemu młodziakowi. Bez rutyny. Sparaliżowało go. Grać na takim stadionie! W Argentynie przeciwko Argentyńczykom! Oszaleli”. Ilu z nas by tak wtedy mówiło?
Rozmyślnie staram się naświetlić całą tę sprawę z dwóch stron. Po obronie rzutu karnego wokół bramkarza powstają legendy. Pójdźmy dalej. Czy na pewno te karne, które nasz
wieloletni reprezentacyjny bramkarz tak efektownie obronił, były na pewno strzałami nie
do obrony? Dobrze strzelony karny jest nie do sparowania. Nasz reprezentacyjny bramkarz
też czasem kapitulował. Zapamiętałem, jak to raz było z jednym Anglikiem. Wziął rozbieg
i kopnął. Nie było już nic do roboty. Słowem, obrona karnego nie tyle jest zasługą bramkarza, ile winą strzelca. Można uzupełnić tę tezę elementem przypadku i intuicją broniącego.
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Mecze piłkarskie to wybuch energii na boisku i emocji na trybunach. To, co jest między
meczami, nazwać by można ciszą przed kolejną bitwą. Jest to leczenie ran, czyli kontuzji,
układanie taktycznych planów i strzeżenie własnych tajemnic, usiłowanie przeniknięcia
skrywanych zamierzeń rywali. A wszystko działo się dzień po dniu w chłodnym, ale rześkim argentyńskim powietrzu, przy na ogół bezchmurnym niebie, ale także w tłoku i zgiełku, żeby nie powiedzieć straszliwym hałasie. Najtrudniejsze jednak były noce, kiedy grali i
wygrywali Argentyńczycy. Rozlewne pieśni, skandowane okrzyki niczym strzały, a nade
wszystko koncert samochodowych klaksonów, które wygrywały przedziwne melodie.
Każdy trąbił inaczej, co w sumie dawało jedyną w swoim rodzaju kakofonię. To po zwycięskim meczu. A w czasie? Golll! Goool! Nie umiem zaśpiewać do mikrofonu w tak mistrzowski sposób po zdobytej bramce, jak czynią to sprawozdawcy argentyńscy, brazylijscy, peruwiańscy, wenezuelscy, rozkoszujący się nie tyle pięknym strzałem, ile samym
misterium stworzonym przez dwudziestu dwu kolorowo ubranych młodzieńców goniących
piłkę. Te śpiewne, triumfalne krzyki – dochodzące z kabin, ze studiów, z radia, kiedy się
pędziło samochodem ulicami Rosario, Mendozy albo Buenos Aires, dochodzące z porozstawianych wszędzie telewizorów – to melodia, którą zapamiętam do końca życia. Zawsze
kojarzyć mi się ona będzie z lekkim, o pastelowych kolorach stadionem w Rosario, położonym nad spokojnymi wodami wielkiej rzeki, z ciżbą ludzi przeciskających się nocą
przez promenadę Florida w Buenos Aires albo stłoczonych w ciasnej uliczce przed hotelem „Libertador”. Kojarzyć się będzie z wnętrzem naszego studia i dosłownie z każdym
skrawkiem tego, co zapamiętałem jako Argentynę. Goool!!!
Euforia piłkarska sięgnęła zenitu. Zbliżał się finał niezwykłego festiwalu. Kraj położony bądź co bądź na krańcu świata dzięki piłce i telewizji znalazł się w centrum zainteresowania. Kto przedtem słyszał o istnieniu Rosario lub Mendozy? Podczas miesięcznego pobytu, pogrążony w wydarzeniach piłkarskich po uszy, przekonałem się, że piłka nożna jest
dla Argentyny czymś więcej niż dla Polski, Francji albo Skandynawii. To spontaniczny
kult, który można porównać z kultem piłki panującym w Brazylii. Nigdzie na świecie nie
widziałem takiej liczby ludzi kopiących piłkę i to wszędzie – na trawnikach i w parkach, w
zaułkach i między straganami, dosłownie na jezdni między autami. Szef biura prasowego
powiedział, że podczas Mundialu bardzo mało się gra w piłkę, bo wszyscy zajęci są oglądaniem meczów. Można więc było sobie wyobrazić, co będzie się działo, kiedy Mundial
się skończy.
Ta nadzwyczajna mistrzowska piłka kopana przez uczestników Mundialu miała być
piłką niezwykłą. Sporządzona z najdoskonalszej skóry, ściągniętej ze szczególnie starannie
wyselekcjonowanych młodych argentyńskich krów, a do tego wybierano kawałki skóry
tylko z niektórych miejsc, co miało gwarantować należytą elastyczność, miękkość i odporność. Ponoć piłkę tę można było moczyć przez kilka godzin w wodzie i nie wilgotniała. A
jednak gracze narzekali, że nasiąka jak każda inna. Cudowna czy zwyczajna? Łaciata piłka
toczyła się przed oczami miliarda ludzi, a przeznaczeniem jej było wpaść w czyjąś bramkę.
Cała Argentyna wierzyła już niezachwianie, że najczęściej trafiać będzie do cudzej bramki.
Tym razem nie w Rosario, nie w Buenos Aires, lecz w Mendozie położonej u stóp Kordylierów rozegraliśmy mecz przeciwko Peru. W pierwszej połowie graliśmy z wiatrem,
dyktowaliśmy większość akcji. Krótkie przebłyski tego, co było niemal normą przed czterema laty. Ale graliśmy w sumie dość dobrze. Gracze przeciwnej strony byli nieco szybsi,
a ich technika indywidualnego opanowania piłki była na nieco wyższym poziomie. My
stosowaliśmy sporo prostopadłych podań, co było skuteczne, bo Peruwiańczycy rozstawiali się dość szeroko. W drugiej połowie zaznaczyła się wyraźniej nasza przewaga,
zresztą przeciwnik osłabł, już nie był taki szybki. Jedyną, zwycięską bramkę zdobył Szarmach i była to naprawdę piękna bramka strzelona głową po efektownym skoku. Jakby kopia akcji, które zachwycały na poprzednich mistrzostwach.
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Poprzednio Peruwiańczycy przegrali z Brazylijczykami 0:3. Z kolei Brazyliczycy zremisowali z gospodarzami, a był to mecz niesłychanie hałaśliwy i nerwowy. Kiedy patrzyłem na tę grę, były chwile, że jednak trochę wyżej stawiałem kunszt następców Pelégo.
Szale chwiały się, szły w dół i w górę, lecz w końcu zatrzymały się i zastygły. 0:0.
W drugiej grupie półfinałowej RFN szczęśliwie zremisowała z Włochami. Austria
przeżyła raptem mocny kryzys i została rozgromiona przez Holandię 5:1. Potem przegrała
z Włochami 0:1. Kolejna niespodzianka: zażarcie walczący piłkarze RFN zremisowali z
Holendrami 2:2. Wciąż wszystko było możliwe.
I nadszedł mecz z Brazylią. Znów dobry, niemal dojrzały. Spokojnie rozgrywane piłki.
Umiejętne paraliżowanie groźnych akcji w samym zarodku. Wyrównana gra w polu. Nieoczekiwanie rozpoczął się kilkuminutowy ostrzał ciężkiej artylerii. Jedne z najdramatyczniejszych chwil całego Mundialu. Piłka wylatywała spod nóg Brazylijczyków z częstotliwością szybkostrzelnego działa. Słupek, poprzeczka, słupek i gol. Bombardowanie. 1:3.
Zamiast Tomaszewskiego grał Kukla. Co mógł zrobić wobec takich strzałów? Zastąpił
słynniejszego kolegę, który po meczu z Argentyną był, jak stwierdzono, nerwowo wyczerpany. To był już koniec naszych nadziei.
Po meczu zaczęły się obrachunki. Gracze wytykali sobie liczne błędy. Ja uznaję ostatni
przegrany mecz za dość udany, jeśli idzie o grę naszych zawodników. Tak niekiedy bywa,
przegrywa się mimo zupełnie niezłej postawy. Przyczyny porażki były bez wątpienia głębsze. Nasza reprezentacja była specyficznym zespołem. Dawni bohaterowie już zmęczeni –
może sławą, a może uszły z nich młodzieńcze zapały – i kilku młodych. Ci spisywali się
lepiej niż starsi. Z kolei zawodnicy, którzy przesiadywali podczas meczów na ławce rezerwowych albo na trybunach, nie zawsze umieli ukryć żal, że ich nie wystawiono.
Przed meczem z Brazylią, który ostatecznie rozwiał wszelkie szansę na powtórzenie
sukcesu sprzed czterech lat, spotkało mnie coś niezwykłego. Pragnę się tym z czytelnikami
podzielić. Nie przypuszczałem, że spotka mnie coś tak radosnego na tej kładącej się ciężkim brzemieniem imprezie. Te nasze studia radiowe i telewizyjne, tłok i rozgardiasz, te
bufety i ta kawa brazylijska w korytarzu, którą dawali nam darmo. Nagle przyszli do naszego studia jacyś ludzie. To było właśnie na dwa dni przed meczem z Brazylią. Twarze
mieli ciemne, włosy czarne; pomyślałem sobie: Argentyńczycy czy Brazylijczycy? A oni
powiedzieli, że są z Wenezueli, z telewizji Caracas, i zapraszają mnie na rozmowę przed
meczem Polska-Brazylia. Zaraz, dla telewizji wenezuelskiej pracuje przecież Pelé! Nietrudno się domyślić, że przyjąłem zaproszenie z ogromną radością. Miałem przyjść do ich
biura następnego dnia o godzinie siedemnastej. Stamtąd samochód miał zawieźć mnie do
hotelu „Plaza”, bo tam miała się ta rozmowa odbyć. Biuro telewizji wenezuelskiej mieściło
się opodal naszego, na przecięciu korytarzy prowadzących głęboko w labirynt telewizyjnych biur i studiów. Byłem podniecony i niespokojny. Już piętnaście minut przed wyznaczoną porą kręciłem się w okolicy ich boksu i udawałem, że niby coś załatwiam w pobliżu.
Nie wypadało stać pod drzwiami.
W trzy minuty po umówionym czasie wsadzono mnie w samochód i pojechaliśmy.
Rozmawiałem z szoferem o tym, czy Argentyna wygra mistrzostwa świata. Nie było innego tematu. Wreszcie dojechaliśmy do hotelu „Plaza”, który stoi na samym początku pięknej ulicy Florida, w bardzo ładnym miejscu. Zatrzymaliśmy się, ale przed hotelem straszny
ścisk, nie byłoby gdzie zaparkować nawet małego fiata, a ten swoim wielkim argentyńskim fordem się wciska. Buch, do tyłu, odtrąca jeden samochód, potem buch, potrąca drugi
z przodu. Nawet nie wiem, jak zaparkował.
Hotel „Plaza”. Dywany, szerokie schody, spory ruch i kilku mężczyzn trzymających ręce w kieszeniach i patrzących niby w sufit. Idziemy do windy. Siódme piętro, korytarze i
wreszcie otwarte drzwi do apartamentu, a w środku masa ludzi, stoją kamery, światła za-
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palają się i gasną. Wśród tych twarzy, wśród kamer, stołów reżyserskich i świateł widzę
Pelégo. Stoi, jak gdyby czekał na mnie.
Jaki jest? Znamy go z fotografii. Pamiętamy go z dawnych transmisji telewizyjnych.
Otóż wydaje się, że jest jakby niższy, ma stosunkowo dużą głowę. Pamiętamy go z boiska,
miał bardzo masywne nogi, które teraz ukryte są pod ciemnymi spodniami koloru marengo. Ubrany w marynarkę jasnokremową, niebieską koszulę i ciemny krawat. Jest rozluźniony, swobodny. Kiedy przypomniałem mu, że zamieniliśmy kilka zdań w jego kabinie
podczas przerwy w meczu RFN-Polska, powiedział kurtuazyjnie, że pamięta. W tym momencie podszedł jakiś mężczyzna i posadził mnie w fotelu, a obok usiadł Pelé.
Spytałem go, o czym będziemy rozmawiać, ale Pelé nie usłyszał. Spiął się cały, bo oto
– zaraz się zacznie. Kamery, światła, telewizja. Nie ma na to mocnych. Pelé reaguje tak,
jak każdy z nas, oblizuje wargi, zerka w monitor, sprawdza, jak w nim wygląda, czy marynarka się nie marszczy, układa sobie w myślach pierwsze zdania. Podsuwają mu papierową płachtę, a na niej wyraźnie, ale dosyć niechlujnie napisane moje imię i nazwisko. Pewnie, żeby nie pomylił mnie z bramkarzem. Mówią: „Jeszcze 20, 10, 5 sekund – i start”.
Pelé zaczyna mówić po hiszpańsku i domyślam się, że są to podstawowe informacje:
„Jutro mecz Brazylia-Polska, to ważne dla Brazylii, dla całej Ameryki Południowej i dlatego zaprosiliśmy dziennikarza z Polski”. Zerknął na płachtę i podał nazwisko. Jeszcze
powiedział parę zdań, uśmiechnął się grzecznie i przeszedł na angielski.
– Co pan myśli o meczu z Brazylią?
A więc zaczął tak, jak tyle razy robimy to my, kiedy mamy jakiegoś gościa w studio,
którego trzeba odfajkować. Powiedziałem, że brazylijska piłka jest w Polsce szalenie popularna, związana mocno z nazwiskiem Pelégo, że kiedyś, kiedyś graliśmy w Strasburgu w
eliminacjach mistrzostw świata i przegraliśmy 5:6 i oczywiście rzuciłem nazwisko Leonidasa. Pelé uśmiechnął się. Powiedział, że zna Leonidasa, bo to przecież dawny wielki
gracz, a później znany reporter radiowy. Mimo to zauważyłem, że moje wspomnienia i
komplementy przyjął z grzecznym zniecierpliwieniem. Nie dał jednak tego poznać po sobie. Zapytał wreszcie o wynik jutrzejszego meczu. Odpowiedziałem szczerze, może za
szczerze, że rozsądek mi mówi: wygra Brazylia, a serce: może Polska. I wspomniałem o
znakomitej defensywie Brazylijczyków, rzuciłem nazwisko Amarala. Ogromnie podobał
mi się ten obrońca z poprzednich meczów.
Przetłumaczył to, co powiedziałem, i nagle stwierdził, że jestem wielkim dyplomatą.
– Dlaczego dyplomatą?
– Bo za bardzo chwali pan defensywę Brazylii, a oni boją się o własną obronę i w ogóle
o wynik.
Byłem zdziwiony, a trochę i rozbawiony, bo przecież i my baliśmy się o wynik. Tego
jednak mu nie powiedziałem.
– Nasza defensywa wcale nie jest taka dobra, jak pan myśli – mówił Pelé. – Czy pan
sądzi, że wy nam nie wbijecie ani jednego gola?
Odrzekłem, że nie myślę tak, bo nawet najlepsza obrona robi czasem błędy. I powtórzyłem mniej więcej to samo, co mówiłem parę dni wcześniej dla naszego radia, że większość bramek pada właśnie po błędach przeciwnika. Może uda się to któremuś z naszych
zawodników i tu wymieniłem Bońka.
Pelé ożywił się. Znał go już od dawna i nasz zawodnik wpadł mu w oko. Mówił: „Bonek”, nie umiał zmiękczyć.
– On strzela często z daleka.
– Wam musimy strzelać z daleka.
– Naszego bramkarza niełatwo zaskoczyć – odparował.
Rozmowa trwała jeszcze minutę albo półtorej. Wszystko razem 5-7 minut. Podziękował, zgasły światła.
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Pelé trafił do mikrofonu inną drogą niż inni. Mikrofon został mu wręczony nieomal na
klęczkach, bo on był bożyszczem, idolem. Odniosłem wrażenie, że jego siłą, poza nazwiskiem, jest także ogromny wdzięk, szalona prostota, a także to, że nie jest człowiekiem zmanierowanym. To nie jest gwiazdor typu naszych zawodników z pierwszej czy drugiej ligi.
Zna swoją wartość, ale tego nie uzewnętrznia. Jest prosty, zwyczajny i nie na darmo był kiedyś biednym chłopcem, który kopał na bosaka piłkę i – jak głosi legenda – raz tak mocno ją
kopnął, że rozleciała się w kawałki. Ktoś ważny to zauważył i tak zaczęła się jedyna, niepowtarzalna kariera. Miliony dolarów i setki bramek. Przyjmowali go królowie i papież.
Czy zna się na piłce? Mój Boże, lepiej nie można. Jego wiedza o futbolu wynika z tego
samego, co dało mu wielkość na boisku, a więc z instynktu, z intuicji. Jako komentator
odgaduje prawdę, tak jak ją odgadywał biegając po boisku za piłką. Patrzyłem na niego z
bliska. Kiedyś opowiadano mi pewną historię. Właśnie skończył się na Maracanie w Rio
wielki mecz, którego bohaterem był znów Pelé. Wielka owacja. Staje na podium, wręczają
mu puchary, filmują. Dwieście tysięcy ludzi wyje z zachwytu, skanduje: „Pelé! Pelé!”
Przez pięć minut, przez dziesięć minut i szał się wzmaga. Pelé podnosi do góry rękę, potem obie, stara się uciszyć ludzi. Jeszcze większy wrzask. Wreszcie podstawiają mu mikrofon. Zaczyna mówić, więc uciszają się. Mówi: „Ludzie, opamiętajcie się. Chcecie mnie
uszczęśliwić. Pragniecie zrobić dla mnie wszystko, a więc zróbcie coś – nie dla mnie, ale
dla małych, biednych chłopców. Ja kiedyś byłem taki. Pomóżcie im”. Tak, to musiała być
prawda, tak właśnie musiało to wtedy wyglądać.
Sentyment – sentymentem, ale mimo przejęcia, kiedy dotarłem do naszego studia, nie
omieszkałem przekazać do naszego piłkarskiego sztabu informacji, że Brazylijczycy nas
się boją. Może to graczy trochę pokrzepi po porażce z Argentyną? Jeszcze raz powtórzę:
rozegraliśmy wtedy dobry mecz, tylko tak się zdarzyło tego wieczoru, że Brazylijczycy
przez kilka minut strzelali po mistrzowsku.
Późnym wieczorem wyprzedzą ich jednak gospodarze w pościgu za pierwszym miejscem w półfinałowej grupie. Strzelą Peru aż sześć goli, nie tracąc żadnego i wielu uzna, że
był to mecz nieprawdziwy, że Peru rozmyślnie podłożyło się gospodarzom. Nie zabieram
na ten temat głosu. Nie wiem, nie byłem przy takich rozmowach ani przy tego rodzaju
transakcji. Istotnie, Peruwiańczycy w niektórych fragmentach gry byli rażąco bezradni,
jacyś wolni, ale czy doprawdy w domysłach należy się posuwać aż tak daleko?
A więc Argentyna i Brazylia, a z drugiej grupy Holandia i Włochy zakwalifikowały się
do ostatniej czwórki najlepszych zespołów. Po remisie z RFN Holendrzy zmogli Włochów
2:1, a RFN przegrała z Austrią 2:3.
W rozgrywce o trzecie miejsce wystąpiła więc po czterech latach znowu Brazylia, a nas
zmienili Włosi. W pojedynku o mistrzostwo świata ponownie mieli grać Holendrzy, zaś
zamiast obrońców tytułu z RFN znaleźli się w finale Argentyńczycy.
Na podstawie obserwacji większości spotkań można było uznać, że do rozstrzygających
pojedynków doszły jednak cztery najlepsze drużyny. Opodal, nie za daleko, ale i nie za
blisko, stała nasza drużyna. Nie powtórzyliśmy ogromnego sukcesu sprzed czterech lat.
Osobiście uważałem powtórzenie tego wyczynu za niezmiernie trudne, biorąc pod uwagę tok przygotowań i przemiany psychiczne wielu naszych graczy, związane zresztą nie
tylko ze sprawami natury biologicznej, a więc z dość mocno zaawansowanym przeciętnym
wiekiem całego zespołu. Nieraz dyskutowałem z zagorzałymi optymistami, którzy widzieli
mecze poprzedzające Mundial i te, toczone już w Argentynie, poprzez serce. Na pewno
forma nasza wzrosła nieco podczas turnieju. Ale brak skuteczności w zdobywaniu goli był
widoczny. Zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie, będąc w formie przeciętnej lub słabej.
Grając lepiej doznaliśmy potem dwóch porażek, bo rywale byli jednak jeszcze lepsi. Pa
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trząc całkowicie obiektywnie na pożegnalny mecz z Brazylijczykami mogę wyrazić opinię,
że przez osiemdziesiąt kilka minut był to mecz równy, a nawet zdarzały się fragmenty, że
lekko przeważaliśmy.
Brak skuteczności strzeleckiej to jedna z kilku przeszkód, które stanęły na drodze do
udziału Polaków w walkach czołowej czwórki. Nie mieliśmy skrzydeł, powtarzam po raz
dziesiąty. Idzie mi o coś bardzo ważnego. Staraliśmy się najczęściej przepchnąć piłkę
środkiem boiska, nie rozdzielając jej na boki, zaniechawszy rozciągnięcia szyków strony
przeciwnej. Czyżbyśmy zapomnieli o tym, w jaki sposób padło wiele naszych goli na poprzednich mistrzostwach? Właśnie z dośrodkowań, po raptownych zaskakujących kontratakach. Szczelna obrona w odpowiednim momencie wysuwała daleko ramiona i drużyna
broniąca się zawzięcie w ciągu kilku sekund przemieniała się w zespół atakujący z impetem.
Po raz ostatni podczas pobytu w Argentynie z drużyną spotkałem się w naszej ambasadzie na tradycyjnym pożegnalnym przyjęciu. Był tłok wokół zastawionych stołów z kanapkami i lemoniadą, chociaż stały również kieliszki. Pito jednak przede wszystkim wino,
a wino – jak twierdzą lekarze – nie jest niezdrowe, szczególnie jeśli pochodzi z południa i
pije się je w stronach południowych. Z graczy opadło już całe napięcie. Byli bardziej rozmowni. Chyba przyjemnie im było, że podziękowano im za trudy walki. Kilku starszych,
pamiętających wielkie dni sprzed czterech lat, powracało do tamtych wspomnień, a król
strzelców mistrzostw świata z 1974 roku, Grzegorz Lato, który na ogół niechętnie rozmawiał z dziennikarzami i nie był wobec nich zbyt uprzejmy, powiedział w pewnym momencie ze szczerym żalem:
– Wszyscy będą porównywać, jak graliśmy teraz i jak wtedy. Ale wtedy mieliśmy
szczęście, wykorzystywaliśmy każdą dogodną sytuację podbramkową. Wbijaliśmy dużo
goli. A tu tyle okazji i tak mało zdobyliśmy bramek.
Potem były inne pożegnania z rodakami mieszkającymi w Argentynie i dopiero gdy ściskałem ich ręce, zdałem sobie sprawę, jak daleko jest stąd do Polski. Wyczytałem to w ich
oczach. Szczególnie zapamiętałem wizytę u państwa J. On rodem ze Żmudzi, ona rodowita
Argentynka. Jak uroczo mówiła po polsku ta energiczna kobieta. Była tam też ich czternastoletnia córka.
– Jak masz na imię?
– Lusinka – powiedziała cicho.
Wyczułem, że unika dłuższej rozmowy w języku polskim, zacząłem zatem oglądać z
nią rodzinny album. Fotografie obcego krajobrazu, pampasów i rozłożystych drzew, ale
także twarze dziadka i babci na tle dawnego polskiego pejzażu. I znów zdjęcia z ich życia,
tu, w Argentynie. Potem znów polskie akcenty. Grupa dziewcząt harcerek ubranych tak jak
nosiły się kiedyś harcerki, z krzyżami i napisem „Czuwaj”. Namioty porozstawiane na
brzegu wielkiej rzeki. Chłopcy w krótkich spodenkach, na czapkach lilijki.
– To moja szkoła – powiedziała cicho Lusinka.
W meczu o trzecie miejsce Brazylijczycy pokonali Włochów 2: l. W meczu o mistrzostwo Argentyna zwyciężyła Holandię 3:1, do przerwy 1:0. W normalnym czasie zremisowali i potem była dogrywka. Kempes zdobył dwie bramki. Grzegorz Lato był już wtedy w
drodze do Polski. Pozostawił tron dla nowego króla strzelców.
Finału nie oglądałem. Do Warszawy wylecieliśmy o parę dni wcześniej. Lecąc z Buenos Aires do Săo Paulo otrzymywaliśmy co kilka minut meldunki z kabiny pilotów. Toczyła się straszna walka. Wciąż 1:1. Czasem nastawiano radio głośniej i we wnętrzu wielkiego kadłuba rozbrzmiewał raz jeszcze szalony doping widowni i niezapomniany okrzyk:
„Argen-tina!”
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Ostatni raz usłyszałem go na lotnisku w Rio. Czekaliśmy tam na dalsze połączenie via
Londyn. Poczekalnia była pusta. W półleżącej pozie czekaliśmy znużeni w miękkich fotelach. W pewnej chwili usłyszeliśmy kolejną zapowiedź przez głośniki, że wylądował jakiś
samolot. Siedzieliśmy w milczeniu. Przez ostatni miesiąc nagadaliśmy się wystarczająco
dużo. I nagle – jakiś szum, gwar, który narastał, zbliżał się do pustej poczekalni. Słychać
go było coraz wyraźniej: „Argentina! Argentina!”. Wtargnął tłum młodych ludzi. Nieśli
biało-niebieskie flagi. Powiewali nimi nad głowami. To wylądował samolot z Buenos
Aires z Argentyńczykami mieszkającymi stale w Brazylii. I wtedy dopiero dowiedzieliśmy
się, jaki był wynik dogrywki.
Po interesującej wyprawie do Argentyny następne mistrzostwa świata oglądałem już jak
przystało, jako normalny kibic, siedząc przed telewizorem lub słuchając radia. W 1982
roku powiodło nam się lepiej niż w Argentynie, drużyna była bardziej skonsolidowana, bo
ubył kłótliwy i nazbyt ambitny teoretyk, trener Jacek Gmoch. Jego funkcję objął także były
piłkarz, na pozór rubaszny, niewątpliwie dynamiczny i czujący dość dobrze zawiłości futbolu, Antoni Piechniczek. Zajęliśmy na tych mistrzostwach, po raz drugi w historii, trzecie
miejsce, co było dużym sukcesem, choć nie była to już taka reprezentacja jak za czasów
Kazimierza Górskiego. Początek turnieju był niezły, najpierw zremisowaliśmy z Włochami 0:0 w podobnym meczu jak tamten na inaugurację Mundialu w Argentynie. Znów oba
zespoły grały ostrożnie, z góry zakładając, że na wstępie przyda się remis. Z Kamerunem
także był remis 0:0, później rozgromiliśmy słabe wówczas Peru 5:l. W następnej rundzie
rozegraliśmy świetny mecz z Belgami wygrywając 3:0. To był mecz Zbigniewa Bońka.
Strzelił wszystkie bramki z taką swobodą i pomysłowością, że gole sprawiały wrażenie
strzelanych od niechcenia. Z trudem osiągnęliśmy remis z ZSRR (trzeci nasz wynik 0:0) i
rzeczywiście ten remis był zagrożony w ostatnich fragmentach meczu. Zapamiętaliśmy
zapewne chwilę walki, gdy nasz Smolarek przeciągał czas przetrzymując długo piłkę tuż
koło linii autowej, nie pozwalając przeciwnikowi wyłuskać jej spomiędzy nóg.
W półfinale Włosi wzięli ostry rewanż zwyciężając 2:0. To oni zdobędą w Hiszpanii
mistrzostwo wygrywając w finale z RFN 3:1. Wtedy Rossi zdobył swoją szóstą bramkę i
został królem strzelców turnieju.
Cenne zwycięstwo nad pięknie ale nadmiernie ryzykownie grającymi Francuzami 3:2
dało nam trzecie miejsce, co wydawało się zapowiedzią, że pozycja polskiej piłki ustabilizowała się na wysokim poziomie. Tak jednak się nie stało. W 1986 roku w Meksyku w
drodze do ćwierćfinału rozgromiła nas Brazylia 4:0, i to był ostateczny sygnał, że odpadamy z czołówki światowej. Mistrzostwo zdobyła Argentyna. Niemcy znów byli w finale,
ale przegrali 2:3.
Rozmyślnie przebiegam szybko po tych ważnych wydarzeniach piłkarskich, gdyż są nie
tak odległe i miłośnicy sportu zachowali je jeszcze dość mocno w pamięci. Potem były
mistrzostwa we Włoszech w 1990 roku już bez naszego udziału. Dla odmiany Niemcy
pokonali w finale Argentynę. Wreszcie rok 1994 i jedyne w swoim rodzaju mistrzostwa
świata, bo rozgrywane w wielkim kraju, stanowiącym ogromną potęgę w sporcie, ale w
piłce nożnej będącym zupełnym nowicjuszem. Mistrzostwa w USA. I tam nie pojechaliśmy grać, bo w eliminacjach znaleźli się silniejsi od nas.
Poza tym, że Brazylijczycy po długiej przerwie powrócili na tron królów futbolu, na
podkreślenie zasługuje zaskakująco znakomita atmosfera amerykańskiego turnieju. Tamtejsi kibice, słabo dotychczas zaznajomieni z „soccerem”, szybko w czasie turnieju uczyli
się, na czym ta gra polega. Niektórym spodobała się, niektórym nie bardzo, bo za mało
padało goli. Jak porównywać taki futbol z ich amerykańskim futbolem, całkowicie innym,
polegającym na bezustannej dynamice akcji, bezpośrednich starciach i ostrej walce o piłkę
istnych atletów, zdających się być ulepionymi z żelaza i gumy. Ale widownia wykazała, że
zarówno kocha sport jak i rozumie, czym jest rywalizacja zespołowa. Serdecznie dopin-

100

gowała wszystkie drużyny, cieszyła się, jak któraś zwyciężała i szczerze, a nie kurtuazyjnie biła brawo pokonanym. Oczywiście najmocniej zagrzewano do gry własną reprezentację, która choć nie zdobyła wielkich laurów, grała dzielnie, szybko, czasami pomysłowo.
Mistrzostwa piłkarskie w USA przebiegały bez awantur na trybunach i bez ekscesów na
ulicach miast po zakończonych meczach, co było lekcją dla Europy i Ameryki Południowej. Ludzie po prostu cieszyli się, że mają u siebie tak wielkie igrzyska. Były pogodnym
festynem. Ciekawe, czy USA – niebezpieczny, jak niektórzy twierdzą, kraj gangsterów,
napadów z bronią, dramatycznych pościgów i krwawych rozrachunków – dając tę lekcję
sportu reszcie świata doczekają się satysfakcji, by następne „Mundiale” już w innych krajach przebiegały w podobnej atmosferze.
Niestety, nasze piłkarstwo nie brało udziału, w tych szczególnych mistrzostwach, bo już
wcześniej przeżywało kiepski czas. Nie przebrnęło eliminacji i tu wypada przypomnieć
pewien mecz rozgrywany przeciwko wyjątkowo słabej drużynie, jaką była i jest reprezentacja San Marino. Zdarzył się wtedy pewien przykry, ale charakterystyczny wypadek. Otóż
wygraliśmy z tym księstwem zdobywając jedyną bramkę w okolicznościach sprzecznych z
przepisami. Nasz napastnik po prostu wbił gola ręką, czego sędzia nie zauważył. W wielu
naszych sportowych mediach bardzo lekko potraktowano to zdarzenie. Skoncentrowano
się jedynie na krytyce bardzo słabej gry naszej reprezentacji. Niektóre relacje przypominały nieco minione lata, kiedy w zupełnie innej Polsce najwyższe władze wydawały odgórne dyrektywy, aby tuszować porażki reprezentacji, a najlepiej tłumaczyć je stronniczością sędziów. Tępiono obiektywizm, co przenosiło się na środki przekazu i zachowanie
kibiców. Kiedy Anglik złapał kiedyś za koszulkę Polaka – potępiono Anglika za chamstwo. Kiedy Polak w innym meczu zrobił to samo – przymknięto oczy. Jest to etyka sytuacyjna. Powoduje ona chaos moralny. Pozostało więc jednak sporo z dawnego klimatu i
mentalności, z poprzedniej narzucanej odgórnie obyczajowości. Co gorsza i obecnie często
wyszydza się to, co stare jak świat, a więc wypróbowane wartości wpajane kiedyś z pokolenia na pokolenie. Z bogatego Zachodu przenosimy dla odmiany to, co najłatwiej przenieść – blichtr i łatwiznę, i jedynie kult pieniądza w kształtowaniu postaw młodych jednostek i całego społeczeństwa. Za to gorzej idzie nam z naśladowaniem systematyczności i
pracowitości występujących na Zachodzie.
Ów polski piłkarz w chwilę po meczu z San Marino roześmiał się pogodnie w rozmowie ze sprawozdawcą TV na temat zwycięskiej bramki. – Wszystko jedno czym wbiłem,
grunt, że piłka wpadła – powiedział z rozbrajającą szczerością. Nie skłamał, co mu się
chwali, ale nie rozumiał w czym rzecz. Ktoś w prasie nazwał ten incydent drobnostką.
Każdy sposób jest dobry, byle wygrać. A gdyby piłkarz podbiegł do sędziego i przyznał
się: to była ręka? Można wyobrazić sobie, co by się działo. Jak zareagowaliby inni piłkarze
i trenerzy? A widownia? A komentatorzy? Czy w ogóle jest prawdopodobne, by ktoś wtedy zaczął piłkarzowi bić brawo? Utopia. Marzenie ściętej głowy. Dodajmy, że gdyby arcyfutbolista Maradona przyznał się kiedyś sam do tego, że w wielkim meczu zdobył gola
ręką – stałby się nie tylko wielkim piłkarzem, ale i wielkim sportowcem, naprawdę kimś.
Być może taki postępek pamiętano by dłużej, niż wszystkie tytuły mistrzowskie Maradony.
Powierzchowne potraktowanie okoliczności w jakich padł ten gol, który istotnie był
ważny dla dalszych losów naszej reprezentacji w eliminacjach, idealnie koresponduje z
zachowaniem rzesz młodych (!) kibiców na meczach piłkarskich. Jak to wygląda, nie będę
opisywał, każdy, kto patrzy w telewizję – wie. Gdy zdarzy się w istocie coś normalnego,
jak w 1995 roku podczas wrześniowego meczu Legii z norweskim Rosenborgiem, i publiczność po prostu dopinguje swoich i nie ma awantur – sprawozdawcy pieją z zachwytu,
jaką to wspaniałą mamy publiczność.
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Po smętnym triumfie nad księstwem San Marino Anglicy ukarali nas, bezlitośnie obnażając nasze braki. Kiedy już mowa o atmosferze otaczającej polski futbol, nie mogę powstrzymać się od przypomnienia jeszcze jednej sprawy. W rok później graliśmy z Francją
w Zabrzu, tym razem w eliminacjach do mistrzostw Europy. Nie chodzi mi o uzyskany
remis 0:0, ale o to, że publika wygwizdała Marsyliankę. Czy każdy z tych widzów gwiżdżących z nienawiścią podczas grania hymnu narodowego gości zachowuje się z równie
prostacką nieuprzejmością, kiedy przychodzi do jego domu na przykład listonosz, sąsiad,
nie mówiąc już o gościu specjalnie zaproszonym? Pytanie to skierować można również do
pewnego sprawozdawcy TV, który w ogóle nie zareagował na takie zachowanie wielu widzów. Przeciwnie, w chwilę później oznajmił, że na widowni jest wspaniała atmosfera.
Został zaraz ukarany, bo rychło zaczęły padać petardy, a na trybunach toczyły się bójki i
musiała interweniować policja. Wygwizdano hymn narodowy gości, a jednocześnie nie
umiano zaśpiewać zbiorowo własnego, co potrafią inni. Mazurek Dąbrowskiego w wydaniu naszych kibiców bywa na ogół fałszywym, odrażającym rykiem. Taki śpiew nie płynie
z serca, ale z niechęci do przybyszów z innego kraju za to, że chcą z nami wygrać, a nie
przegrać.
Na schyłku lata 1995 roku w tych samych eliminacjach mistrzostw Europy, w tym samym Zabrzu – ale nie dam głowy, że w innym mieście byłoby inaczej, tłum znów gwizdał.
Tym razem podczas hymnu narodowego Rumunii. Powtórzyła się historia. Też był remis
0:0, i także wstyd. Patrzyłem na twarze piłkarzy rumuńskich, kiedy kamera telewizyjna
wolno przesuwała się po nich, a w tle rozbrzmiewał przenikliwy, wrogi gwizd. Twarze
Rumunów były na pozór kamienne, ale w niektórych oczach kryła się, piszę to z bólem i
przykrością, wzgarda. Ktoś powie: a co się czasem dzieje na obcych stadionach? Odpowiem: popatrzmy na przyjacielskie, piłkarskie mistrzostwa w USA. I czy mamy naśladować tych, którzy nas obrażają gwiżdżąc podczas naszego hymnu?
I tak w ostatnich latach pasjonuje nas niezmiennie polska piłka nożna, ale i drażni, niepokoi, co się w niej i wokół niej dzieje. Fakt, że wielu najlepszych zawodników od pewnego czasu grywa coraz częściej w zagranicznych drużynach i podnosząc umiejętności zarabia duże pieniądze, jest zjawiskiem naturalnym. Gorzej, że kapitalistycznej zasady: „dobrze płacę i dużo wymagam”, tego prostego wzoru w Polsce jakoś nie umiemy stosować
na naszych ligowych boiskach.
Aby było trochę lżej na duszy, na koniec tego szkicu o polskim piłkarstwie chciałbym z
uznaniem wspomnieć o bardzo udanym występie reprezentacji na Olimpiadzie w Barcelonie w 1992 roku. Nie tylko dlatego, że grali składnie, z ambicją, czasem z polotem. Nie
tylko dlatego, że doszli aż do finału wygrywając po drodze m.in. z Włochami – ale za to,
że zagrali dzielny mecz w finale z gospodarzami, Hiszpanią, która miała za sobą wielotysięczną widownię frenetycznie dopingującą swoich. Był to dobry, równy mecz. Nieszczęsna utrata decydującej bramki dosłownie w ostatniej chwili i utrata złotego medalu. Ale i
jakaś godność była w naszej drużynie opuszczającej boisko, drużynie, której umiejętności
dawały wtedy pewną nadzieję. Co jej przyniesie przyszłość? Cóż, dzieje polskiej piłki to
trochę tak, jak toczy się nasze życie w kraju. Porażki i zwycięstwa. Budzą się nadzieje, a
potem (nie tylko w sporcie) bywa, że nie umiemy wykorzystać otwierających się wielkich
szans.
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Chcę zostać mistrzem Wimbledonu!
Początek lat trzydziestych. Francuz René Lacoste, zwany matematykiem kortu, i Amerykanin William Tilden to sławy tenisowe
owych czasów. Lacoste nigdy nie mógł wygrać ze sławnym Amerykaninem. Tilden miał bez porównania lepszy serwis. Kiedyś
Francuz czekał na kolejny pojedynek z Amerykaninem. Nie pojechał na trening, zamknął się w hotelowym pokoju. Medytował, jak
poprawić swój serwis. Następnego dnia pokonał Tildena. Sensacja!
– Prawie nie spałem tej nocy – powiedział do dziennikarzy. –
Ćwiczyłem przed lustrem nowy chwyt rakiety i zupełnie odmienny
zamach. Co prawda nie ma już lampy w pokoju i lustro także zostało rozbite, ale pobiłem Tildena zaskakując go swoim serwisem,
z którym nie mógł dać sobie rady.
Piłka nożna, lekka atletyka na przemian z koszykówką, a zimą łyżwy w Dolinie Szwajcarskiej i hokej w Agrykoli – te wszystkie sporty uprawialiśmy z ogromnym zapałem my,
sztubacy warszawscy, kiedy zamierała na jakiś czas pasja (dziś powiedzieliśmy hobby),
którą było zbieranie znaczków pocztowych albo cotygodniowe seanse kowbojskich filmów
z Tomem Mixem i Kenem Meynardem w nie istniejących już kinach „Urania” i „Colosseum”. Nie było takiego szału, jak dziś przy słuchaniu bigbitu czy rapu. Nie mieliśmy magnetofonów i nie wiedzieliśmy, co to jest longplay. Czasami słuchało się w radiu Chóru
Dana, Ordonki i Mieczysława Fogga, a nierzadko Chopina w wykonaniu młodego Witolda
Małcużyńskiego lub już niemłodego wtedy Artura Rubinsteina.
Tyle jest pięknych dziedzin sportu, dlaczego wybrałem właśnie tenis? Może sprawił to
przypadek, ale chyba nie. Nade wszystko odegrał ważną rolę niezwykły urok tej gry, jej
atrakcyjność, jej dramatyzm, logika, rzeczowość, słowem – bogactwo przeżyć. Tenis jest
długotrwałą, uporczywą walką, wymaga zręczności i siły, szybkości i wytrzymałości, dobrego oka, zwinnych nóg i mocnej ręki, ale jest także nieustannym liczeniem. Trzeba
umieć liczyć punkty zdobyte i stracone. Z czasem dopiero przekonałem się, że na przykład
najważniejszą w gemie jest trzecia rozgrywana piłka. Kiedy stan punktów wynosi: 15:15,
30:0 albo 0:30, następna wymiana piłek jest dlatego tak ważna, gdyż może zdecydować o
zdobyciu gema. Może zmienić stan punktów w „score” 40:0 na naszą korzyść albo w 0:40.
Wtedy gem wisi już na włosku. Za to pierwsza i druga wymiana piłek nie bywa jeszcze tak
brzemienna w skutki. 0:15 albo 15:15, a nawet 0:30 – to wciąż jeszcze sprawa otwarta.
Rzecz jasna ta trzecia piłka w gemie nabiera dodatkowej wagi w gemach setowych, przy
stanie np. 5:4; zresztą nie sposób zagłębiać się szczegółowo w najrozmaitsze warianty
układu poszczególnych punktów, gemów i setów składających się na bajecznie ciekawą
matematykę tenisa. Podobnej ścisłości daremnie będziemy szukać w innych sportach.
„Trzecia piłka” – to tylko jeden z niezliczonych przykładów.
A więc trzeba umieć ocenić własny zasób energii, która jeszcze pozostała, a jednocześnie trzeba dostrzec i wyczuć, ile sił fizycznych i psychicznych zachował przeciwnik. Co
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zamierza? Czy zmieni dotychczasową taktykę? Na jaką? Czym odpowiedzieć na zbliżający się atak albo na coraz chytrzejszą obronę? Czy słabnie i zbliża się jego załamanie? A
może wbrew naszym obserwacjom właśnie łapie drugi oddech?
Prawie nie ma podobnych do siebie meczów. Niemal każdy przeciwnik jest inny. Najrozmaitsze drogi prowadzić mogą do zwycięstwa. Wysiłek czysto fizyczny staramy się
połączyć z intensywną pracą umysłu. Te cechy ujawniają się bez względu na to, czy gramy
w Wimbledonie na oczach kilkudziesięciu tysięcy widzów i wielu milionów zapatrzonych
w telewizor, czy na samotnym korcie w jakimś parku i nie ma ani jednego widza, bo nawet
nie ma trybun.
Wreszcie wielkim walorem tenisa jest to, że nawet towarzyska partia zamienia się w
mecz. To zupełnie co innego niż uprawianie gimnastyki, biegi po ścieżce zdrowia, pływanie czy wiele innych dyscyplin. Każde spotkanie na korcie przybiera formę pojedynku na
punkty. Kto choć trochę gra w tenisa, wie, jakim pasjonującym meczem może stać się towarzyska gra. Nie ma przyjemniejszej rzeczy w sporcie niż bezpośrednia walka o zwycięstwo.
Początki mojej pasji tenisowej sięgają pobytu w Konstancinie pod Warszawą. Nigdy nie
zapomnę jasnych ścian drewnianego domu, w którym mieszkaliśmy podczas wakacji, ani
wysokich sosen, a przede wszystkim wąskiej alejki prowadzącej od furtki w głąb ogrodu.
Na tej alejce stanąłem do pierwszej tenisowej walki.
Mieliśmy dwie mocno zniszczone piłki, a zamiast prawdziwych rakiet – drewniane
packi; siatkę zastąpił sznurek przeciągnięty od drzewa do drzewa. I tak zorganizowaliśmy
turniej.
Odpadłem już w pierwszej rundzie, gdyż natrafiłem od razu na sporo starszego ode
mnie chłopca. Miał chyba czternaście lat i ograł mnie bez litości 6:0, 6:3. Jak się potem
okazało, został zwycięzcą tego turnieju. Obnosił po całym Konstancinie swoją sławę mistrza. A ja byłem tylko jednym z wielu wyeliminowanych w pierwszej rundzie. Tak zapoznałem się z tenisem. Rychło rozpocząłem coraz śmielsze wypady w pobliże kortów „Legii”, skąd – spoza sztachet i drewnianej ówczesnej trybuny – dochodził odgłos odbijanych
piłek. Zaglądałem przez szpary ogrodzenia i wyczekiwałem na moment, kiedy furtka do
klubu będzie otwarta. Wślizgiwałem się i siadałem wysoko na trybunach, aby nikt mnie
nie dostrzegł i nie wyprosił. W dole na czerwonym korcie trenowali mistrzowie. Tam zobaczyłem po raz pierwszy Jędrzejowską, Tłoczyńskiego i Hebdę.
Mieszkałem wtedy w spółdzielczym domu przy małej uliczce wpadającej w Czerniakowską i tak się szczęśliwie złożyło, że była to spółdzielnia, która dla swoich mieszkańców zbudowała boiska do siatkówki i koszykówki, na których zimą była ślizgawka, a obok
prawdziwy, ceglasty kort otoczony z jednej strony drewnianym parkanem, a z drugiej, jak
należy, drucianą siatką. Tam nauczyłem się grać. Organizowaliśmy turnieje, w których
walczyli ze sobą ojcowie i synowie, matki i córki. W pierwszych dorośli wygrywali, ale w
następnych zaczęli przegrywać już niemal do zera. W chłopięcym wieku robi się – jak
wiadomo – szybsze postępy, niż kiedy się ma czterdzieści czy więcej lat. Po roku zostałem
wicemistrzem naszego domu. Bez litości punktował mnie tylko mój starszy brat Janusz. Po
drugiej z kolei porażce w finale znienawidziłem go...na dziesięć minut. Wydawało mi się,
że tylko pech uniemożliwia mi upragnione zwycięstwo. „Gdybym wtedy zagrał ci nie na
bekhend, ale wzdłuż linii, to byłoby nie 30:30, ale 40:15. A następną piłkę wygrałem, pamiętasz, zagrałem ci tuż przed linią”. I tak męczyłem go bez końca.
Przyjazny los przezwyciężył jednak wyimaginowanego pecha. W naszym domu mieszkał pewien pan, wojskowy, kapitan Pułku Artylerii Konnej im. gen. Józefa Bema, którego
koszary mieściły się przy ulicy 29 Listopada. Do dziś stoi tam ukryty za kępą krzewów
mały pomnik bohatera spod Ostrołęki. Kiedy przechodzę czasami obok popiersia generała,
zawsze przypomina mi się właśnie kapitan Antropow. Przechodząc obok kortu, przyglądał
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się często, jak gram. Pewnego dnia długo rozmawiał z rodzicami, a potem zawołał mnie i
powiedział, żebym poszedł na „Legię”.
– Na „Legię”? Na korty, gdzie grywa Jędrzejowska i Tłoczyński?
– Tak. Pójdziesz, przedstawisz się, pokażesz, jak grasz, i może cię przyjmą.
Aż wstyd się przyznać. Na „Legię” zaprowadziła mnie matka. Ale uprosiłem, żeby nie
wchodziła do środka. Została na zewnątrz i przez dwie godziny spacerowała nad brzegiem
kanału. Ten sam kanał co dziś, tylko że wtedy wypełniała go czysta woda.
W klubie przeegzaminowała mnie Helena Łuniewska, ówczesna wicemistrzyni Polski.
Co ja przeżywałem! Przez pierwsze dziesięć minut w ogóle nie mogłem trafić rakietą w
piłkę. Pani Helena widziała jednak mój zapał i tremę. Była życzliwa, grała mi łatwą, wysoką piłką wprost na forhend, żeby było mi łatwiej przebić. Potem komuś szepnęła: „Weźcie go, może coś z niego będzie”.
Pobiegłem do niecierpliwie przechadzającej się matki.
– Mamo, chcę zostać mistrzem Wimbledonu!
Przyjdzie czas, że pewien mały blondynek rodem z Łodzi przekona mnie, że tak się
nigdy nie stanie.
I tak zostałem członkiem sekcji tenisowej „Legii”. Niezapomniane lata. Zacząłem trenować i jeździć na krajowe turnieje jako junior „Legii”. Było nas w klubie niewielu, nie
tak jak obecnie. Ale grywaliśmy dużo, codziennie po kilka godzin, co oczywiście niefortunnie odbijało się na mojej nauce w szkole. Matka milczała. Ojciec gniewał się. Dopiero
w dwa lata później, kiedy przeczytał w niedzielnym „Kurierze Warszawskim”, że synalek
zdobył mistrzostwo Polski młodzików do lat szesnastu na kortach łódzkiej „Wimy” i „zapowiada się”, pogodził się ostatecznie z trójkami z minusem na szkolnej cenzurze. Ale do
tej pierwszej pochlebnej recenzji prasowej szedłem w trudzie i znoju.
Pierwszy start w ogólnopolskim turnieju dla chłopców zorganizowanym w Łodzi zakończył się moją całkowitą klęską. Wyszedłem na kort w nowym białym swetrze z emblematem sławnej „Legii” i przegrałem od razu w pierwszej rundzie z juniorem z prowincji. Był on co prawda tenisową nadzieją Grudziądza, ale gdzie Grudziądzowi do stołecznej
„Legii”? Zlekceważyłem przeciwnika karygodnie. Myśli moje błąkały się podczas gry już
po następnych rundach rozgrywek. Myślałem... myślałem i przegrałem 3:6, 4:6. Dodam, że
mój pogromca także nie został mistrzem Wimbledonu, ale za to stał się świetnym pisarzem. Był to Witold Zalewski, autor między innymi „Pruskiego muru” i „Słonecznego
splotu”.
W rok później pojechałem do Łodzi w roli jagnięcia. I powiodło mi się! Właśnie wtedy
wygrałem cały turniej i potem była ta nazbyt pochlebna recenzja. Ważniejszy jest jednak
inny fakt. Na kortach łódzkich zobaczyłem owego małego blondynka. Grał z niemal dwukrotnie wyższym od siebie młodzieńcem i punktował go bez litości. Jak biegał! Jaki piękny i prawidłowy miał bekhend! Wyczucie piłki, start, elegancja ruchów, czystość każdego
uderzenia. Struny jego rakiety wprost śpiewały. Wtedy, z nosem przyciśniętym do drucianej siatki odgradzającej kort, na którym grał mały blondynek, zobaczyłem na własne oczy,
jak wygląda wielki talent tenisowy. Jednocześnie poczułem jakiś niepokój. Tak, to był
sygnał, ostrzeżenie, że są w życiu marzenia nieosiągalne. Po pięciu minutach rzecz prosta
zapomniałem o tym, rzucając się w wir eliminacyjnych, a potem finałowych meczów. W
finale juniorów do osiemnastu lat mały blondynek wygrał z wyższym o dwie głowy smukłym Jankiem Strzeleckim i potwierdził, że nikt z młodych nie może mu sprostać.
Miał na imię Władek, a nazywał się Skonecki. Był starszy o kilka lat. Rychło wybił się
na czoło wszystkich juniorów. To on był wówczas główną nadzieją polskiego tenisa. Będzie bił mnie bez litości. Przegram z nim w finale mistrzostw Polski w deblu juniorów na
centralnym korcie Katowic. Moim partnerem był Andrzej Jurasz, a jego Chytrowski. Byłem wtedy najsłabszym zawodnikiem na korcie, a przy tym podwójnie zdenerwowanym.
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Znajomi, chcąc zrobić mi przyjemność przed ważnym finałem, zabrali mnie rankiem samochodem do Wisły. Samochód zepsuł się i dotarliśmy z powrotem na korty jedenaście
minut po czasie. Tylko dzięki wyrozumiałości organizatorów, którzy zresztą nie chcieli
skrzywdzić mego partnera, zaniechano przyznania zwycięstwa Skoneckiemu i Chytrowskiemu walkowerem. W kilkadziesiąt sekund przebrałem się w szatni i na kort! Tamci już
się rozgrzewali. Rozpocząłem grę bez rozgrzewki, ale nie jest to żadne wytłumaczenie
mojej kiepskiej gry. Szybkość i precyzja „malca z Łodzi”, choć podrósł o parę centymetrów od pierwszego spotkania, paraliżowała mnie. Moje loby były za krótkie i zabijał je
smeczem, większość moich returnów, po serwach Chytrowskiego, wyłapywał z łatwością i
kończył wolejem. Przegraliśmy bodaj 3:6, 4:6. Względnie zaszczytny rezultat był wyłącznie zasługą Jurasza. Był wściekły na mnie za spóźnienie, ale walczył jak lew.
Ze Skoneckim przegram jeszcze wyżej już w grze pojedynczej w finale juniorów na mistrzostwach Pomorza w Bydgoszczy. Nie umiałem wytrzymać dłuższej wymiany piłek,
chwilami ogarniała mnie wściekłość. To on, nie ja, będzie mistrzem Wimbledonu! Jak grać
z tym diabłem?!
Wreszcie jeszcze jedno z wielu naszych spotkań odbyło się po wojnie w ćwierćfinale
międzynarodowych mistrzostw Polski (już w kategorii seniorów), kiedy pokonał mnie
znów tą szybką, plasowaną po liniach piłką – o ile szybszą i mocniejszą po latach! – 2:6,
3:6, 3:6. Ale wtedy już nie myślałem o zdobyciu mistrzostwa świata. Marzyłem już nie o
tym, aby grać na słynnych trawiastych kortach, ale żeby je choć raz zobaczyć. Zobaczyć i
zasiąść w kabinie sprawozdawcy, bo byłem już wtedy początkującym dziennikarzem
sportowym. Odpierając jego pomysłowe ataki nie odczuwałem złości, tylko podziw, przyjemność płynącą z gry z tak świetnym przeciwnikiem. Zresztą byłem dumny, że do ćwierćfinału międzynarodowego turnieju doszedłem jako jeden z dwóch tylko Polaków. Pamiętam, grali wówczas w Katowicach między innymi: Czechosłowacy ze Smołynskym i Zabrodskym, Węgrzy ze świetnym Szigettim na czele i bodaj jeszcze ktoś z Europy Zachodniej.
Mój stały pogromca na początku kariery z trudem przebijał się do czołówki krajowej,
nie mówiąc już o europejskiej. Pod koniec lat trzydziestych polski tenis miał wiele mocnych rakiet. Nie tylko Ignacego Tłoczyńskiego, Józefa Hebdę i Adama Baworowskiego, o
których nie będę teraz pisał, gdyż nieraz kreśliłem ich ciekawe sylwetki. Poza tą reprezentacyjną trójką dobre wyniki na kortach krajowych i zagranicznych uzyskiwał potężnie
zbudowany Kazimierz Tarłowski, zwany z racji swej postury „Tarzanem”. Miał silny i
szybki forhend, za to słabo grał przy siatce, co dosyć często było przyczyną jego porażek.
Był ponadto Czesław Spychała, bardzo stylowy, ale nierówny w formie, i jego przeciwieństwo – regularny jak maszyna Ernest Wittman, Walenty Bratek, który wyróżniał się przede
wszystkim w grze deblowej, podobnie jak efektowny w akcjach na półkorcie i przy siatce
Zbigniew Bełdowski. Za nimi rosła kadra młodszych z Jerzym Gottschalkiem i Ksawerym
Tłoczyńskim na czele. Dopiero za nimi postępował Władysław Skonecki. Na krótko przed
wojną zaczął ich szybko dościgać. Wreszcie, żeby wspomnieć najmłodszych, którzy przed
wybuchem wojny byli jeszcze juniorami, spore nadzieje budzili Ślusarz ze Śląska, Piątek z
Poznania i jeszcze paru chłopców. Niejeden z wymienionych był moim bliskim kolegą, z
niektórymi przyjaźń wzmocniła się podczas okupacji. Grupa warszawskich tenisistów
jeszcze na początku pierwszej wojennej zimy stanowiła konspiracyjny oddział ruchu oporu
wchodzący w skład ówczesnego ZWZ (Związku Walki Zbrojnej), który przyjął w lutym
1942 roku dumną nazwę Armii Krajowej.
Ostatni duży turniej przed pięcioletnią zawieruchą wojenną rozegraliśmy w kraju, w
Gdyni, na kortach położonych tuż nad morzem. Były to Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski. Niezapomniany upalny sierpień bez chmurki na niebie. Dopuszczono mnie wtedy
(wciąż tylko juniora) do gier seniorów i tak się złożyło, że inauguracyjny mecz rozegrał ze
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mną właśnie na centralnym korcie gość z Jugosławii Konjovic. Nie zaprezentowałem się
zbyt dobrze i nie zdołałem urwać ani jednego seta starszemu o siedem lat i bez porównania
bardziej rutynowanemu przeciwnikowi. Za to Ksawerek Tłoczyński i Jurek Gottschalk
pięknie spisali się grając w deblu; doszli aż do półfinału tocząc dramatyczny, pięciosetowy
pojedynek z grającymi wówczas w jednej parze Hebdą i Spychałą. Sędziowałem im siedząc na wysokim stołku. Jak przyjacielsko zachowywali się wobec siebie przeciwnicy!
Ani jednego gestu zniecierpliwienia – nie mówiąc o złości – kiedy partner przeżywał słabsze chwile albo kiedy piłka była sporna. Starsi chcieli wygrać, ale zagrzewali młodszych
do walki. Przy zmianie stron spotykali się na chwilę: łyk herbaty, wytarcie spoconej twarzy ręcznikiem. Przemiły Jóźku Hebda udzielił wtedy niejednej rady Ksawerkowi i Jurkowi. Wypominał Gottschalkowi: „Ja to już mogę zamknąć oczy i z góry wiem, gdzie zagrasz”, albo przyjaźnie strofował ich obu, że za dużo grają lobami. Jóźku z gładko przyczesanymi włosami do góry, uśmiechnięty, często poprawiający czuprynę, choć uczesany
był zawsze jak należy. Przystojny, opalony Spychała, już wtedy tęgawy. Aha, Hebda niemal zawsze występował w długich spodniach, a i wtedy w Gdyni mimo ogromnego upału
nie grał w szortach. Ksawerek – najniższy i najsłabszy fizycznie z czwórki – grał chyba
najchytrzej. Plasował piłki miękko, ale złośliwie i często wyprowadzał przeciwników w
pole. Jurek grał lewą ręką i miał liftowany forhend; zgrabny szatyn o lekko zadartym nosie
i okrągłej twarzy z bardzo słabym zarostem, mimo że zbliżał się do dwudziestki. Zginął
śmiercią żołnierza w Śródmieściu podczas Powstania.
Ostatnie piłki na kortach „Legii” padły w niedzielę 3 września 1939 roku. Była to pamiętna niedziela. Anglia i Francja przystąpiły do wojny. Choć była już wojna, kilka osób
przyszło jeszcze z rakietami, niektóre w mundurach. Pożegnalne forhendy i serwisy. Na
niebie pojawiły się samoloty ze swastyką. Wpadłem na kilka minut posłuchać dźwięku
rakiet. Jutro już ucichną.
Nie, nie ucichły. Proszę sobie wyobrazić, że grywaliśmy cichaczem podczas okupacji.
Nasza paczka z „Legii” trenowała na kortach Instytutu Głuchoniemych w Warszawie,
ukrytych głęboko za skarpą porośniętą gęsto drzewami. Dzisiaj w tym miejscu rozciągają
się trawniki, jest to skraj Parku Kultury przylegający do ulicy Książęcej. Powyżej dawnych
kortów na skarpie bieli się budynek Muzeum Ziemi. Otóż tam znaleźliśmy zaciszny kącik
dla naszej pasji. W ogóle mało kto tam zaglądał. Zaszywaliśmy się na kortach w wolnych
chwilach i ostro trenowaliśmy, a stałymi bywalcami byli bracia Tłoczyńscy, Spychała,
Gottschalk i kilku innych kolegów. W budce służącej nam za garderobę – gdzie królowali
gospodarze, bracia Kornelukowie: Jan i Stefan – w drewnianych szafkach obok rakiet,
pantofli i piłek czasem pojawił się automatyczny pistolet, skrzynka z bronią, konspiracyjna
prasa.
Ale to już zupełnie osobna historia – służba podziemna kadry polskich tenisistów. Po
pewnym czasie zaczęliśmy nawet wyjeżdżać „na tournée” – jak żartobliwie mówiliśmy –
do Konstancina, gdzie na terenie posesji cenionego warszawskiego cukiernika Pomianowskiego znajdował się wcale dobry kort. Rozegraliśmy tam parę turniejów, ale nasza ekstraklasa w nich nie startowała, za to wystąpiła w kilku niedzielnych grach pokazowych. Przychodziło sporo publiczności. Pewnego razu przybiegł ktoś na kort z alarmem, że do Konstancina zajechały „budy” i żandarmi przeprowadzają łapankę. My graliśmy jednak dalej,
tylko poprosiliśmy publiczność, aby nie biła braw po udanych akcjach.
I tak w niesamowitej ciszy trwał dalej polski tenis w oczekiwaniu na lepsze dni.
Nadszedł początek lata roku 1945. Losy zaprowadziły mnie do Koszalina. Odremontowaliśmy tamtejsze korty przy udziale kilku jeńców niemieckich, co dało nam szczególną
satysfakcję, i znów mogliśmy grać. Rychło utworzyła się paczka tenisowych maniaków.
Jednym z nich był Lulek Popławski, dawny dobry gracz jednego z klubów warszawskich.
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Któregoś dnia wpadł mi w rękę „Przegląd Sportowy” – bo już zaczął wychodzić – i
przeczytałem tam małą wzmiankę: „Pojutrze w Sopocie rozpoczynają się mistrzostwa Polski”. Oczom nie wierzyłem. Następnego dnia wziąłem rakietę, strój zapakowałem do teczki i na dworzec. Po kilku godzinach wyczekiwania nadjechał skład towarowych wagonów.
Przez całą noc tłukliśmy się na stojąco. Wreszcie Sopot. Idę z rakietą pod pachą w kierunku sopockich kortów. Po drodze szukam afisza. Jakże, przecież to mistrzostwa Polski!
Pierwsze po wojnie! Co? Nie ma afiszów? Ano, nie ma, trudno. Wreszcie dochodzę na
miejsce. Pusto i głucho. Dobijam się do drzwi, ktoś otwiera. Trener Jan Korneluk.
– Dzień dobry!
– Serwus!
Witamy się jak gdyby nigdy nic, ale pan Janek jest jakiś dziwny.
– Panie Janku, gdzie te mistrzostwa?
– Jakie mistrzostwa?
– Przecież czytałem...
– Aaa, tak... w „Przeglądzie”. Ale to była informacja przedwczesna. Trzeba było odwołać w ostatniej chwili. Będą, ale trochę później, i nie u nas, a w Krakowie. Ale jak pan
już jest, to sobie zagramy. Niech pan idzie w lewo do szatni i się przebierze. W kranie jest
woda, ale prysznice jeszcze nieczynne. Jest woda, ale zimna. Robi się dopiero. Za trzy dni
będzie.
I tak, rok po roku, znowu odbywały się krajowe mistrzostwa. Te pierwsze po wojnie, w
Krakowie, wygrał jeszcze Hebda, zwyciężając w finale małego blondynka z Łodzi. Ale
potem rozpoczęła się już era Skoneckiego. Był mistrzem kolejno przez wiele lat. W Pucharze Davisa zadebiutował w 1947 roku, gdyż wtedy Polacy zaczęli brać udział w tych pięknych rozgrywkach po wojennej przerwie. Los dał nam za przeciwnika Anglię. Z Anglią
właśnie zaczynaliśmy swoje występy pucharowe jeszcze na początku lat dwudziestych i
teraz znowu historia się powtórzyła.
Rok 1947. Centralny kort „Legii”. Jakby się nic nie zmieniło. Ten sam domek klubowy,
te same drewniane trybuny i jak zawsze tłumy widzów. Świeże jeszcze wspomnienia o
Ignacym Tłoczyńskim, którego losy wojenne rzuciły do Wielkiej Brytanii. Hebdy ludzie
nie musieli wspominać, gdyż grał już przeciwko Brytyjczykom. Obok niego wystąpił Skonecki. Z rezerwą patrzono wówczas na jego ładne uderzenia. Ale od razu pierwszego dnia
wygrał z rutynowanym Burtonem i lody zostały przełamane, choć w dalszej karierze nieraz
będzie na bakier z publicznością. Obu naszych graczy pokonał jednak świetny Mottram,
ojciec tego samego Mottrama, który w blisko trzydzieści lat później będzie częstym przeciwnikiem Wojciecha Fibaka. Hebda pobił Burtona, debla przegraliśmy i cały mecz także,
2:3.
Następne lata w naszym tenisie to był już przede wszystkim Skonecki. Nie będę opisywał jego najbardziej pamiętnych meczów – ze świetnym, ofensywnie grającym Szwedem
Davidsonem, z szybkim Meksykaninem Contrerasem albo chilijskim Indianinem, groźnym
Ayalą. Znakomite, zwycięskie pojedynki, które rozpalały publiczność do białości. Wiele
tysięcy ludzi zakochało się wówczas w grze Skoneckiego i w tenisie.
Tak, grał pięknie. To przede wszystkim rzucało się w oczy. Ale może ciekawsze było w
nim co innego: jego osobowość pełna przeciwieństw, specyficzny rodzaj aktorstwa (bo
przecież i w takiej roli występuje zawodnik). Myślę tu o tym wszystkim, co otacza grę – o
gestach, sposobie reagowania na powodzenie i niepowodzenie, o sposobie przeżywania
własnej walki. Pod tym względem ten gracz był ciekawą sylwetką, choć na pewno nie
zawsze godną naśladowania. Miewał świetne dni, miewał i złe. Czasami zwyciężał w
pięknym stylu, innym razem przegrywał i denerwował wszystkich. Zżymał się na sędziów,
na widzów, rzadziej na siebie. Na korcie był jakby przezroczysty. Patrząc na jego grę, nietrudno było uchwycić moment, w którym załamywał się lub odradzał. Czasem załamanie
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powodowała jedna nieudana piłka, błąd sędziego, nieopatrzny okrzyk widza, brawa w nieodpowiednim momencie albo raptowny powiew zmieniający lot piłki. Natomiast jedno
fenomenalne zagranie rozgrzewało go i zrywał się do walki w beznadziejnym zdawałoby
się momencie.
Ruchy miał płynne, harmonijne, stosował przede wszystkim grę w głębi kortu. Właśnie
z końcowej linii znakomicie plasował piłkę. Nie stosował prawie nigdy liftowanych uderzeń. Miał znakomitego woleja, ale czasami genialnie zagrywał przy siatce. Widywaliśmy
wielu zawodników o bez porównania lepszych smeczach, ale i Skonecki czasami kapitalnie smeczował. Serwis nie był jego mocną bronią, lecz bywały mecze, że serwował świetnie. To wszystko było tajemnicą i urokiem tenisa Skoneckiego. Splot walorów i wad. Te
sprzeczności dostrzec można było także w jego postępowaniu, o czym świadczyły jego
burzliwe losy. Wreszcie osiadł w Austrii.
Jak pisać o człowieku, którego znało się od tylu lat? Odbiliśmy sporo piłek. W swoim
czasie dostarczył entuzjastom tenisa, a więc i mnie, wielu emocji. Znany był także jako
koleżeński, choć niedostępny rywal. I on nie został mistrzem Wimbledonu. Był wielkim
talentem, ale zabrakło mu chyba siły woli, uporu. Ale w Wimbledonie spotkamy się. Będzie grał na jednym z dalszych kortów, a ja będę siedział w kabinie reporterskiej. Zobaczę
go, jak walczy podczas deszczu na śliskiej trawie, atakowany przez jednego z młodszych i
bardziej upartych przeciwników. Zbliżał się już wtedy z wolna schyłek jego kariery. Byłem tak przejęty swą pierwszą wizytą na słynnych kortach i obecnością największych ówczesnych graczy, że wyznam, iż uwaga moja nie skupiała się na nim, a na mistrzach rakiety. Chłonąłem, dosłownie chłonąłem niepowtarzalną atmosferę tego turnieju. Jakże tam
pięknie wokół! Jasnozielony, jedwabisty dywan – to kort centralny. Kolor trybun, ścian i
zabudowań klubowych – także zielony. Na każdym kroku zieleń, bo wokół park i ogrody,
sławne angielskie żywopłoty, aksamitne trawniki i wiele kwiatów. Chyba najpiękniejsze
były kwiaty o delikatnym odcieniu fioletu. Ciągnęły się długim rzędem wzdłuż balkonu
nad głównym wejściem do honorowej loży. Czerwony dywan prowadził do środka, nad
drzwiami wisiał stary zegar. Cały budynek obrośnięty był gęsto winem. Czasami patrzę na
mały obrazek, kupiony podczas mojej pierwszej wizyty w Wimbledonie. Oprawiłem go w
zwyczajne drewniane ramki i powiesiłem w pokoju. Na ciemnozielonym tle – fioletowe
kwiaty. Te dwa kolory są oficjalnymi barwami tego turnieju.
We wnętrzu starej trybuny okalającej główny kort mieści się muzeum wimbledońskiego
turnieju. Jakże stary tenis, jak zmienił się z biegiem lat! Fotografie dawnych mistrzów,
staromodny sprzęt i stroje publiczności. Telewizja przybliżyła nam tę jedyną w swoim
rodzaju imprezę, ale wtedy, kiedy znalazłem się tam po raz pierwszy, wszystko było pełną
uroku nowością. Po prostu sportowe retro! A i miejsce spotkania wielkiego wyczynu z
„wielkim światem” i wielkim snobizmem sprawia też takie wrażenie. Panuje tam zawsze w
pełni sportowa atmosfera. To turniej, który nigdy nie budził szowinizmu. Oklaskiwało i
oklaskuje się tam najlepszych, ale nagradza brawami i tych, którzy przegrywają. W walkach tych jest coś z ducha olimpijskiego, choć od pwnego czasu zawodnicy startujący w
Wimbledonie otrzymują pieniężne premie. Nie byłoby więc źle, aby styl wimbledońskiego
retro rozprzestrzeniał się dalej na wszystkie najnowocześniejsze stadiony.
Kiedy znalazłem się tam po raz pierwszy, nikt w Polsce nie marzył, by Polak mógł
ubiegać się o zaszczyt gry w finale. Dawne to czasy, kiedy Jadwiga Jędrzejowska walczyła
w finale Wimbledonu i omal nie wygrała, mając za przeciwniczkę Angielkę Dorothy Round. A było to w 1937 roku. Dopiero czterdzieści jeden lat później znalazł się tam Polak,
który przedarł się aż do półfinału, co prawda w deblu. Właśnie z tej gry – w której partnerem Fibaka był Holender Tom Okker, a przeciwnikami Amerykanie John McEnroe i Peter
Fleming – przeprowadzałem bezpośrednią telewizyjną transmisję do kraju. Trudno wyrazić, jak byłem przejęty. Już nie chodzi o sam fakt, że jestem w Wimbledonie i pełnię wy-
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marzoną służbę sprawozdawczą – bo byłem tam już nie po raz pierwszy – ale czułem, że
jestem świadkiem kolejnej wielkiej szansy polskiego tenisa.
Znaleźliśmy się więc wreszcie przy osobie Wojciecha Fibaka, gracza, który odegrał
ogromną rolę w rozwoju tego sportu w naszym kraju. Kariera tego zawodnika była szczególnie interesująca. Zanim więc znajdziemy się na centralnym korcie Wimbledonu w roku
1978, wydaje mi się, że warto cofnąć się i prześledzić tenisowe dzieje tego gracza; tym
bardziej że jest to kariera nietypowa w polskim sporcie i wzbudzała zarówno podziw, jak i
zazdrość. Zresztą kariera nie tylko sportowa, potem dużo szersza: biznesy, kolekcja cennych obrazów, różne funkcje i koneksje z głośnymi osobami z wielkiego świata.
Jesteśmy na korcie w amerykańskim mieście Houston, gdzie 11 grudnia 1976 roku późnym wieczorem czasu polskiego rozpoczął się finał o Grand Prix pomiędzy Orantesem a
Fibakiem.
Ten mecz długo będziemy pamiętać i chyba wypadnie go zaliczyć do ważniejszych w
karierze Wojciecha Fibaka, bez względu na to, ile ta kariera miała jeszcze wzlotów. Nie
tylko dlatego, że toczył się o wyjątkowo dużą stawkę i Polak spotkał się z przeciwnikiem o
wielkiej klasie. Hiszpan Manuel Orantes to był tenisista wręcz znakomity i nie chodzi jedynie o jego kunszt techniczny i taktyczny.
Wnosił na kort wartości dodatkowe – inteligencję i dżentelmeńskie zachowanie. Niemal
cała Polska oglądała to spotkanie, począwszy od drugiego seta, w bezpośredniej transmisji
zza oceanu, która po długich staraniach doszła w końcu do skutku dzięki naszej telewizji.
Siedziałem w jaskrawo oświetlonym studiu ze słuchawkami na uszach, przede mną stał
na stoliku mikrofon, o trzy metry dalej monitor. Dokładnie co do minuty padł wreszcie
sygnał, że można zaczynać. Nie będę przypominał szczegółów przebiegu walki. Był to
ładny, a jednocześnie dziwny mecz, w którym nie po raz pierwszy uzewnętrzniły się z całą
wyrazistością specyficzne cechy tenisa.
Przypominam krótko. Pierwszego seta wygrał Fibak 7:5, drugiego przegrał 2:6, z kolei
wpadł w trans zdobywając seta następnego 6:0 i objął prowadzenie w secie czwartym 4:1.
Ta bliskość zwycięstwa – zapamiętałem to dokładnie i wyraziłem to podczas swej relacji
jednym zdaniem – wzbudziła mój niepokój. Ile razy gracza gubiła zbytnia pewność siebie
albo pośpiech, aby jak najszybciej doprowadzić do upragnionego momentu, gdy podaje się
pokonanemu przeciwnikowi rękę ponad siatką. Orantes, zdawało się bliski rezygnacji, obserwował jednak bacznie rywala. Każde jego niepowodzenie, każdy następny błąd odnawiał stopniowo siłę i wiarę Hiszpana. To było wspaniałe! Nie ma straconej pozycji w sporcie. Nie wiem, jak zachowałby się Orantes, gdyby następnego gema znów przegrał i Fibak
objął prowadzenie 5:1. Zrezygnowałby, czy dokonał jeszcze jednej próby powstrzymania
ofensywy przeciwnika? Chyba jednak walczyłby do końca. Kiedy Orantes poprawił stan
gemów na 2:4 – pamiętam dokładnie – uśmiechnął się.
Hiszpan rozpoczął teraz niejako drugą bitwę po przegraniu pierwszej. Niezmiernie ciekawą metamorfozę przeszli obaj przeciwnicy w końcówce czwartego seta. Był to nie lada
wstrząs dla sportowej opinii w Polsce, a zapewne także w Hiszpanii. Tyle że za Pirenejami
ludzie szaleli z radości, kiedy ich Manuel – zmęczony zdawałoby się do ostatnich granic,
znajdujący się na krawędzi rezygnacji – zaczął z wolna przeważać szalę na swoją korzyść.
Dał wspaniały pokaz techniki i taktyki, a chyba i dowód rzadkiej umiejętności przenikania
stanu psychicznego rywala. Rutyna wzięła w końcu górę. Zwyciężył w sumie nieco lepszy
tenisista, co w niczym nie umniejsza walorów gry Polaka. Fibak przegrał ostatniecznie w
pięciu setach 7:5, 2:6, 6:0, 6:7 i 1:6. Pod koniec górował Hiszpan. Pierwszy przełom nastąpił w dramatycznym czwartym secie. To nieszczęsne wypuszczenie inicjatywy przy
prowadzeniu 4:1 i fatalny pośpiech! Mimo wszystko Fibak miał jeszcze potem nieznaczne
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szansę zwycięstwa. Myślę o samym początku piątego seta. Kilka piłek rozegrał naprawdę
pechowo. Miał wielką szansę wyrównać stan gemów na 1:1, jeszcze mógł się wtedy „zaczepić”, nawiązać równą walkę. Niestety, przegrał gema i Orantes objął prowadzenie 2:0.
Wtedy reszta stała się formalnością.
Zdobycie drugiego miejsca w finale Grand Prix było jednak wielkim sukcesem, choć
nadal nie opuszcza mnie myśl, że stracona okazja wygrania wielkiego turnieju w Houston
miała pewien wpływ na dalszą karierę Polaka. Stało się. Szerokość linii kortu to parę centymetrów. Parę centymetrów ma również biała taśma na samej górze siatki. Zastanówmy
się: jak trudno graczowi trafić w samą linię? Za to jak łatwo wyrzucić piłkę o centymetr
poza linię albo strzelić w taśmę tak, że wytrzyma i nie przepuści piłki na drugą stronę.
Niekiedy tenisista przegrywa mecz, gdyż w ciągu kilkugodzinnego pojedynku robi kilka
minimalnych błędów. Pudłuje o centymetr w ważnym gemie i właśnie takie drobne usterki
decydują o losach całego spotkania. Mecz był dramatyczny, toczył się w napiętej atmosferze. Nieprędko go zapomnimy.
W pewnym momencie, w przerwie, kiedy gracze usiedli obok stołka sędziego, wycierali
twarze ręcznikami i pili krótkimi łykami ze szklanek stojących na stoliku, przypomniał mi
się inny mecz Fibaka. Rozegrał go dwa i pół roku wcześniej w Warszawie. To było wczesną wiosną podczas spotkania Polska – Węgry o Puchar Davisa. Mimo wstępnych, raczej
sceptycznych ocen, przez trzy dni walk faworyci węgierscy nie zdążyli nas pokonać, stan
meczu był remisowy 2:2, a decydujący pojedynek Fibaka z Węgrem Balazsem Taroczym
musiano przełożyć na czwarty dzień, gdyż nie zdołano go zakończyć z powodu zapadających ciemności.
Dogrywka rozpoczynała się w sytuacji dla Polaka niekorzystnej. Taroczy zdążył wygrać
dwa sety przegrywając jednego i prowadził w secie czwartym 5:4. Był już wtedy renomowanym tenisistą mimo młodego wieku i nie tylko węgierscy fachowcy przepowiadali mu
dużą przyszłość.
O Fibaku wtedy tak się nie mówiło. Był bez wątpienia talentem i sam sporo razy wyrażałem publicznie taką opinię, kiedy był jeszcze juniorem, wróżąc mu, że być może zostanie dobrym graczem. Wyznam jednak, że w głębi kryła się także niewiara. Przecież i
przedtem pojawiali się często na naszych kortach młodzi, obiecujący tenisiści i nic potem z
tego nie wychodziło. Stawali jako chłopcy do nielicznych turniejów, przebijali się do finałów, z czasem wyrastali na obiecujących seniorów i wciąż kończyło się na nie spełnionych nadziejach. Myślę o latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i dalszych, a niewiele
lepiej działo się i w latach pięćdziesiątych. Jedni mieli ładny styl, ale brakowało im sumienności, inni mieli siłę fizyczną przy braku walorów psychicznych, które w tenisie są
niezbędne. Ani razu z tego grona – czy grona (?), było to przecież aż kilka generacji – nie
wyłoniła się naprawdę wybitna indywidualność. Może nawet drzemał talent w tych młodzieńcach, ale nie zdołano wykrzesać z nich iskry, nie mówiąc już o płomieniu. W ogólnym marazmie, jaki obezwładniał przez długie lata polski tenis, gasły zdolności. Czy można więc dziwić się, że przy kolejnej postaci, która zaczęła pojawiać się w meczach i turniejach krajowych, nadzieja mieszała się z niewiarą? Tak, zachęcałem Fibaka w miarę
swych skromnych możliwości, pisałem o nim, mówiłem w radiu. Czy jednak wyrośnie z
niego na pewno wybitny gracz? Zależało to od wielu okoliczności. Przypomnę, że w roku
1974 Fibak dość wyraźnie zatrzymał się w rozwoju. Miał wtedy już ponad dwadzieścia lat,
a to jest sporo dla dzisiejszego wyczynowca. Jeszcze jeden, który mógłby grać świetnie w
tenisa, a który świetnie grać nie będzie?
Czwarty set rozstrzygającego pojedynku pucharowego na korcie „Legii”. 5:4 w gemach
i 2:1 w setach dla Węgra. Taroczy przygotowywał się do pierwszego serwisu. Było pochmurno i chłodno. Na trybunach nikt nie wierzył, że Fibak wygra. Po kilkudziesięciu sekundach gry Taroczy zdobył kolejno trzy punkty i objął prowadzenie 40:0. W tenisie okre-
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śla się taką sytuację jako praktycznie beznadziejną. Przecież tamten miał potrójnego
meczbola! Była to sytuacja gorsza niż bronienie rzutu karnego na minutę przed końcem
przy stanie 1:1. 40:0 na korcie w rozstrzygającym gemie to niemal tak, jak trzy kolejno
bite rzuty karne. Raz się nie uda, to za drugim razem wbije. A jak nie, to ma przed sobą
jeszcze jeden strzał.
Pierwszy meczbol dla Taroczy’ego. Fibak miał szczęście, co wcale nie umniejsza jego
późniejszych zasług.
Węgier zaatakował i zmusił Polaka do odsłonięcia kortu, złapał odbitą piłkę na rakietę,
uderzył, lecz posłał ją o kilka centymetrów w aut. Sędzia miał już oznajmić; „gem, set i
mecz”, ale tylko poprowadził piłkę wzrokiem, odetchnął i powiedział cicho: „czterdzieści
do piętnastu”. Węgier zabierał się do kolejnego serwisu, szykował się do drugiego rzutu
karnego. Odpowiedź Fibaka była fenomenalna. Nagle wpadł w trans. Zagrał return całkowicie ryzykownie. Taroczy odbił go i odtąd piłka zaczęła „chodzić” ponad siatką. Polak
przyjmował najtrudniejsze piłki i posyłał je w te miejsca kortu, skąd Węgrowi było najtrudniej dać odpowiedź. Mimo skurczów napięcia i niewysłowionej nerwowości ten fragment gry unaocznił nie po raz pierwszy, jak dalece tenis to balet połączony z geometrią.
Jak przerażająco cienka jest granica pomiędzy klęską i zwycięstwem! W przełomowych
chwilach, których jest wiele, stale decydują centymetry. Najmniejsze zakłócenie rytmu
biegu, ułożenie ręki, mikroskopijnie małe przesunięcie rakiety w zmęczonej i spoconej
dłoni, powiew wiatru, wreszcie oko sędziego decydować mogą o wszystkim. A mimo to
tenis nie jest ślepym hazardem. Z pozornych przypadków układa się jakaś logiczna wypadkowa. Nie jeden zryw, ale cała ich mnogość rozłożona na wiele godzin walki mówi
dopiero o wyższości jednego z przeciwników.
Fibak wyrównał na 40:40 po obronie trzech kolejnych meczboli. Potem szło mu coraz
ławiej. Wygrał gema, wygrał seta, wywalczył kolejno siedem gemów! Zdobył więc owego
czwartego, zdawało się, przegranego seta w stosunku 7:5, wydźwignął się z klęski i objął
prowadzenie w secie piątym 4:0. Ale dramat na tym się nie skończył.
W sporcie, a szczególnie w tenisie występuje pewne niebezpieczne zjawisko. Zwodnicza myśl, że oto zbliża się już zwycięski koniec. „Więc jednak wygram!” Uczucie ulgi,
myśl, która może zniszczyć wszystko. Zawodnika ogarnia wtedy pośpiech. I teraz każde
niepowodzenie, mały aut, strzał w taśmę, jakiś nieznaczny błąd powiększa ten pośpiech, a
w następstwie obezwładnia. I tak było wtedy z Fibakiem. Podobna sytuacja wystąpiła w
dwa i pół roku później w meczu z Orantesem.
W takim właśnie momencie Taroczy zaczął być znów górą. Minuta po minucie odradzał
się i w tym przypływie wiary był porywający. Ciągnął 1:4... 2:5... 3:5... 4:5... W końcu
jednak Fibak opanował się i wygrał. Pokonaliśmy Węgrów 3:2, przechodząc do następnej
rundy Pucharu Davisa. Ale cieszyło nas jednak co innego: odporność Fibaka, jego dzielność i upór. A więc nie tylko celne forhendy, returny i smecze, lecz jakiś błysk, zaskakująca umiejętność koncentracji w chwilach najcięższych, śmiałość ryzyka. W niektórych
momentach grał lepiej (paradoks!), niż umiał. W ten sposób także ujawnia się niekiedy to,
co określamy w sporcie mianem talentu.
Po zwycięstwie nad młodym, ale – jak mówiono – o wiele bardziej utalentowanym Węgrem, Fibak po raz pierwszy zyskał szerokie publicity. Zaczęto pisać o nim, że ma talent i
wyrośnie z niego dobry gracz. Niekiedy były to zresztą pierwsze publikacje o tenisie większości ich autorów.
Minęło parę miesięcy i nasz gracz jakby obniżył poziom. Przegrał kilka spotkań z krajowymi rywalami, między innymi pokonał go w mistrzostwach Polski starszy od niego
Henryk Drzymalski. Wiele wskazywało na to, że i ten talent zacznie z wolna przygasać i
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wszystko pójdzie dalej utartym torem. Nagle jesienią 1974 roku kibice dowiedzieli się z
gazet, że we wstępnej rundzie turnieju w Madrycie Fibak został pokonany przez słynnego
już wówczas Szweda Borga. Fibak gra w Hiszpanii? Skąd się tam wziął? Sprawa jeszcze
nie wzbudziła większego zainteresowania. Zawrzało dopiero, kiedy wkrótce doszła do
kraju następna, wręcz sensacyjna wiadomość. Fibak pokonał w Hiszpanii czarnego Amerykanina Arthura Ashe’a! Ashe to była jedna z wielkości, gracz nad gracze. Aż trudno
uwierzyć, że mógł przegrać z mało znanym Polakiem. I tak się to pierwsze samodzielne
tournée Fibaka zaczęło. Wyjechał na własną rękę, za własne pieniądze i za tę niesubordynację został zdyskwalifikowany przez Polski Związek Tenisowy.
Zabrałem wtedy publicznie głos. A zacząłem od krótkiej analizy, co oznacza termin
„inicjatywa oddolna”. Przypominałem, że banalnym przykładem takiej pozytywnej oddolnej inicjatywy w sporcie bywają niektóre czyny społeczne. W jakimś środowisku, na jakimś terenie grupka ludzi dobrej woli, nie czekając na wezwanie, zakasuje rękawy i samorzutnie zabiera się do wykonania pracy. W ten sposób powstało w kraju niemało najrozmaitszych boisk i urządzeń, które może by nie powstały z powodu braków materialnych, a
niekiedy braku inicjatywy odgórnej. I wszystko odniosłem do osoby młodego gracza, który
wyjechał owej jesieni na własny koszt w dalekie tournée zagraniczne i zaczął z wolna
osiągać coraz lepsze wyniki. Wreszcie polski tenisista zaczepił się na końcu czołówki
światowej i ma szansę utrzymać się, może nawet pójdzie w górę, oczywiście, jeśli będzie
miał okazję do częstych gier z najlepszymi rakietami.
Dlaczego został zdyskwalifikowany? Pobudką jego czynu była determinacja. Świadomość, że jeśli dalej tak będzie, jak do tej pory, podzieli los starszych kolegów, którzy kiedyś też dobrze zapowiadali się, ale z powodu nikłych kontaktów z lepszymi przeciwnikami
nie rozwinęli zdolności i utonęli w szarzyźnie. Oczywiście w sporcie jest potrzebna dyscyplina, ale najważniejsza jest wewnętrzna dyscyplina człowieka. Ona dopiero staje się fundamentem prawidłowego postępowania. Należy umieć ocenić intencje zawodnika, który
od dzieciństwa ćwiczy marząc, by wybić się jak najwyżej i pokazać, że Polak również może grać jak Amerykanin Arthur Ashe lub Rumun Illie Nastase. Nastąpił wstrząs w środowisku działaczy i zmusił ich do refleksji. Fibak co prawda częściej przegrywał, ale toczył
zacięte walki. Zaskakiwał opór, który stawiał sławnym zawodnikom. Coraz częściej urywał im sety. Nieraz zdarzyło się i tak, że dosłownie kilka piłek dzieliło go od osiągnięcia
sukcesu. Parokrotnie pokonał też mocniejszych od siebie graczy.
Opinia publiczna opowiedziała się za nim. Związek dyskretnie cofnął dyskwalifikację.
Rychło dokonał przełomowego posunięcia zmieniając swą poprzednią decyzję i postanowił wysłać kilku graczy na turniej do Wiednia, choć przedtem uznawał, że najlepiej jest,
jeśli zawodnicy ćwiczą jedynie we własnym gronie na korcie w Wałbrzychu. Zaczęto rozumieć, że aby zostać wyczynowcem wysokiej klasy, trzeba startować stale w najmocniejszej konkurencji. To było już nie tylko osobiste zwycięstwo Fibaka. Zaczęto starać się o
nieco częstsze niż dotąd zagraniczne starty tenisistów. Przodem nasz tenis tylko udawał, że
jest tenisem międzynarodowym. Z oporem organizowano imprezy dla młodzieży, nie
umiano zatrzymać procesu likwidacji kortów. Tenisowa rekreacja prawie nie istniała.
Fibak grał gdzieś hen w szerokim świecie. Brawa, którymi coraz mocniej go obdarzano,
dochodziły do nas. W styczniu 1975 roku wyruszył na następne tournée. W USA brał
udział w wielu turniejach. Dwukrotnie walczył ze znakomitym Jimmym Connorsem. Przegrał, ale za każdym razem odebrał Amerykaninowi seta. Wiosną przebywał w Hiszpanii.
W Walencji dotarł aż do półfinału. Wygrał turniej deblowy. Rozpoczął poszukiwania stałego partnera do debla. Otrzymał propozycję od świetnego Czechosłowaka Jana Kodeša i
odniósł z nim kilka zasługujących na uwagę zwycięstw. Minęło kilka miesięcy i stworzył
wreszcie parę z nieco starszym od siebie graczem z RFN, Karlem Meilerem. Widać dobrali
się, gdyż zwyciężyli wspólnie w kilku turniejach. Fibak – szybki i pomysłowy w akcjach –
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z wolna wyrastał na wysokiej klasy taktyka. Meiler wprowadzał do gry dynamikę, miał
potężny serwis i zabijające uderzenie z woleja. Wolno, systematycznie, ale w istocie szybciej, niż można było przypuszczać, Fibak piął się w górę.
Wiosną 1975 roku wystąpił z drużyną w Warszawie przeciwko ekipie Szwecji w Pucharze Davisa. Padł rekord frekwencji publiczności. Przyszły tłumy, i to nie tylko na Borga.
Przegraliśmy 1:4. Jedyny punkt zdobył Fibak zwyciężając łatwo Anderssona. Z Bjoernem
Borgiem przegrał w trzech setach, ale po zaciekłej walce. Łatwo było dostrzec, jakie zrobił
postępy. Serwis jego był nieco szybszy, bardziej plasowany. Wzbogacił repertuar uderzeń.
Borg grał jak maszyna, mocno, dokładnie i brzydko; spieszył się, bo zaraz po meczu musiał lecieć do USA na wielki turniej mistrzów rozgrywany o wysokie nagrody. Były jednak
momenty, że Fibak mu zagrażał i zaświtała nadzieja, iż przyjdzie dzień, w którym Szwed
może stanąć w obliczu porażki. Stanie się to wiosną następnego roku na turnieju w Monte
Carlo. Tam wreszcie Polak pokona słynnego Szweda.
Wygrał z Bjoernem Borgiem, Guillermo Vilasem, Tomem Okkerem, Illie Nastase i
wieloma innymi renomowanymi „rakietami”. Sztokhoimski finał z Rumunem retransmitowała nasza telewizja. Ludzie w Polsce zobaczyli wtedy na własne oczy, jakie poczynił
postępy i jak świetnie grał.
W kwietniu 1976 roku odniósł wielki triumf w deblu na korcie w Kansas City. Wraz z
Karlem Meilerem pokonali po kolei najsilniejsze pary świata. Wyszli zwycięsko z finałowego pojedynku przeciwko Amerykanom Stanowi Smithowi i Robertowi Lutzowi po pięciu setach zażartej walki, w której Fibak grał najlepiej z całej czwórki. Został mistrzem
świata w deblu.
Ale miewał i niepowodzenia. Przegrał parę razy zdawało się wygrane mecze, co zdarza
się zresztą zawodnikom wybitniejszym niż on. Częściej niż na polskim korcie mieliśmy
okazję obserwować jego występy na kortach zagranicznych za pośrednictwem telewizji,
która niejednokrotnie retransmitowała ciekawe pojedynki. Mogłem bezpośrednio obserwować jego grę na korcie i uważam, że jednym z najlepszych jego uderzeń był return, i to
zarówno z forhendu, jak i bekhendu. Opanował również umiejętność zaskakującego ataku
przy siatce. Na ogół bywał szybki, choć wielu zawodników z ówczesnej czołówki miało
znacznie lepszy start. Często stosował zaskakujące loby. Umiał się bronić. Jednak ustępował dość wyraźnie najwybitniejszym zawodnikom, aczkolwiek zdążył w ciągu swojej kariery pokonać niemal wszystkich graczy. Brakowało mu przede wszystkim siły fizycznej.
Tak czy inaczej zawędrował na wyżyny zadziwiająco szybko, co zresztą podkreślała
cała prasa światowa.
Uznano go za tenisistę, który poczynił największe postępy w roku 1976. Rok następny
rozpoczął od kolejnych turniejów i spotykało go sporo niepowodzeń. Bez porównania lepiej wiodło mu się w deblu, w którym wraz z nowym partnerem, Tomem Okkerem z Holandii, wygrał wiele poważnych turniejów, nawet największych, wchodzących w skład
corocznych cyklów klasyfikacyjnych. W styczniu 1979 roku zdobyli halowe mistrzostwo
USA, bijąc w finale McEnroe’a i Fleminga.
Z docentem doktorem habilitowanym medycyny Janem Fibakiem rozmawiałem w Poznaniu na początku 1979 roku. Wojtek zaskoczył go swoim rozsądkiem, szybkimi, a jednocześnie przemyślanymi decyzjami w ważnych sprawach życiowych. Umie kierować
losem swoim i najbliższych. Ale w rozwoju jego kariery, co ojciec mocno podkreślił, odegrał rolę także i przypadek.
– Gdyby podczas pierwszego tournée po Hiszpanii, na które pojechał za własne pieniądze, nie zdołał odnieść kilku ważnych zwycięstw, musiałby wrócić do domu. Po prostu nie
starczyłoby już pieniędzy na dalsze podróże i starty.
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Ojciec Fibaka to stary sportowiec, uprawiał lekką atletykę w AZS. On pierwszy układał
rakietę w dłoni syna. Dodajmy, że musiał go dość energicznie zachęcać do gry w tenisa. W
końcu udało mu się to.
Siedziałem w ciasnej drewnianej kabinie umieszczonej wysoko i dość daleko za jedną z
końcowych linii centralnego kortu i przez niewielkie okno patrzyłem na Fibaka i Okkera,
jak toczyli najcięższy półfinałowy pojedynek z McEnroe’em i Flemingiem.
Lipiec 1978 roku. Wimbledon wszedł w drugie stulecie swego istnienia. Metr przed
oczami z prawej strony miałem monitor telewizyjny, od czasu do czasu spoglądałem nań,
ale komentarz starałem się prowadzić obserwując grę wprost. W głębokiej ciszy rozbrzmiewał odgłos piłek odbijanych rakietami, a kiedy jeden z czwórki deblistów zdobywał
punkt, zrywały się długie, przeciągłe brawa. Na ogromnych trybunach nie było ani jednego
wolnego miejsca. Toczył się tak ważny w historii naszego tenisa mecz. Polak miał rzadką
okazję wejścia do finału Wimbledonu.
McEnroe i Fleming mieli łącznie niewiele ponad czterdzieści lat. Okker i Fibak – równo
sześćdziesiąt. Starsi rozpoczęli grę wręcz koncertowo. Po 17 minutach Polak i Holender
zdobyli pierwszego seta 6:1. Uzupełniali się znakomicie.
Jeszcze nie denerwowałem się zbytnio, kiedy drugiego seta wygrali McEnroe i Fleming
6:3. Ostatecznie każdego gracza może nawiedzić chwila słabości. Wiara w zwycięstwo i
udział w finale wzrosła ponownie, kiedy w trzecim secie przełamali serwis Fleminga i objęli prowadzenie 3:1. Potem Fibak podawał i było 4:1. Z kolei 5:2 po serwisie Okkera.
Grali znów dobrze, choć nie tak, jak w pierwszej fazie meczu. Ale Fleming coraz mocniej i
celniej wstrzeliwał się w kort, a McEnroe z wzrastającą zaciętością posyłał z lewej ręki
szybkie returny, woleje i smecze. 5:3, 5:4, 5:5. Okker wyprowadził na 6:5. Fleming zaserwował bezbłędnie i wyrównał stan gemów. Serwis Fibaka i 7:6. Teraz McEnroe wyrównał
na 7:7.
Krytyczny moment meczu. Okker serwuje. Prowadzą już 40:0. Nagle następuje cała seria wspaniałych zagrań przeciwników. Właśnie w tym gemie pokazali, na co ich stać. Ten
mecz był zapowiedzią ich przyszłych sukcesów. Minęło niewiele czasu, gdy dziewiętnastolatek McEnroe i o parę lat starszy Fleming stali się jedną z najlepszych par świata, a
zimą na przełomie 1978/1979 roku – bodaj najlepszą.
Przełamali podanie Okkera. O zdobyciu seta (9:7) zadecydowały serwisy Fleminga. 1:2
w setach. Szansa udziału w finale mocno zmalała. Walka nie straciła jednak na zaciętości.
Polak i Holender z początku jeszcze wygrywali swoje serwisy. Prowadzili 2:1. Niestety,
dało się wyczuć coraz większe zdenerwowanie, dziwne – właśnie u tych, którzy mieli
większą rutynę. Już nie rozwijali akcji z pełną swobodą. Jakby bali się, że przy bardziej
ryzykownych zagraniach zaczną robić błędy. Fibak oddał swój serwis. McEnroe wygrał
własny. 2:4 – potem 3:5. Znikła swoboda w grze Fibaka i Okkera, pozostała tylko ogromna
ambicja. Kilka rozpaczliwych, choć dobrych akcji. 4:5.
W ostatnim gemie, który przesądził o secie (6:4) i meczu, podawał McEnroe. Uderzał
piłkę niemal tak mocno, jak czynił to Fleming. A Fleming – wysoki i potężny – zagradzał
jej drogę po returnach Holendra i Polaka i ciął rakietą jak szablą. Piłka odbijała się wysokim kozłem i dwukrotnie wpadała aż na trybuny, ponad rozpaczliwie wyciągniętymi rakietami przeciwników.
Tak uciekła szansa Fibakowi i naszemu tenisowi udziału w wimbledońskim finale. Czy
powtórzy się?
Mistrzostwo Wimbledonu. Przyjeżdża stu kilkudziesięciu graczy z całego świata. Wytrenowani do ostatnich granic, twardzi, utalentowani, trenujący wiele godzin dziennie.
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Każdy z nich marzy o tym samym: wygrać Wimbledon! Na korty pcha ich to pragnienie, a
także równie potężny doping w postaci wielkich premii pieniężnych.
Kto jest lepszy, Borg czy Connors? Oglądałem ich w dwu finałach: w setnym i sto
pierwszym Wimbledonie.
Jubileuszowy turniej. Connors pokonał w półfinale McEnroe’a 6:3, 6:3, 4:6, 6:4.
Osiemnastolatek grał dobrze i dzielnie. Sprawił już wystarczająco wielką sensację, dochodząc tak daleko jako mało znany junior i atakując finał z odległej pozycji na amerykańskich listach klasyfikacyjnych.
W drugim półfinale Borg zwyciężył Gerulaitisa 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 8:6. Był to najpiękniejszy mecz turnieju. Dawni mistrzowie Fred Perry i Budge, Frank Sedgman i Vic Seixas,
Gonzales i Mulloy, którzy obserwowali ten pojedynek, uznali walkę Borga z Gerulaitisem
za jedną z najwspanialszych w historii całego Wimbledonu. Szwed i Amerykanin pochodzenia litewskiego grali po liniach, posyłali potężne, szybkie piłki, lobowali, atakowali i
bronili się na przemian. Piłka nie chciała wypaść na aut, wszystkie pozostawały w korcie.
Wymiany kończyły się zagraniami nie do odbicia. Po każdej aż dudniło od oklasków pod
dachem trybun centralnego kortu. Przechodzili nieoczekiwanie z głębokiej defensywy do
pełnych rozmachu ataków. Mijali się bajecznie dokładnie. Wyłapywali nieprawdopodobnie celne i mocne smecze. Grali jakby w ping– ponga na jakimś ogromnym zielonym stole.
Potem odbył się finałowy mecz Borga z Connorsem. Tu mniej było finezji, bo zabrakło
Gerulaitisa. Górowała przede wszystkim siła i szybkość. Szybkość zawodników była tak
fantastyczna, że często ani jeden, ani drugi nie mieli po co biec do siatki, bo brakowało
ułamka sekundy, by „skrócić kort”. Każdą piłkę uderzali z maksymalną siłą. W piątym
secie Szwed prowadził 4:0. Connors wyrównał na 4:4. Miał własny serwis. Prowadził
15:0, ale popełnił wtedy podwójny błąd serwisowy. Zwyciężył Borg 3:6, 6:2, 6:1, 5:7, 6:4.
Tak Borg zdobył po raz drugi z rzędu mistrzostwo Wimbledonu.
W roku następnym znowu spotkali się w finale. Przewaga Szweda była tego dnia
znaczna. Pierwszego seta wygrał 6:2 w dwadzieścia pięć minut i pięćdziesiąt sekund. Drugiego także wygrał w stosunku 6:2, ale już w dwadzieścia minut i czterdzieści sekund.
Trzeci trwał o kilkanaście minut dłużej. Connors prowadził 1:0, 2:1 i 3:2, gemy zdobywali
z własnych serwisów. Potem dla Borga cztery gemy z rzędu.
Po raz trzeci Szwed otrzymał puchar. Po raz trzeci podniósł go w górę i ucałował wśród
długo nie milknącej owacji.
Pierwszym, który złożył mu gratulacje, był Anglik Fred Perry (w latach trzydziestych
również trzy razy z rzędu zdobył mistrzostwo na tych kortach). Perry od lat był sprawozdawcą radiowym BBC. Zmarł w 1995 roku.
Rzadka to okazja, aby porozmawiać dłużej i w pewnym sensie prywatnie z tak sławnym
zagranicznym sportowcem, jakim był Bjoern Borg. Z Borgiem rozmawiałem przed jego
kolejnym triumfem w Wimbledonie dwa razy i były to bardzo krótkie spotkania. Po raz
pierwszy na kortach „Legii” w Warszawie, kiedy występował w Pucharze Davisa. Poznał
nas Fibak, a rozmowa ograniczyła się do kilku stereotypów. Borg odpowiadał: „tak” –
„nie”, nawet się nie uśmiechnął. Był uprzejmy i chłodny. Drugi raz zetknąłem się z nim w
Wimbledonie, w kawiarni dla graczy, ale wtedy więcej rozmawiałem z jego opiekunem
Bergelinem, czołową rakietą Europy w latach pięćdziesiątych. Zdobyłem się na kilka banalnych pytań. Przypomniał mi się epizod z tego meczu. Była krótka przerwa i zawodnicy
poszli wypić herbatę. Przepychałem się do wyjścia w ciżbie ludzi. Niechcący potrąciłem
kogoś. Stał w przejściu, niezbyt wysoki i niepozorny. To potrącenie było jednak dla mnie
dość bolesne. Jakbym uderzył w kamień. Odwróciłem się przepraszając i oniemiałem.
Tym kamieniem był Jimmy Connors. Same mięśnie.
Jeśli chodzi o Borga, to choć zawsze byłem pełen podziwu, jak wszyscy, dla jego fenomenalnej gry, nigdy nie byłem jego entuzjastą. Drażnił mnie ten perfekcyjny tenisista
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przypominający maszynę zaprogramowaną przez komputer. A i to, co w nim siedziało,
sprawiało wrażenie, że jest regulowane przez doskonale pracujący mechanizm. Kiedy grał
z Connorsem w 1977 roku w wimbledońskim finale, prowadziłem transmisję dla telewizji.
Musiałem zdobyć się na zdwojoną samokontrolę, by nie zdradzić, że jestem przeciwko
niemu. Jest taki moment, kiedy sprawozdawca zbliża się do niebezpiecznej granicy, której
przekroczenie jest ciężkim grzechem braku obiektywizmu. W 1978 roku w finale grał
znów z Connorsem. To spotkanie relacjonowałem także, i wyznam, że też byłem przeciwko Szwedowi, ale swoje uczucia kryłem bardzo głęboko. Nie, chyba nikt nie mógł mieć
cienia podejrzeń, że faworyzuję Connorsa.
Nigdy do tej pory nie widziałem przegrywającego Borga. A więc zapewne wśród przyczyn mojej niechęci była także niezdrowa ciekawość, jak zachowuje się w momencie niepowodzenia. Czy dostrzeżemy wreszcie gest złości albo cień smutku? Zawsze jest taki
sam, kamiennie spokojny, skrywający emocje. Zaabsorbowany całkowicie własną grą,
jakby w ogóle nie zwracał uwagi na taktykę i zachowanie przeciwnika, a nawet na orzeczenia sędziów.
Po raz trzeci rozmawiałem z nim dłużej i w zupełnie innych okolicznościach, w grudniu
1978 roku, kiedy przyjechał do Poznania na pokazowy mecz z Fibakiem, z którego całkowity dochód obaj tenisiści przekazali na Fundusz Budowy Centrum Zdrowia Dziecka.
Zapytałem go wtedy o tę jego niezwykłą koncentrację.
– Istotnie, podczas meczu myślę tylko o swojej grze.
Nigdy nie dostosowuję taktyki do przeciwnika. Nie zmieniam jej nawet, jeśli zaczynam
przegrywać. Niekiedy kończy się to moją porażką, ale bywa i tak, że odzyskuję podczas
walki całkowitą swobodę i dokładność zagrań, a wtedy w końcu mój wysiłek zostaje
uwieńczony zwycięstwem. Może jest to nadmierna pewność siebie – uśmiechnął się.
Na korcie zdarzało mu się to bardzo rzadko. Wtedy przy kolacji w gronie kilkunastu
osób – wśród których byli rodzice Borga i Fibaka, Okker, Fibak z żoną i parą innych osób
z „rodziny tenisowej” – uśmiechał się często, był rozmowny, nawet żartował, a nade
wszystko nie krył szczerego przejęcia, że tak go serdecznie w Poznaniu powitano, mimo że
zawiódł i nie wystąpił w meczu.
Piękna, ale i dramatyczna była to impreza. Na kilkadziesiąt godzin przed odlotem do
Polski Borg odniósł bolesną kontuzję nogi w jednym z turniejów podczas pojedynku z
Włochem Panattą. Na Fibaka jak grom spadła wiadomość, że Borg jest niedysponowany.
Nasz tenisista spędził wiele godzin, nawet w nocy, telefonując na wszystkie strony świata:
do Okkera, do Gerulaitisa, do McEnroe’a. Tylko wierny Okker zgodził się bez wahania na
niespodziewany przyjazd. Gerulaitis i McEnroe z żalem musieli odmówić. Akurat mieli
zajęty ten termin. Holender powiedział Fibakowi: „Jeśli nie znajdziesz kogoś lepszego niż
ja, wsiadam natychmiast w samolot i przylatuję”. Tego dnia wracał ze szpitala jego ojciec
po długiej i ciężkiej chorobie.
– A co na to ojciec? – zapytałem Okkera podczas kolacji w Poznaniu.
– Powiedział: „Świetnie, że jedziesz. Tylko wygraj”. I dodał: „Ale to nie będzie długie
tournée?”
Bjoern siedział naprzeciw państwa Fibaków, mając po lewej ręce matkę, a po prawej
ojca.
– Przyjechałem, ale naprawdę nie mogę grać. Noga mnie boli – mówił. – Czy mogłem
zostawić Fibaka samego? Znamy się dobrze, jesteśmy kolegami. Domyślałem się, ile włożył trudu w zorganizowanie tego meczu. Postanowiłem przyjechać. Nie – poprawił – decydujące słowo miała moja matka. Tak się złożyło, że mieliśmy grać mecz, z którego dochód przeznaczamy dla dzieci. Właśnie matka rozstrzygnęła sprawę: „Bjoern, musisz tam
pojechać. Pojedziemy razem. Zabierzemy ojca”. Sentymentalne, prawda? – uśmiechnął się
znów i spojrzał na matkę.
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W Poznaniu poznałem innego Borga. Może rozluźniła go właśnie obecność rodziców.
W poznańskiej hali „Olimpia” podczas konferencji prasowej na obcesowe pytanie jednego z naszych dziennikarzy: „Czy w ogóle grał pan choć raz nie za pieniądze?” zareagował spokojnie, bez zdziwienia. „Owszem, zdarzało się”.
Potem podczas prywatnej rozmowy rozwinął ten temat.
– W przyszłym sezonie będziemy grać mecz, z którego dochód przeznaczony będzie dla
chorych na raka. Niektórzy ludzie nie rozumieją nas, profesjonałów. Uważają, że jeśli ktoś
jest bogaty, to nie potrafi myśleć o niczym innym jak tylko o pieniądzach. Oczywiście,
interesują mnie pieniądze. Ale nie tylko. Czy gramy dobrze tylko wtedy, kiedy stawką jest
wysoka premia? To nie jest zupełnie tak. Kiedy walczę w finale Masters albo o mistrzostwo Wimbledonu – ten turniej, zapewniam pana, jest dla nas najważniejszy, wówczas
moja koncentracja jest najsilniejsza. Ale kiedy gram w meczu pokazowym albo na jakiś
cel społeczny, też nie chcę przegrać, bez względu na to, czy mam naprzeciw Connorsa,
Fibaka czy Panattę. Nikt nie lubi przegrywać. Zapewne mecz może być na nieco niższym
poziomie, bo i moja, i przeciwnika koncentracja bywa wtedy nieco mniejsza. Czy jednak
źle to o nas świadczy?
Fibak w poznańskiej hali rozegrał spotkanie pokazowe z Okkerem i wygrał nie bez trudu. Borg także wystąpił. Przeprowadził przeszło półgodzinną lekcję gry w tenisa z grupą
juniorek i juniorów poznańskich. Pokazywał, jak należy trzymać rakietę, jak ustawić się do
poszczególnych uderzeń, a potem grał kolejno z ogromnie przejętymi uczniami. Jedyne w
swoim rodzaju dwa kwadranse. Nie było jeszcze nigdy takiego pokazu na polskim korcie.
Wieczorem po pokazie mówił o swoich spostrzeżeniach:
– Świetny był jeden z najmłodszych chłopców. Odbijał piłkę oburęcznym bekhendem,
trzymał rakietę jak ja. Najważniejsze, że nie speszył się liczną widownią. To, że grał ze
mną, zmobilizowało go. Ma charakter. Wyczucie piłki i mocne nerwy – to chyba podstawowe warunki, aby nauczyć się dobrze grać w tenisa. Żal mi było pewnej starszej dziewczynki, która podczas naszej lekcji nie odbiła prawie ani jednej piłki prawidłowo.
Mówił także o swoim kolejnym starcie w wimbledońskim turnieju. Otwarcie postawił
siebie wśród faworytów. Dodał jednak:
– Nie wiem, czy wygram po raz czwarty. Najgroźniejszy będzie znowu Connors i chyba
Gerulaitis oraz McEnroe. Connors czasami gra lepiej niż ja, ale sądzę, że ma nieco słabsze
nerwy. Tylko on umie rozgrywać każdą piłkę serwując z maksymalną siłą. Kiedy ma swój
dzień i trafia o parę centymetrów przed linią, a nie poza nią, prawie nie sposób go pokonać. Gerulaitis, Nastase, Ashe to wybitni technicy. Gerulaitis to artysta tenisa, choć nie
zawsze ma natchnienie. McEnroe – najmłodszy z czołówki – to szalenie widowiskowy
gracz. Wygrywa zwykle wtedy, kiedy przeciwnik nie umie powstrzymać jego ofensywy.
Nie jest jeszcze całkowicie dojrzały pod względem technicznym, a przede wszystkim pod
względem psychicznym.
Kto mógł przypuszczać, że późniejsze losy tej „góry lodowej”, jaką był na korcie Borg,
potoczą się tak niefortunnie. Lód rozpłynął się, zamienił się w ciecz, chyba pod wpływem
zbyt dużego nacisku sławy i pieniędzy. Coś pękło. Nieudane sprawy osobiste, niehigieniczny tryb życia. Szarpanina. Niepotrzebny, bo nieudany powrót na wyczynowe korty,
gdzie tenis zdążył się jeszcze bardziej wzmocnić i przyspieszyć.
John McEnroe miał osiemnaście lat, gdy doszedł aż do półfinału Wimbledonu. W następnym przegrał od razu w pierwszej rundzie z mało renomowanym przeciwnikiem, za to
zdobył wicemistrzostwo w deblu wraz z Flemingiem. Podczas swego debiutu na wimbledońskiej trawie w 1977 roku zgorszył swoim zachowaniem wymagających widzów. Kiedy
grał w ćwierćfinale z doskonałym, nienagannie walczącym, skupionym do ostatnich granic
Australijczykiem Philem Dentem, popisał się kilkoma wybrykami. Warknął sędziemu,
niezadowolony z jego decyzji. Potem odezwał się niegrzecznie do jednego z widzów w
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odpowiedzi na jakąś uwagę, podobno życzliwą: widz siedział w pierwszym rzędzie i próbował pokrzepić Johnny’ego w trudnej walce. W pewnym momencie drugiego seta, przy
stanie 5:4 na korzyść McEnroe’a – pierwszego wygrał Amerykanin 6:4 – i przy pierwszej
piłce setowej sędzia liniowy wyraźnie pomylił się na niekorzyść juniora amerykańskiego.
Strzał z forhendu padł tuż przed linią, a sędzia wskazał ręką, że piłka wyszła poza kort. Był
to bardzo ważny moment. Młody gracz nawet nie spojrzał na sędziego, rzucił się na trawę i
zaczął w rozpaczy bić pięścią w ziemię. Przez widownię przeszedł leciutki szmer dezaprobaty. Zachował się jak rozkapryszone dziecko, któremu odebrano ulubioną zabawkę.
Grał przeważnie z kamienną twarzą, ale to inny spokój niż Borga. Jakby stale coś kipiało w tym chłopaku. Ogromny talent. Znakomity ongiś deblista, Meksykanin Palafox,który przed laty był w Warszawie jako rezerwowy podczas meczu o Puchar Davisa z
Polską, zaopiekował się tym talentem. Uważał, że nigdy nie widział takiego materiału na
wielkiego gracza. Trudnego materiału. Palafox myślał nie tyle o dalszym doskonaleniu
techniki gry pupila, ile o kształtowaniu osobowości młodego tenisisty.
Johnny był jednym z wielu zbuntowanych, nieobliczalnych młodzieńców, idących jakby pod prąd przyjętych obyczajów obowiązujących w sporcie. Uparty. Mówią, że każdy
Irlandczyk jest uparty, a on ma krew irlandzką.
Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy w grze, a było to właśnie podczas ćwierćfinału z
Dentem, patrzyłem nań jak urzeczony. Nawet odpuściłem mu wtedy tych kilka nagannych
gestów złości. Wydał mi się bardziej chłopczykiem niż młodzieńcem. Przeważył zachwyt,
że tak świetnie odbija piłkę. Mimo woli przeniosłem się na chwilę wyobraźnią na dawny
kort łódzkiej „Wimy”, po którym nie ma już śladu. Przypomniał mi się mały blondynek z
Łodzi. Łatwość uderzenia i jedyny w swoim rodzaju naturalny rytm gry. A rozbroił mnie
Johnny do końca, kiedy po ciężko wygranym ćwierćfinale – dowiedziawszy się, że w półfinale grać będzie z Connorsem – zawołał przez zaciśnięte zęby:
– Muszę zostać mistrzem Wimbledonu!
Jeszcze jeden, którego ogarnęła ta pasja. W 1980 roku był już bliski spełnienia marzeń.
Doszedł wreszcie do finału i spotkał się z Borgiem. Nie dał rady, ale mecz był zacięty, aż
pięć setów, rozstrzygającego Szwed wymógł w stosunku 8:6. Był to piąty z rzędu triumf
Bjoerna Borga. Grał tak pewnie i tak był opanowany, że niektórym zdawało się, iż tylko
starość będzie mogła zepchnąć Szweda z centralnego kortu. Ale McEnroe już tak dalece
rozwinął swój talent, że kiedy w następnym finale Wimbledonu znów się spotkali, już po
pierwszych minutach gry wyczuwało się, że coś się stanie. Po świetnym meczu młody
Amerykanin zwyciężył 4:6, 7:6, 7:6, 6:4, atakując często z półkortu i przy siatce. Kierował
rozstrzygające strzały w takie miejsca, że nawet Borg nie mógł tego przewidzieć. To ten
nieznośny, kłócący się z sędziami, nieraz rzucający przez zaciśnięte zęby ordynarne przekleństwa i wyzwiska pod adresem sędziów i widowni, właśnie on – John McEnroe zdetronizował Borga. Raz na zawsze. Potem głównym rywalem będzie Jimmy Connors, jeden z
najbardziej widowiskowych tenisistów na przestrzeni wielu, wielu lat. Jego gra polegała
tylko pozornie na potężnych uderzeniach z forhendu i bekhendu, nie do wytrzymania przez
rywala. Często raptownie pojawiał się na półkorcie i bił wtedy potężne woleje. Ruchliwy,
żywiołowy, zaabsorbowany bez reszty walką; widać było, że ta walka sprawia mu po prostu ogromną przyjemność. Kiedyś zapytany przez reportera, skąd bierze tę energię, Connors odpowiedział: „Dlatego dość często wygrywam, bo strasznie nie lubię przegrywać”.
W 1982 roku Connors zwyciężył 3:6, 6:3, 6:7, 7:6, 6:4. Jeszcze jeden piękny finał i zarazem ostatnie zwycięstwo Connorsa w Wimbledonie. Jimmy będzie jeszcze długo grał w
turniejach, przestaną występować Gottfried, Fibak, Ramirez, Tanner, a on wciąż będzie
lwem na korcie. Dochodzić będzie do dalekich rund w poważnych turniejach, stawiać będzie opór kolejnym mistrzom.
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Na początku lat 80., kiedy tasowała się wielka trójka: Borg, Connors, McEnroe, na
bocznych kortach pojawił się w turnieju juniorów wysoki blondyn z grzecznym uśmiechem na twarzy, zachowujący się jak wychowanek ekskluzywnego college’u. Przypadkiem zatrzymałem się raz przy korcie położonym daleko od centralnego, kiedy z kimś grał
i już zostałem do końca tego meczu juniorów. Tak, ten wysoki blondyn pięknie i skutecznie grał. Jego tenis przepojony był elegancją i już wtedy opanował harmonijny rytm gry.
Atakował niemal z reguły w idealnym momencie. Był Szwedem, nazywał się Stefan
Edberg.
McEnroe łatwo wygra kolejne dwa Wimbledony w latach 1983– 84, nie tracąc w finale
seta. Ale już pojawili się drapieżni rywale, którzy odbiorą mu tytuł. Pierwszy to Niemiec
Boris Becker, który zadziwił sportowy świat szybkim i mocnym serwisem. Wygra dwa z
rzędu Wimbledony. Tu przyznam się do wielkiej osobistej pomyłki. Kilka lat wcześniej
oglądając w Wimbledonie grę w deblu Fibaka, który dobrał sobie za partnera jakiegoś
młodego, mocno zbudowanego chłopca z Niemiec i obserwując ich fatalną porażkę z parą,
której nazwisk nawet nie pamiętam – nie zdołałem dostrzec w młodziutkim wówczas Beckerze znamion przyszłej wielkości. Uderzał tylko mocno piłkę, robił ogromne auty, sprawiał wrażenie mało bystrego. Może paraliżowała go trema? A przecież na ogół nietrudno
dostrzec w bardzo młodym graczu zapalającej się iskierki, jak było to choćby z Edbergiem.
Był wtedy jeszcze jeden gracz ścisłej czołówki, wysoki, o chudej zaciętej twarzy i potężnych uderzeniach niemal z każdej pozycji – Ivan Lendl. Zwyciężał w wielu wielkich turniejach. Wimbledonu nigdy nie wygrał. Dwa razy był w finale. Najpierw przegrał z Beckerem, a w 1987 roku z Australijczykiem Patem Cashem. Oba finały amerykański Czech
przegrał w trzech setach. Nie lubiłem jego gry, choć kiedy wychodził na kort, zawsze
można było oczekiwać, że zwycięży.
Raz zadziwił w sposób wyjątkowy. Musimy jednak przenieść się na ziemne korty Rolanda Garrosa w Paryżu. Rok 1984. Nie będą opisywał uroku tego turnieju i niewątpliwych
odmienności od wimbledońskich gier. Uczyniłem to w innej książce. W finale McEnroe
spotkał się właśnie z Lendlem. Rozpoczęło się od bezbłędnej, artystycznej gry Amerykanina, który łatwo wygrał dwa pierwsze sety, demonstrując rzadką finezję. To był właśnie
tenis McEnroe’a. Płynne, celne serwisy, pomysłowa gra przy siatce. Muśnięcie piłki przy
wolejach i uciekające loby posłane w momencie, kiedy przeciwnik spodziewał się, że pójdzie płaski cios albo strzał wzdłuż linii. Kto często obserwował mecze tenisowe, potrafi
przewidzieć, w którą stronę tenisista zagra. W przypadku McEnroe'a było to jednak niemożliwe.
Ale po dwóch setach tej wirtuozerii coś zaczęło się psuć. W ogromnym upale topniał
serwis, a mocny, żylasty Lendl nie tracił wiary i w miarę czasu przybierał na sile. Przedtem już sporo widzów zawiedzionych jednostronnością pojedynku przeniosło się do pobliskiej kawiarni i tam zerkało na ustawione telewizory. Przybiegną z powrotem, kiedy
uparty Lendl wygra trzeciego i czwartego seta, by z zapartym tchem patrzeć, czy McEnroe
jeszcze się odrodzi. Już nie grał tak świetnie w końcówce. Rzucił do walki jedynie rozpaczliwą ambicję. Przy stanie 5:5 był tak skupiony, że po raz pierwszy nie zerwał się do
energicznego protestu, kiedy sędzia liniowy go skrzywdził. 7:5 dla Lendla i koniec meczu.
McEnroe powtórzy wtedy po raz kolejny: „Moja koncentracja jest tak głęboka, że mogę
ją utrzymać stosunkowo krótko. Kiedy ją utracę, jestem wściekły, zaczynam przeklinać,
aby się rozładować. Rozmyślnie prowokuję świat zewnętrzny, potrzebna jest mi niechęć
widzów i sędziów. Daje mi to poczucie zagrożenia. W zagrożeniu odnajduję znów koncentrację”.
Wtedy się jednak nie rozzłościł. Chyba był po prostu wymęczony do ostatnich granic.
To był pamiętny dzień na kortach paryskich. W przerwie między grami usiadłem w pobliskiej kawiarence, aby obejrzeć telewizyjną transmisję z uroczystości 40. rocznicy lądo-
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wania aliantów w Normandii. Inne wzruszenia niż te z kortu. Raptem na ekranie telewizora
pojawił się przejmujący fragment z głośnego filmu „Najdłuższy dzień”, kiedy nocą na jakieś miasteczko spadają z nieba spadochroniarze alianccy. Jeden zawisł na wieży kościoła
i patrzy z góry na dno piekła. W środek palącego się domu spływa kolega, w płomieniach
znika czasza spadochronu i sylwetka żołnierza. Wiszący próbuje odciąć się nożem, który
wymyka mu się z ręki i spada z brzękiem wprost pod nogi Niemca. Ten kieruje lufę na
zawieszonego spadochroniarza. Film biało– czarny i nagle na ekranie ukazuje się w pełnych barwach wieża kościoła na tle rozsłonecznionego nieba. To jasny dzień. W czterdzieści lat później w tym samym miejscu. Kamera wolno przesuwa się w dół. Przed tym samym kościołem obok reportera stoi stary, siwy mężczyzna. Mówi:”Sfruwałem z góry i
widziałem, jak on szarpał się na szelkach spadochronu, a potem znieruchomiał. Ja spadłem
niemal na głowę tamtego Niemca. Już nie wstał. Pobiegłem naprzód”.
Prezydent Francji składa kwiaty u stóp nowego pomnika. Potem królowa angielska.
Prezydent USA. Rozległe cmentarze. Przemówienia, gala, doborowe oddziały wojskowe,
orkiestry. Sztywno, podniośle.
Najmocniej zapamiętałem wtedy w kawiarni, dokąd dochodził odgłos odbijanych piłek,
początek i zakończenie tej transmisji. Patrzyłem na rozległą zieleń łąk normandzkich. Ani
śladu człowieka, tylko dźwięk wojskowej trąbki. Ogromny prostokąt trawy wypełnia
ekran. Wciąż ta trąbka. Kamera wolno, wolniutko najeżdża z góry na łąki. Niżej i niżej.
Wreszcie widać jakąś złocistą plamkę – to trębacz. Szybki najazd na młodą twarz. Wzdęte
policzki i złota trąbka. Powoli kamera oddala się i znów bezkresna zieleń i dźwięk pobudki. Taki był koniec transmisji.
Inwazja aliantów na Europę! Ile to było nadziei i oczekiwań w Polsce – umęczonej,
wciąż walczącej. Marzono, łudzono się, że armie alianckie, a wśród nich dywizja pancerna
gen. Mączka, wtargną i potoczą się w stronę Polski, i z tej strony przyjdzie wyzwolenie.
Stało się inaczej. Jakże smutnie ułożyły się losy rodaków, ilu postanowiło pozostać na
stałe poza ojczyzną jak na przykład ktoś mi bliski – znakomity kolega z kortu, a przełożony w innych zadaniach podczas okupacji nie mających ze sportem nic wspólnego. Myślę o
Ignacym Tłoczyńskim – najlepszym tenisiście polskim w latach przedwojennych. Był rodem z Poznania jak tylu wcześniejszych i późniejszych czołowych graczy: Przemysław
Warmiński, Czesław Spychała, Józef Piątek, a później Wiesław Gąsiorek i Wojciech Fibak. Ignacy był potem w Legii. W 1939 roku osiągnął szczyt formy. Zdobył nie tylko po
raz piąty mistrzostwo kraju, ale w niezapomnianym, opisywanym przeze mnie szeroko w
innej książce i programie telewizyjnym meczu o Puchar Davisa z potężnymi tenisistami
Niemiec zdobył oba punkty. Pokonał wtedy czołowe rakiety świata, Henkla i Menzla, w
dramatycznych, pięciosetowych spotkaniach. Przegraliśmy jednak 2:3. Było to na niewiele
tygodni przed wybuchem wojny.
Rozstawiono go w międzynarodowych mistrzostwach Francji, gdzie przegrał dopiero z
Amerykaninem Riggsem, późniejszym finalistą. Riggs po kilku tygodniach zdobędzie
zwycięstwo w Wimbledonie. Ignacego Tłoczyńskiego klasyfikowano w pierwszej dziesiątce najlepszych rakiet nie tylko europejskich ale i światowych za 1939 rok, lecz stało się
to w czasie pierwszej wojennej zimy, więc informacja przeszła bez echa.
Ranny w Powstaniu dostał się do niewoli i przebywał w obozie jenieckim opodal Salzburga. Tam rozegrał najdziwniejszy mecz w swojej karierze. W obozie znajdowali się
jeńcy z kilku krajów. Wśród Francuzów był jeden dobry gracz, który zapamiętał Tłoczyńskiego z kortów Rolanda Garrosa i zaproponował Polakowi mecz. W obozie Francuzów
zachował się kort. Tłoczyńskiemu przemycono mundur francuski, więc udało mu się wślizgnąć do ich bloku. Dostał tam jaki taki strój oraz rakietę. Odbył się mecz. Francuz wygrał. Mistrz Polski odczuwał zbyt wyraźnie skutki niedawnych przeżyć powstaniowych,
lecz po swojemu walczył o każdą piłkę.
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Obóz wyzwolili Amerykanie armii gen. Pattona. Potem Tłoczyńskiego przydzielono do
korpusu gen. Andersa we Włoszech. W 1946 roku wraz z towarzyszącym mu przez cały
czas Czesławem Spychałą znaleźli się w Anglii i nawet zagrali w Wimbledonie.
W rok później Tłoczyński stanie wobec dramatycznego wyboru. Władze tenisowe w
kraju zaproponowały mu, aby przyjechał do Polski na mecz Pucharu Davisa przeciwko
Anglii. Istnieje wersja, że powziął decyzję odmowy siedząc już niemal w samolocie. Tłoczyński po latach, kiedy spotkaliśmy się w Edynburgu, gdzie mieszka do dziś, nie chciał
poruszać szerzej tego tematu. Nieugięty na korcie i wierny przyrzeczeniu, że nie wróci do
innej Polski niż takiej, o którą walczył – przyrzeczeniu, które złożył gen. Andersowi.
Spędza życie w Szkocji. Nie wziął obywatelstwa brytyjskiego, nie ma paszportu polskiego. Ten przeszło 80-letni weteran do dziś trenuje młodzież w Edynburgu i jest ogromnie popularny w całej Wielkiej Brytanii. Ludzie i prasa nazywają go po prostu „Tlok”.
Nasza przyjaźń trwa. Tłoczyński jest osobą, która najwcześniej przysyła mi życzenia na
Boże Narodzenie. Widzieliśmy się po wojnie dwa razy podczas lekkoatletycznych zawodów odbywających się w Edynburgu. Na parokrotne zaproszenia, by jednak odwiedził kraj
– „masz do dyspozycji mój pokój” – konsekwentnie omijał tę sprawę, pisząc tylko co robi
i zapytując jak mi się wiedzie.
Z jego młodszym bratem Ksawerym, należącym do szerszej czołówki polskich rakiet,
spotkania były dużo częstsze. W turniejach przedwojennych rozgrywaliśmy mecze, w których nigdy nie zdołałem urwać Ksawerkowi seta. Koleżeństwo przedłużyło się na czas
okupacji niemieckiej, kiedy grywaliśmy z kadrą ukradkiem na kortach Instytutu Głuchoniemych przy ul. Książęcej. Zimą 1939 roku Ksawery wraz z bratem, Spychałą, Jurkiem
Gottschalkiem i sławnym masażystą sportowym Marianem Mikołajewskim oraz autorem
tych zapisków składał przysięgę w ZWZ, późniejszej AK, w ciasnym mieszkaniu przy alei
Na Skarpie w Warszawie. Asystował tej uroczystości legendarny kapitan sportowy PZT,
radca Aleksander Olchowicz, pan korpulentny, jowialny, ale przebiegły. Jak on mądrze
kierował meczami naszych reprezentantów!
Na poprzednich stronicach pisałem o wielkim meczu Lendla z McEnroe’em w Paryżu.
Ksawerek wtedy już ciężko chorował. Zmarł w 1985 roku. Odszedł dobry tenisista, mistrz
taktyki, a potem mądry trener, w czasie Powstania dobry żołnierz – ppor. AK „Orlik” z
batalionu „Ruczaj”. Jako junior zdobywał puchary, jako żołnierz zdobył Krzyż Walecznych.
Druga połowa lat 80. na światowych kortach to hegemonia Beckera, przerwana na krótko w 1987 roku na kortach wimbledońskich przez szalenie widowiskowo grającego Australijczyka Pata Casha. Cash to była pełna różnorodności gra, bo Australijczyk bardzo
często odbijał piłkę daleko przed linią końcową i atakował, atakował. Z kolei o prymat w
Londynie walczyli na zmianę Edberg z Beckerem. Ładne były ich finały.
W 1991 roku nieoczekiwanie wygrał Wimbledon atletyczny Niemiec Michael Stich i
oto doszliśmy do obecnego czasu, kiedy głównymi postaciami stali się trzej reprezentanci
USA: Jim Courier, Andre Agassi i Pete Sampras. Pierwszemu łatwiej było zwyciężać w
Paryżu i Australii niż w Wimbledonie. Jego gra była prosta i tylko mocna. Osłabł trochę w
ostatnich latach, ale w 1995 roku w US Open doszedł do półfinału. Za to Agassi i Sampras
prowadzą zacięty wyścig o pierwszeństwo na listach światowych i w wielkoszlemowych
turniejach. Agassi ubiera się dziwacznie na korcie. W mistrzostwach USA w 1995 roku w
przegranym finale w Samprasem wystąpił w stroju wręcz okropnym. Ciemne pantofle i
skarpetki, długawa pasiasta koszulka wyciągnięta na spodnie. Ten młodzieniec dyktuje
podobno modę młodzieży nie tylko amerykańskiej. Od pewnego czasu panuje moda na
brzydotę. Jak ubierają się choćby niektórzy członkowie zespołów muzycznych? Im strój
bardziej niechlujny, tym lepiej. Agassi jest trudny do pobicia w szybkich, potężnych wymianach z głębi kortu. Ma niebywale groźny forhend.
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Tenis Samprasa jest bardzo różnorodny, podobnie jak Chorwata Ivanisevica i Szwajcara
Rosseta, ale chyba już nie Beckera; rozporządza on przy tym jednym z najsilniejszych
serwisów. Jaka zazdrość bierze, kiedy porównamy grę Samprasa i innych młodych zawodników, nawet kilkunastoletnich, z grą naszej krajowej czołówki. Niezmiernie trudno będzie
nam doczekać się wybitnych graczy, gdyż tenis to sport, w którym jest największa konkurencja. Być tu 50. na świecie dużo trudniej, niż być 50. w zapasach, kajakarstwie, judo,
biegach, skokach i rzutach, w narciarstwie. A my wciąż w oddali. Co czynić? Myślałem o
tym od wielu lat.
Pierwsze moje działania były jeszcze nieśmiałe. W latach 50., kiedy pracowałem w
dziale sportowym „Ex– pressu Wieczornego”, namówiłem kierownictwo redakcji, aby pod
jej patronatem zorganizować na kortach „Legii” coroczny turniej dla młodzików tenisowych. I powstała ta impreza gromadząc sporo chłopców, a także dziewcząt. Rozwijała się
jednego roku lepiej, drugiego słabiej. Klimatu przyjaznego dla tenisa nie było. Trzeba było
iść na przekór. Dokładnie w 1968 roku, kiedy byłem już sprawozdawcą Polskiego Radia,
pewien młody człowiek, zresztą trener i absolwent AWF, zachęcił mnie do podwojenia
wysiłków. Tę rozmowę doskonale pamiętam. Odbyła się w parku szkolnym Agrykola na
tamtejszych kortach, gdzie istniał klub nie mający wiele wspólnego z przedwojennym
Warszawskim Lawn Tennis Klubem – ani pod względem klasy zawodników, ani panującej
w nim atmosfery – WLTK gromadził kilka czołowych ówczesnych rakiet, jak Czesław
Spychała, Zofia Siodówna, Zbigniew Bełdowski, a także dawną mistrzynię olimpijską w
rzucie dyskiem Halinę Konopacką– Matuszewską, która była także dość dobrą tenisistką.
WLTK to były najwyższe progi towarzyskie, grywali w nim arystokraci, dyplomaci i znani
artyści. W roku 1968 to był zwyczajny klub, z którego kortów korzystali zwyczajni ludzie
z różnych środowisk.
Ów trener, Janusz Hellich, próbował tchnąć w to towarzystwo dawnego sportowego ducha. Pewnego dnia, kiedy zasiedliśmy na ławce rozmawiając o wzlotach i upadkach polskiego tenisa, raptem pan Janusz powiedział: „Za mało mamy w kraju turniejów dla młodzieży. Musimy zorganizować taki turniej. Pan pomoże i jako dawny zawodnik, i jako
dzienikarz sportowy tak kochający tenis. Ufunduje pan dla małych graczy puchar”.
– Zaraz, nie byłem przecież jakimś wybitnym zawodnikiem – odpowiedziałem.
– Ale prawie całe życie poświęca pan sportowi, a źródłem tej pasji był właśnie pański
chłopięcy tenis. I teraz po latach taki turniej! To wszystko logicznie i ładnie się połączy.
Przekonał mnie. Pierwszy turniej odbył się jeszcze tego samego roku w Agrykoli i
startowało w nim kilkadziesiąt dziewcząt i chłopców. Zdobywcą pucharku został młodzik
z „Warszawianki” Jan Zieliński, zaś turniej dziewcząt wygrała późniejsza mistrzyni Polski
Elżbieta Ślesicka z warszawskiego AZS. Janusz Hellich z ogromną energią organizował
kolejne turnieje w Agrykoli aż do czasu, kiedy rozpoczęto budowę Trasy Łazienkowskiej i
zlikwidowano tamtejsze korty. Wówczas pomocną dłoń wyciągnęli działacze z „Warszawianki”. Pomagają do dzisiaj.
Wśród nich był Wacław Olszewski. Po wyjeździe Hellicha do Norwegii stał się następną dobrą duszą naszego turnieju. Od lat jest kierownikiem rozgrywek. Z czasem turniej
zyskiwał coraz większą renomę i trudno wyliczyć wszystkie kluby, które przysyłały na
korty swoje najmłodsze reprezentacje.
Ten pierwszy pucharek, smukły i bardzo skromny, dziś już zaśniedziały, jest ciągle pucharem symbolicznym i przechodzi z rąk do rąk zwycięzców spośród chłopców do lat
szesnastu. Dostają go tylko na chwilę podczas uroczystego rozdania nagród, ale oczywiście zwycięzca i zwycięzczyni każdego turnieju otrzymują ode mnie co roku na pamiątkę
również małe pucharki na własność. Z upływem lat wszystko stało się coraz bardziej okazałe, także pod względem liczebności obsady – na przykład w 1995 roku, a więc już w 28.
turnieju, brało udział blisko stu pięćdziesięciu uczestników – dziewcząt i chłopców z całe-
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go kraju. Najrozmaitsze osoby, kluby i wielkie firmy nie tylko pomagają finansowo, ale
fundują także świetne rakiety, sprzęt tenisowy, aparaty radiowe – trudno wyliczyć, bo różnorodność upominków jest znaczna i są coraz bardziej kosztowne. Jedna nagroda była
wyjątkowa. Zwycięzcy turnieju w 1980 roku obdarowani zostali przez Janusza Hellicha
zaproszeniem do Wimbledonu i w rok później oglądali przebieg tego najsłynniejszego turnieju z trybun.
W ciągu dwudziestu ośmiu lat trwania rozgrywek spośród uczestników wyrośli późniejsi czołowi polscy gracze. Zdobywali mistrzostwo kraju seniorów, bronili barw w meczach
o Puchar Davisa. Wspomnę tylko niektóre nazwiska: Maliszewski, Bieńkowski, Jamroz,
Sidor, Iwański, Kowalski, Skrzypczak. Spośród dziewcząt nie mniejsza grupa: Kuczyńska,
Nowakówna, Olsza, Grzybowska. Aleksandra Olsza dokonała w 1995 roku dużej sztuki:
zdobyła mistrzostwo Wimbledonu w singlu i deblu juniorek. Inna sprawa, że czeka ją dalsza trudna droga, gdy znajdzie się w kategorii seniorek. Olsza i Magda Grzybowska rokują
nadzieję. Czeka je oczywiście jeszcze większa treningowa praca, muszą wzbogacić repertuar uderzeń.
Wyznam, że najważniejszym celem turnieju było i pozostało jednak nie tylko szukanie
nowych mistrzyń i mistrzów. Szło mi w dużej mierze o to, aby warstewka po warstewce
tworzyć tradycję kultury tenisowej w kraju. Dzieci pierwszych mistrzów już także grają w
tenisa. Co prawda wciąż nie rodzi się u nas polski Edberg czy polska Seles, lecz turniej
będzie trwał, dopóki sił starczy. Życzliwa pomoc najrozmaitszych sponsorów wciąż wzrasta. Podczas konferencji prasowej w sierpniu 1995 roku zapędziłem się oznajmiając kolegom dziennikarzom, że turniej będziemy organizować i sto lat, by wreszcie któraś polska
dziewczyna czy polski chłopiec zdobyli mistrzostwo Wimbledonu. Przecież kilka tygodni
wcześniej marzenie to częściowo się spełniło. Jest mistrzostwo, na razie juniorek.
Dokładamy starań, aby atmosfera i również styl naszego turnieju były trochę inne niż
podobnych imprez w kraju, których na szczęście jest coraz więcej. Co się tyczy atmosfery,
to staramy się wytworzyć ją prostym, ale uroczystym otwarciem z koleżeńskimi słowami
zachęty do dobrej i czystej gry. W przerwie gier spotykam się z uczestnikami i toczy się
nieraz bardzo bezpośrednia rozmowa o tym, czym jest tenis, a chłopcy i dziewczęta opowiadają o swoich marzeniach i kłopotach. Są także obecni trenerzy i rodzice. Zwyczajem
stały się też gościnne gry tenisistów na wózkach, co zapewne zachęca młodzież do zastanowienia się nad szczególnymi przeciwnościami, jakie niektórzy muszą przezwyciężać w
sportowej walce.
Ten turniej to jakby spłata długu wdzięczności za to, co ofiarował mi kiedyś tenis.
Jedna z tajemnic tenisa. Trzeba wygrywać wymianę w rozstrzygających momentach,
decydujących o zdobyciu gema, a w następstwie seta i potem może całego meczu. Umiejętność skupienia, sztuka pokonywania nerwów i lęku, że nasz atak, smecz albo celne minięcie może się nie udać. A więc połączenie ryzyka z zimną krwią, z nieustannym obliczaniem i podejmowaniem decyzji, kiedy trzeba zdobyć się na zryw, a kiedy szukać powodzenia w uporze i cierpliwości.
Jaki jest ten po drugiej stronie siatki? Kto grywa w tenisa, zna tajemnice stopniowego
poznawania osobowości przeciwnika. Rękę podamy sobie dopiero po zakończeniu walki.
Jednak kontakt z przeciwnikiem istnieje. Czujemy na rakiecie moc jego piłki. Silna piłka
mówi o odwadze rywala, czasem o złości lub desperacji. Długie monotonne wymiany to
sygnał, że rywal jest uparty i wytrwały.
To wszystko ujawnia się bez względu na to, czy gramy w Wimbledonie na oczach tysięcy widzów i milionów zapatrzonych w telewizor, czy na korcie, gdzie nie ma ani jednego widza, czy też w takim turnieju jak nasz, kiedy widzami głównie są koleżanki, koledzy,
trener, mama lub ojciec oraz najwierniejsi miłośnicy tenisa.
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Turniej jest w dużym stopniu spotkaniem przyszłości z przeszłością. Gośćmi bywają
dawni gracze, niektórzy nawet z lat jeszcze przedwojennych. Ignacy Tłoczyński przysyłał
z Edynburga rakiety, inny dawny reprezentant Polski Ernest Wittman oglądał parokrotnie
turniej i przywiózł z Londynu upominki. Kiedy mowa już o budowaniu pomostu pomiędzy
przeszłością i przyszłością polskiego sportu, nie sposób zapomnieć o jeszcze jednym obserwatorze naszych rozgrywek. Przez wiele lat odwiedzał turniej jeden z najznakomitszych
i najbardziej zasłużonych zawodników w dziejach polskiego sportu: Wacław Kuchar. Stary, siwy pan chodzący o lasce przesiadywał długo, począwszy od eliminacji aż po finały.
Na pewno w walkach młodzieży odnajdywał wspomnienia własnych walk toczonych
przed laty na korcie, na boisku piłkarskim, na torach lodowych lub bieżni. Był wielokrotnym mistrzem Polski w najrozmaitszych dziedzinach sportu. Był nawet olimpijczykiem,
startował w igrzyskach w Paryżu w 1924 roku. Wacław Kuchar – wychowanek „Pogoni”
Lwów, najwszechstronniejszy sportowiec, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. To zaszczyt dla
tego turnieju, że był jego wiernym widzem. Zmarł w 1981 roku w wieku 84 lat.
Osobne miejsce zajmują rodzice małych graczy. Ile przeżyć i nadziei, że córka albo syn
może zdobędzie sławę, no i duże pieniądze!
Jacy są ci nasi mali tenisiści? Trafiają w piłkę rakietą coraz celniej. Zmienił się nie tylko ich sposób gry, ale i oni zmienili się, przynajmniej zewnętrznie. W dawnych turniejach
większość grała często w wytartych szortach i spranych koszulkach, kiepskimi rakietami.
Teraz mają piękne dresy, eleganckie stroje, świetne rakiety. Są bardziej pewni siebie. Niektórzy startują już za granicą. Dzięki telewizji wiedzą dokładnie, jak gra Sampras, Graff,
Agassi, Seles. Czy mają prawdziwą pasję i wielkie aspiracje płynące nie tylko z faktu, że
nieźle opanowali już serwis, bekhend i smecz, że stosują nowoczesne rotacje? Czy w którejś z tych małych postaci biegających po korcie kryje się to najważniejsze, nieuchwytne, a
rodzące się od dzieciństwa przede wszystkim w domu, ale i szkole, a co nazywamy charakterem albo inaczej osobowością? Cechy cierpliwości i systematyczności, a jednocześnie
umiejętność zdobycia się na zryw, odwagę w ciężkiej sytuacji na korcie, kiedy się przegrywa, a jednak można wygrać.
Nieznośny, nie będący żadnym wzorem sportowca – dżentelmena, obdarzony rzadką
iskrą talentu, który umiał rozwinąć – szesnastoletni John McEnroe zawołał przed przegranym w półfinale meczem z Connorsem: „Muszę zostać mistrzem Wimbledonu!”.
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Szkoda, że Państwo tego nie widzą...
Dla większości kibiców przede wszystkim jesteśmy tylko heroldami rekordów.
Czy to wina kibiców, czy wina nas, sprawozdawców?
Dziennikarstwo sportowe jest z jednej strony zawodem skromnym, bez porównania
mniej ważnym niż zawody, których wykonywanie niesie społeczeństwu jakąś konkretną –
doraźną albo perspektywiczną – korzyść, nie mówiąc już o wartościach głębszych, jak jest
w przypadku twórczości artystów. Lekarz, inżynier, budowniczy mostów, rzemieślnik – to
ludzie, których zawód właśnie z punktu widzenia wartości społecznej jest czymś bez porównania ważniejszym niż profesja dziennikarza sportowego, który idzie na mecz i pisze
potem sprawozdanie lub bezpośrednio przekazuje swe wrażenia za pośrednictwem radia
lub telewizji.
Z drugiej jednak strony, jeśli zgodzimy się z tym, że sport to nie tylko niedzielna rozrywka dla milionów ludzi, nie tylko ćwiczenia wzmacniające tężyznę fizyczną, ale zarazem ważny instrument w wychowywaniu ludzi i kształtowaniu ich pozytywnych postaw,
że jest to coś, co niesie wartości humanistyczne, dając jednocześnie przeżycia walczącym i
oglądającym, to wówczas ranga dziennikarza sportowego wzrośnie.
W związku z tym wyłania się kilka spraw. Popatrzmy chociażby na problem powszechności sportu. Bez niego trudno o wielki i trwale utrzymujący się poziom kadr wyczynowych, choć współzależność pomiędzy liczebnością uprawiających dany sport a poziomem
jednostek wcale nie jest tak bezpośrednia, jak by się wydawało. Zdarzają się fakty podważające nieomylność tej w zasadzie rozsądnej teorii. Występują w polskim sporcie i w sporcie w innych krajach. Bywa, że wybitna indywidualność wyrasta na ugorze. Zawodnik
zdobywa mistrzostwo świata, choć wywodzi się z kraju, gdzie dana dziedzina sportu jest
właśnie mało uprawiana. Rzecz prosta, jestem za powszechnością sportu, ale nie dlatego,
że dzięki niemu może się zwiększyć produkcja mistrzów i medalistów. Nie po to sport
istnieje. Medale, sukcesy, nasze wspaniałe przeżycia na olimpiadach i innych wielkich
igrzyskach – to jedynie pochodna, smaczny deser, zbieranie śmietanki, efektowne ukoronowanie szeroko prowadzonej pracy, piękny plon zbierany nieledwie „przy okazji”.
Głównym celem działalności dziennikarzy sportowych powinno być zachęcanie, czy
raczej wdrażanie społeczeństwa do nawyku czynnego uprawiania sportu. Zadanie trudne,
mało wdzięczne. Temat bez porównania mniej błyskotliwy i nie tak nośny, jak opiewanie
wielkich mistrzów. Najbardziej intryguje mnie w sporcie sama rywalizacja. Sportowiec
chce zwyciężyć, pragnie wykazać, że jest lepszy od rywala, zdając sobie przy tym sprawę,
że teoretycznie szansę są równe, gdyż regulamin walki jest jednakowy dla obu stron. Istotą
sportu jest jego demokratyczność, sprawiedliwość. Jest więc zaprzeczeniem fałszu, przemocy i hipokryzji.
Równe szansę. Odrzucenie jakichkolwiek protekcji, sprawiedliwość ocen. Szlachetne
ryzyko. Przystępując do rywalizacji trzeba wziąć pod uwagę możliwość porażki. Przegrana
może załamać, ale może stać się źródłem przyszłych zwycięstw.
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Skala przeżyć człowieka zaangażowanego w ten, zdawałoby się, zgoła błahy problem
sukcesu lub niepowodzenia sportowego bywa często bardzo duża. W dodatku przeżycia te
nie są uzależnione od rozmiarów boiska. Zarówno olimpijczyk, jak i „szary” sportowiec, a
nawet ktoś, kto uprawia sport jedynie dla zdrowia, przyjemności i osobistej satysfakcji, w
dużym stopniu poddani są tym samym przeżyciom, gdyż rzucają na szalę własną ambicję i
wysiłek. Ponoszą zatem pewne ryzyko. Sport nie jest zaciekłą walką o byt albo o życie,
choć w obecnej dobie przynosi wybranym jednostkom i zespołom ogromne korzyści materialne. Jest jedynie dobrowolnym pokonywaniem przeszkód w istocie umownych, wymyślonych, nieledwie abstrakcyjnych. Wyzwala jednak potężne zasoby woli i siły, staje się
godnym szacunku aktem dzielności i poświęcenia.
Cóż za znaczenie ma dla świata, że człowiek rzuca oszczepem prawie na odległość stu
metrów? Jakie praktyczne znaczenie ma dla kraju zwycięstwo własnego boksera w pojedynku na przykład o mistrzostwo Europy? Ta dysproporcja między tym, na co człowiek
zdobywa się w rywalizacji sportowej, a błahością jej praktycznych następstw sprawia, że
sport pozostaje – jak długo jeszcze? – obszarem zupełnie specyficznej działalności człowieka, której nie można z niczym porównać. Ani z rozrywką, ani z kulturą masową, ani ze
sztuką. Stanął najbliżej biznesu.
Sport to także jakaś obyczajowość, jakiś sposób postępowania; określamy to stereotypowym zwrotem: fair play. Toczy się bezustanna, coraz bardziej zaciekła walka pomiędzy
tymi, którzy łamią te zasady, a tymi, którzy wszelkimi siłami starają się pozostać im wierni. Niejednokrotnie wysuwałem hasło, aby owe fair play, a więc uczciwy sposób postępowania w czasie zażartej rywalizacji o zwycięstwo – zarówno pisane, jak i nie pisane normy
działania – przenosić z areny sportowej również na arenę naszych spraw życiowych.
Oczywiście, jest to trudne i nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy postępowanie fair w
sporcie jest łatwiejsze niż w życiu.
Ktoś sceptycznie nastawiony napisał kiedyś, że: „w sferze gry i zabawy nie obowiązują
obyczaje pospolitego życia”. To prawda. Sport jako wyraz naszej siły witalnej i duchowej
jest zjawiskiem pozytywnym. Próbujmy więc przenosić dobre obyczaje ze sportu do codziennego współżycia między ludźmi. Wyrazimy w ten sposób naszą wiarę w jego funkcje
społeczne. Nie tracąc atrakcyjnych cech rozrywki, rywalizacji i widowiska, może stać się
również w dużej mierze zjawiskiem kulturowym, nie tylko samą grą dla gry.
Mimo objawów komercjalizacji, szowinizmu, cynizmu – etyka sportowa istnieje. Na
czym polega? „Narodziła się chyba z dość często jeszcze spotykanych przymiotów, jak:
duma i skromność, siła i sprawiedliwość. Dochowanie im wierności nie jest zadaniem łatwym, bowiem nie wszystkie reguły są spisane. Czym więc jest? Przestrzeganiem norm
uczciwego postępowania. A może obieraniem prostej, ale często trudniejszej drogi?” Tego
uczono nas kiedyś, kiedy zaczynaliśmy przychodzić na boisko. Przez tyle lat nie znalazłem
trafniejszego określenia. Dlatego powtarzam je nie po raz pierwszy.
Słyszę coraz bardziej natarczywe stwierdzenia: „To wszystko przeszłość. Tak było. To
echa jeszcze XIX wieku. Wszystko idzie naprzód, sport także. Zmieniają się rekordy i
sprzęt, modyfikacjom poddawane są regulaminy. Sport przestał być zabawą. Stał się sprawą poważną, którą zainteresowane są miliony ludzi i na którą wydaje się miliardy. Zmieniły się, bo zmienić się musiały, motywacje”.
Być może. Chciałbym jednak przypomnieć, że przynajmniej nasz polski sport wyrósł ze
specyficznych tradycji. Pierwszymi jego wielkimi postaciami byli tacy ludzie, jak: Kuchar,
Konopacka, Kusociński, Marusarz, Jędrzejowska, Czech, Żwirko i Wigura. To byli nieprzeciętni ludzie i nieprzeciętne kariery. Ile w nich kryło się szlachetnych pasji i aspiracji,
aby wybić się ponad przeciętność, aby być najlepszym nie tylko we własnym kraju, ale
podbić świat, rozsławić własny kraj, a jednocześnie przeżyć dzięki sportowi niezwykłą
przygodę. Potem tradycje te pięknie przedłużali reprezentanci najrozmaitszych dziedzin
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sportu: lekkiej atletyki i boksu, szybownictwa i niektórych gier zespołowych. Można by
przedstawić długi poczet wybitnych bohaterów polskiego sportu wywodzących się z wielu
kolejnych generacji.
Tak, idzie mi o motywację. O to, co popycha młodego człowieka do wejścia na drogę
kariery wyczynowej. Motywacje te zaskakująco szybko zmieniają się u nas – choć nie tylko u nas – co jest dla mnie niezupełnie zrozumiałe, choćby z tego względu, że żyjemy w
kraju, który długo nie miał prawie wcale tradycji sportu profesjonalnego. Nasz sport wyczynowy wyrastał zawsze raczej z pobudek natury emocjonalnej i patriotycznej. To
wszystko łączyło się w harmonijną całość. Wypływało z nas. Przeżycia i wzruszenia walczących na boisku były podobne do wzruszeń i przeżyć rzesz współrodaków obserwujących te walki. Widzom zresztą także szło o satysfakcję płynącą z sukcesów sportowych ich
rodaków, a kulisy, sprawy organizacyjne znajdowały się na drugim planie zainteresowań.
Dlatego z takim szacunkiem obserwowano przebieg samych zmagań oraz trud, który zawodnik ponosił, zanim stanął na podium.
Ktoś nazwie to naiwną romantyką sportu. Ale chyba pomyli się, gdyż sport pozbawiony
bezinteresowności pobudek musi zmienić się jedynie w pokazy perfekcji. Nie stanie się
cyrkiem, a przestanie być sportem. Podkreślanie tych spraw, sądzę, jest dosyć istotne w
obecnej dobie ogromnych przeobrażeń nie tylko technicznych i treningowych, ale i znacznych zmian w mentalności ludzi zajmujących się sportem.
Nie występuję przeciwko sportowi profesjonalnemu, bo w nim także mogą kryć się i
bardzo często się kryją cechy czystego sportu mimo silnych bodźców materialnych. Ujawnia się to niejednokrotnie w postawie zawodników. Profesjonaliści często przestrzegają
zasad fair play, czego nie można uznać za regułę w sporcie amatorskim, ale jakże szybko
przy tym zmniejsza się obszar sportu amatorskiego. Czy wysokość zarobku rozstrzyga tu o
tym, kto jest kim? Czy ktoś, kto otrzymuje za mecz piłkarski sto tysięcy „jednostek walutowych”, na pewno jest mniej „czystym” sportowcem od tego, kto otrzymuje za start tylko
jeden tysiąc takich jednostek?
Nie chciałbym jednak zapuszczać się w gąszcz zawodowego sportu i zawiłości porównań między jednym a drugim światem. Zresztą i tak nieustannie zbliżają się one do siebie.
Nie ulega wątpliwości, że dzisiejszy świat zaczął podkładać pod sukcesy sportowe zbyt
ważkie treści. Zachłanność na sukces, na triumfy wywalczane za wszelką cenę rozprzestrzeniła się i przemieniła wręcz w drapieżność nie tylko jednostek, ale i zespołów ludzkich, byle tylko wywyższyć się ponad inną grupę, ponad inny kraj. To powoduje ów „wyścig zbrojeń”. Jeszcze jeden, przyznajmy, cień wśród innych, mocniejszych cieni padających na świat.
Niejednokrotnie słyszałem opinię i chwilami skłaniam się ku niej, że sport wyczynowy
wkracza w epokę schyłkową. Jedno z pism zagranicznych zamieściło niedawno pozornie
zabawny, a w istocie przerażający obraz przyszłości wyczynowego sportu. Oto wizerunki
mistrzów i rekordzistów świata XXI wieku. Pływakowi wyrosły błony między palcami,
ludzkie kończyny zostały zastąpione przez ogon i płetwy, jak u wodnego potwora. Zawodnik podnoszący ciężary jest już zupełnie kwadratowy, nogi w zaniku, niemal monolitowy,
potężny, lecz bezkształtny słup. Stopy i dłonie gimnastyczki, jak u małpy, obejmują drążki
i kółka niczym kleszcze. Noga piłkarza przypomina końskie kopyto. Futurologia, traktowana poważnie czy żartobliwie, na ogół nie roztacza przed nami zbyt różowych perspektyw.
Zatrważająco obniżył się wiek „bogiń” i „bogów” sportu, a ponieważ chcemy od nich
coraz więcej i więcej – począwszy od rozwrzeszczanego kibica, poprzez coraz bardziej
surowego trenera, aż po coraz bardziej wymagającego szefa sportu – „młodzi bogowie” nie
mają czasem nawet zwykłego dzieciństwa.
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Znając wrażliwość niektórych czytelników wyjaśniam, że nie występuję przeciwko wyczynowemu sportowi, bo i on mnie fascynuje, przy tym od wielu lat jestem jednym z jego
piewców. Od dawna jednak niepokoją mnie pewne zjawiska, coraz ostrzej występujące:
przerost znaczenia wyniku kosztem ludzkiego zdrowia i nie zawsze korzystny wpływ nauki (sztuczny doping); nadmierne windowanie wartości sukcesu sportowego w porównaniu
z osiągnięciami w innych dziedzinach działalności człowieka; zaciekłość – nie tyle zawodników, ile organizatorów we wzajemnym wydzieraniu medali i punktów. Wreszcie można
by powiedzieć ostrzej: przerażają objawy odczłowieczenia sportu, który obłędnie za czymś
goni i w tym zapamiętaniu zatraca niekiedy swój pierwotny sens. Inaczej mówiąc: zmieniły się motywy, które kiedyś jak magnes przyciągały ludzi do podjęcia uczciwej, więc
najtrudniejszej rywalizacji.
Szczególnie ohydna praktyka to sztuczny doping. Pewien działacz opowiadał mi raz
niezbyt budującą historię o tym, jak kiedyś niektórzy kolarze jeździli na wódczanym dopingu. Dawne wyścigi szosowe po kocich łbach, na ciężkich i szerokich gumach zwanych
balonami. Heroiczne ucieczki i pościgi, twardy trud ambitnych pionierów naszego kolarstwa, gigantów wyboistych szos z końca lat dwudziestych i trzydziestych. Walczyli bez
wielotysięcznych szpalerów ludzi, bardziej o sławę i zwycięstwo na pustych stadionach
aniżeli o skromne nagrody. Małe peletoniki w asyście paru aut i rozklekotanych motocykli.
Wszystko inaczej, tyle że najszybszy kolarz także wkładał żółtą koszulkę. Niektórzy zawodnicy, jak powiadał mój rozmówca, niekiedy cichaczem wlewali do bidonów ćwiartkę
wódki i dalej w drogę. Najczęściej ten doping przynosił klęskę, choć zdarzały się i mocne
głowy. Alkohol upajał i pomagał czasem wygrać finisz. Następnego dnia na kacu i po kolejnym klinie jechało się gorzej, więc lider spadał na dalsze miejsce.
Pamiętam pewnego zagranicznego kolarza, który w dużym wyścigu wygrywał kolejno
etap za etapem. Miał piekielną końcówkę. Zsiadłszy z roweru zataczał się, ale nie tylko ze
zmęczenia. Miał zapadniętą, szarą twarz, oczy jaśniały dziwnym blaskiem. „To nie jest
wódka – mówiono dyskretnie. – On jeździ na specjalnym koksie”. To było na bardzo dawnym wyścigu, kiedy jeździło się z Pragi do Warszawy lub odwrotnie, bez etapów w NRD.
Minęło sporo czasu i dziś patrzymy na sztuczny doping inaczej. Świat sportu zdążył
pójść daleko naprzód i na tym polu, zarówno w zakresie wynalazczości najrozmaitszych
niedozwolonych środków, jak i sposobów przeciwdziałania szkodliwym praktykom. Każda nowa broń zmusza do znalezienia skutecznej przed nią obrony. I tak od pewnego czasu
na wszystkich większych międzynarodowych zawodach – obok defilad i przemówień,
wręczania medali i rozgrzewek, fotokomórek, wciągania i ściągania flag lub zapalania i
gaszenia zniczy – cały rytuał wzbogacił się o jeszcze jeden obowiązkowy obrządek. Jest
nim kontrola antydopingowa prowadzona przez komisję lekarską. Zawodnicy przyzwyczaili się do tej praktyki i na ogół nikt nie uważa kontroli za ubliżającą, choć jest to po
prostu specyficzna forma rewizji. Tyle, że nie kieszeni i walizki na granicy, ale organizmu
po walce.
W czasie Igrzysk Olimpijskich w Monachium odkryto blisko trzydzieści wypadków
sztucznego dopingu. Na kilka tysięcy olimpijczyków procent winnych uznać by można za
niewielki. Jeszcze by tego brakowało, aby co drugi olimpijczyk oszukiwał rywali i niszczył własne zdrowie. Tak czy inaczej, zjawisko istnieje. Możemy się tylko pocieszać, że
nie jest ono wcale wynalazkiem naszych czasów.
Dzieje podobnych oszustw w rywalizacji sportowej są stare. Już w pismach lekarzy Filistrata i Galena, a więc w pierwszych wiekach naszej ery, natrafiamy na informację, że na
antycznych igrzyskach niektórzy zawodnicy przyjmowali środki pobudzające. Stare źródła
mówią o tym, że dawni Inkowie podczas współzawodnictwa w biegach żuli jakieś liście.
W XVI wieku w Anglii dawano środki pobudzające koniom wyścigowym, co zresztą było
jedynie przeniesieniem praktyk stosowanych znacznie wcześniej przez dzikie plemiona,
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które przed bitwą karmiły swe wierzchowce specjalnymi pożywkami. Oszalałe konie niosły jak burza na szeregi przeciwnika, tratując wszystko po drodze.
Pierwszy oficjalnie uchwycony przypadek zastosowania sztucznego dopingu na zawodach sportowych (pływackich) miał miejsce w 1865 roku. Pierwszy wypadek śmiertelny
zarejestrowano w rok później. Praktyki te z wolna zaczęły przybierać na sile. Używano
najrozmaitszych środków, przeważnie heroiny i koraminy, a celowali w tym najczęściej
profesjonalni wyczynowcy: bokserzy, kolarze i piłkarze. Zawodowcy zarazili amatorów.
Głośnym tragicznym wydarzeniem był zgon duńskiego kolarza Jensena po zastosowaniu
sztucznego dopingu w czasie rzymskich igrzysk w 1960 roku.
Kontrole antydopingowe stały się koniecznością, jednak dopiero w Meksyku w 1968
roku po raz pierwszy zrewidowano zwycięzców i nie obeszło się wówczas bez dyskwalifikacji. W cztery lata później, na Igrzyskach w Monachium, rewizję przeprowadzono już we
wszystkich dziedzinach sportu. Najgłośniejszym skandalem było zdemaskowanie ciemnego Kanadyjczyka Bena Johnsona, któremu odebrano złoty medal za 100 metrów podczas
igrzysk w 1988 roku.
Rodzi się coraz więcej najrozmaitszych sposobów, aby pobudzić organizm do wzmożonego wysiłku. Wiele się mówi o nowych środkach dopingujących do tej pory niewykrywalnych. Zajęła się nimi nauka, aby je demaskować, ale na broń znajduje się antybroń.
Oczywiście, tylko nieznaczny procent zawodników ryzykuje, ale nie o samą statystykę
chodzi. Czy zresztą statystyka zdoła objąć wszystkich nieuczciwych trenerów albo działaczy po cichu podsuwających zawodnikom niedozwolone środki?
Może nasunąć się uwaga, że rodzajów dopingu jest w istocie więcej, niż wytwarza farmaceutyka i chemia. Przecież ryk tłumu, ów doping dopuszczalny i naturalny, jaki dobiega
z trybun, także jest czynnikiem wspomagającym zawodników. Ale z takim dopingiem nie
ma potrzeby walczyć, jeśli tworzy on atmosferę zdrową, choć gorącą.
W sferach naukowców związanych ze sportem mówi się o czymś ciekawszym, bo nowym. Hipnoza w sporcie. Zdarzały się już podobne przypadki i doświadczenia. Zawodnik
dotychczas powolny, słaby technicznie, w ciągu krótkiej chwili przeobrażał się w rywala
najwyższej klasy. Oczywiście, jest to nowa forma nienaturalnego – mówiąc delikatnie –
dopingowania. Jest to obszar jeszcze mało odkryty. Kto wie, może w przyszłości wyłonią
się nowe problemy przed sportem garnącym się z taką żarliwością do nauki. W przypadku
dopingu poprzez hipnozę nie wyszłoby mu to chyba na zdrowie.
Wypaczenia sportu wyczynowego przybierają na sile niemal na całym świecie i jest to
tempo zawrotne. Dlatego znaczenie sportu uprawianego nie dla rekordu, nie dla tworzenia
w istocie sztucznego prestiżu, lecz dla zdrowej rywalizacji, staje się coraz większe. Może
tchnąć ożywczy powiew.
Dlatego zawsze tak mocno podkreślam wagę powszechności sportu.
W pewnym klubie warszawskim dwóch trzynastoletnich chłopców – nawiasem mówiąc
bliźniaków – trenowało ulubioną dyscyplinę sportu. Trenowali, trenowali, aż pewnego
dnia przyszli do klubu bez sprzętu.
– Panie prezesie! – powiedzieli grzecznie – Od jutra już nie będziemy tu przychodzić.
My chcemy grać dla przyjemności, nie chcemy być tresowani na mistrzów.
Może kolejna generacja będzie rozsądniejsza i nie tak nowoczesna, jak ten nasz obecny,
wspaniały, nowoczesny sport?
Kiedyś zostałem zaproszony przez sekcję sportu UNESCO do Londynu na naradę z
udziałem przedstawicieli różnych krajów ze wschodu i zachodu Europy. Zaproszono zarówno dziennikarzy, jak i naukowców z dziedziny kultury fizycznej. W tym gronie znaleźli się ponadto przedstawiciele władz sportowych gospodarzy oraz delegacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Sportowych. Temat konferencji: „Środki masowego przekazu w służbie międzynarodowe-
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go zrozumienia” – czyli jak dalece prasa sportowa, radio i telewizja pomagają we wzajemnym zbliżaniu narodów, a także w uświadamianiu, ile jest jeszcze na tym polu do zrobienia.
Mimo że przy jednym stole znaleźli się przedstawiciele krajów o odmiennej strukturze
sportu i różniących się modelami ideologicznymi i społecznymi, obrady przebiegały w
atmosferze pozwalającej zrozumieć zadania, jakie stoją przed sportem. Raz jeszcze okazało się, że sport w swym założeniu powinien mieć cechy uniwersalne. Z niepokojem patrzy się na przyszłość olimpiad i formułę ich organizowania. Wśród wielu spraw wyłoniła
się i ta – rytuał otwarcia i zamknięcia igrzysk, odgrywanie hymnów i sposób kreowania
zwycięzców.
Pozwolę sobie opowiedzieć w tym miejscu o pewnym zdarzeniu, które przeżyłem w
czasie Igrzysk w Tokio w 1964 roku. Otóż Francuzom, bo o nich chcę mówić, źle się wtedy wiodło. Mijały dni i ojczyzna Ladumegue’a i Carpentiera, Borotry, Besson, Revenu,
Anquetila i Druta daremnie czekała na złoty medal. Nadszedł dzień ostatni. Toczył się jeździecki konkurs skoków kończący igrzyska. Ostatnia szansa dla Francji. Szansa, na którą
zresztą nikt nie liczył, gdyż jeździec d’Oriola uznany został przez rodaków za zbyt starego
i pojechał do Japonii na własny koszt. Raptem stała się rzecz piękna, niespodziewany sukces, który przeżyłem mocno i mówiłem wtedy o tym, choć złoty medal zdobył nie Polak,
lecz Francuz, właśnie d’Oriola. A pewnie wielu ludzi w naszym kraju i innych krajach z
uczuciem satysfakcji i radości wysłuchało potem Marsylianki na tokijskim stadionie. Zdarzają się jeszcze takie chwile na stadionie olimpijskim.
Podczas konferencji poruszono wiele spraw, między innymi mówiono o konieczności
nieustannego doskonalenia warsztatu dziennikarskiego. I znów nie szło jedynie o fachowość – czyli znajomość przepisów, nazwisk i rekordów, umiejętność wyłapywania spalonych oraz ciosów poniżej pasa – ale o większe zrozumienie aspektów społecznych sportu i
jego problemów wychowawczych, o większą kulturę słowa i treści. Osobnym punktem
obrad był także „kult jednostki”, to znaczy problem, czy środki społecznego przekazu
umiejętnie wykorzystują rozwój karier sławnych zawodników dla popularyzacji sportu i
kształtowania wzorców osobowych dla młodzieży. Na pewno gwiazdorstwo jest zjawiskiem niedobrym. Wszystko jednak zależy od tego, jak zachowuje się sława sportu nie
tylko w momencie rozkwitu talentu, ale także i wtedy, kiedy nadchodzi najtrudniejszy
moment włączania się w nurt życia już pozasportowego. Kim jest, co robi dawna sława
sportu? W jaki sposób potrafi stać się dla społeczeństwa osobą pożyteczną, kiedy przestaje
wbijać gole albo ustanawiać rekordy? Jak wykorzysta zasoby materialne zdobyte dzięki
sportowi – czy zmarnotrawi je, czy pomnoży, prowadząc na przykład biznes? A może
cząstkę przeznaczy na akcje charytatywne.
To, co piszę, jest miejscami gorzkie. Lecz ja po prostu wyrażam własny (czy tylko?)
niepokój o przyszłość dziedziny, która wypełnia całe moje życie.
Im człowiek starszy, tym chętniej powraca wspomnieniami do własnego dzieciństwa.
Czyż nie zamieściłem w tej książce opisu pierwszego gola, którego zobaczyłem w życiu?
Nagle dostrzegłem, jak w czarodziejskim lustrze, chłopięcą twarz. Stoję obok gadającego
pana, wsłuchując się w jedyny w swoim rodzaju urzekający potok słów. Gestykuluje przed
mikrofonem, wysoki jak bocian, w okularach z kapeluszem zsuniętym na tył głowy. Mówi
o wędrówce piłki przez boisko, opisuje biegaczy zdążających ostatkiem sił do taśmy. W
uszach pozostały mi do dziś całe frazy zdań. Nie patrzyłem na boisko. Słuchałem reportera: „Szkoda, że państwo tego nie widzą!” – wołał. Słowa atakowały wyobraźnię, przyspieszały tętno, zapadały głęboko. I chyba rozbudziły marzenie o obraniu właśnie tego zawodu, który po latach zaprowadził mnie na wielkie stadiony; pozwolił poznać dzielnych,
ofiarnych i uczciwych ludzi, zobaczyć kawałek świata. Przynajmniej to jedno spełniło się
w czyimś życiu.
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Z serdecznością kieruję teraz te osobiste wyznania do młodszych kolegów pracujących
już przy upragnionym mikrofonie.
Zapiski te kieruję także do malców, którzy, tak jak ja kiedyś, przeciskają się teraz na
stadionie do naszych mikrofonów, przez które mówimy lepiej lub gorzej, w zależności od
formy.
W dzisiejszym przeżywającym błyskawiczne zmiany sporcie wciąż jeszcze potrzebny
jest mówiący reporter. Może w przyszłości w telewizji zastąpi go elektroniczna maszyna,
która bez pomyłek i jąkania przekaże odbiorcom każdy fakt, każdy rezultat i będzie usiłowała wskrzesić dawne zdarzenia za pośrednictwem statystycznych zestawień. Ale dopóki
istnieje radio, będzie żył reporter sportowy.
Na razie ludziom są potrzebne nasze słowa. Dlatego tak istotne jest, jakich dobieramy
słów i w jaki sposób układamy nasze pospieszne zdania. Czy w dostatecznym stopniu
umiemy czerpać z bogactwa ojczystej mowy? Potrzebna nam jest chyba także odrobina
żaru; przekonanie, że wszystko, o czym mówimy, nie służy jedynie kształtowaniu tabel i
układaniu klasyfikacji mających wykazać wyższość jednego człowieka nad drugim. Bo
zawodnik, który wygrał, wcale nie musi być więcej wart od rywala.
Im bardziej zubaża się sport wskutek zbyt jednostronnego rozwoju zdolności jego wybitnych przedstawicieli, im bardziej zatraca harmonię i bezdusznie zaczyna klasyfikować
drużyny i ludzi, tym bardziej potrzebne stają się takie przypomnienia.
Obok półki, po której wędrowaliśmy na początku tej książki – i na której stoją: gliniany
kubek z napisem „Teotihuacan”, ofiarowany mi przez meksykańskiego Indianina w noc,
kiedy przyniesiono znicz olimpijski pod piramidę Azteków w Teotihuacan, pucharek malowany w mikrofony, który dał mi w Chicago kolega, reporter amerykański – wisi na ścianie proporczyk. To prezent od uczniów szkoły leżącej na krańcu Polski. Szkoła nosi imię
Janusza Kusocińskiego.
Jacy będą ci chłopcy, kiedy opuszczą mury swej szkoły i wejdą w wiek męski? – tak pisałem w 1979 roku.
Następne lata rozbudziły w kraju piękny zbiorowy ruch milionów młodych ludzi przejętych wiarą w sprawiedliwość, którą czerpali z poczucia solidarności wszystkich warstw
społecznych. Potem przygaszono to. Dekada lat osiemdziesiątych, a po niej zupełnie inny
okres już pełnej swobody i jednocześnie rozluźnienie norm obyczajowych pod wpływem
przejmowanych negatywnych i najłatwiejszych wzorów płynących ze świata.
Na szczęście istnieją w dalszym ciągu wartościowe młode elity. Naśladowanie ich nie
jest może łatwe, ale chyba zaczną promieniować i zataczać coraz szersze kręgi.
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Lata osiemdziesiąte, lata dziewięćdziesiąte
Go for gold! Czy to zawołanie może wypełnić cały sens sportu?
A sens naszego życia?
Nie przypuszczałem jesienią 1981 roku, że wyjazd do Rzymu na lekkoatletyczny Puchar Świata będzie moim ostatnim wyjazdem służbowym za granicę. Myślałem, że pracować będę jeszcze na Olimpiadzie 1984 roku w Los Angeles. Tam kiedyś zwyciężył mój
pierwszy sportowy idol Kusociński i tam chciałem zakończyć moją sprawozdawczą służbę. Wszystko potoczyło się inaczej.
Zmagania lekkoatletów o Puchar Świata były pasjonującą imprezą. Szkoda, że te wielomecze najlepszych zespołów walczących o punkty w każdej konkurencji, co dawało dodatkową emocję niezależnie od indywidualnych wyczynów, usunięte zostały na drugi plan.
Ustąpiły pola wielkim mityngom, podczas których zwycięzcy obdarowywani są sztabkami
czystego złota. Nowością stały się także mistrzostwa świata, nie wytrzymują one jednak
porównania z lekką atletyką olimpijską.
Zawody w Rzymie były dramatyczne. Amerykanie wywalczyli najwięcej indywidualnych zwycięstw, mimo to przegrali ze znakomicie przygotowaną reprezentacją Europy i
bardzo mocną wówczas reprezentacją NRD. Wyprzedzili jednak ZSRR.
Jakiś tajemniczy pech zawsze czepiał się drużyny USA, a raczej niektórych jej zawodników. Gubili pałeczkę w sztafetach, zrywali mięśnie uciekając przed rywalami. Bywało,
że jakiś Amerykanin przewracał się i potem heroicznie gonił oddalającą się stawkę zawodników. Tak było choćby ze znakomitymi średniodystansowcami Ryanem i Wohlhutterem
na Olimpiadzie w Monachium, gdzie w dodatku sprinterzy USA zaspali w wiosce i spóźnili się na start w eliminacjach. Wtedy w Rzymie świetny dyskobol Powell wskutek trudności połączeń nie zdołał dolecieć na czas z jakiegoś mityngu i jego zespół stracił przez to
wszystkie punkty. W tamtym Pucharze Świata wschodząca gwiazda Carl Lewis, choć wygrał skok w dal, zaraz potem opóźnił się na starcie i zajął ostatnie miejsce na 100 metrów.
Chyba to zapomniany fakt. Późniejsze niebywałe wyczyny Lewisa spowodowały, że zapomniano o jego rzymskiej klęsce. Wreszcie Marsh wygrał na Foro Italico bieg przeszkodowy, ale zdyskwalifikowano go. Była to decyzja dyskusyjna, gdyż w kolizji, jaka miała
miejsce na przedostatnim okrążeniu, nie było jasne, kto kogo i czy na pewno mocno popchnął. Ten pech trwa. Przypomnę o dyskwalifikacji najszybszej kobiety w 1995 roku
Gwen Torrence na mistrzostwach świata w Goeteborgu. Biedna, dążąc do pewnego zwycięstwa na 200 metrów, o centymetr musnęła stopą przestrzeń poza linią swojego toru.
Powróćmy na chwilę do dyskwalifikacji Marsha. Przypomnę, co powiedział o tym jeden z jego rywali, Polak Mamiński: „On był od nas lepszy. Ktoś kogoś potrącił, ale nie
miało to żadnego wpływu na to, żeśmy z nim przegrali”.
Bywa, że im bardziej zacięta rywalizacja i wyższy poziom – tym większy szacunek
wzajemny rywali po zwycięstwie lub porażce. Atmosfera podczas Pucharu Świata przypominała rzymskie igrzyska, a był to ten sam stadion otoczony z jednej strony wzgórzami.
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Na prawie wszystkich olimpiadach, jakie oglądałem, z wyjątkiem tej z 1980 roku, można
było często przeżyć chwile zjednoczenia ludzi wzruszonych pięknem walki i nagradzaniem zasłużonych zwycięzców.
Ale na pewno najmocniej poczułem więź z zupełnie obcymi ludźmi z różnych krajów,
kiedy znalazłem się w południe przed zawodami na dziedzińcu Castel Gandolfo. Raptowny, jednoczesny, wzajemny przypływ zbiorowej przyjaźni i jednakowego wzruszenia podczas spotkania z Papieżem. Miałem wtedy uczucie, że stojąca opodal Japonka pochodzi z
Łowicza, tamten Brazylijczyk urodził się w Suwałkach, a grupa rozśpiewanych Włochów
przyjechała wprost z Krakowa, jak ta stojąca obok grupka polskiej młodzieży, która z Krakowa przybyła naprawdę. Szczególnie wzruszony był pewien Turek, którego przed wejściem rewidowano ze szczególną dokładnością. Padł więc na kolana i uniósł ręce wołając:
„Tak, rewidujcie mnie dokładnie, bo jestem Turkiem”. Płakał, chciał dalej iść na kolanach.
Abym miał zapewniony indywidualny transport i nie spóźnił się na zawody, ksiądz
opiekujący się przybyszami z kraju z ramienia Watykanu użyczył mi szybkiego samochodu z kierowcą. Kiedy dziękowałem mu, uśmiechnął się i powiedział: „Papież bardzo lubi
sport”.
Upłynęło wtedy niespełna trzy lata od Jego wyboru. Polak – papieżem. To było niemal
jak odzyskanie niepodległości. Ukazała się nadzieja, a zarazem rekompensata za to, co
spotykało kraj przez lata.
Wieczór październikowy 1978 roku. Akurat wybierałem się do Telewizji, by przeprowadzić ze studia w Warszawie relację z dużej międzynarodowej imprezy sportowej rozgrywanej za granicą. Goliłem się w łazience, gdy nagle z pokoju doszedł mnie okrzyk żony: „Jezus Maria!” Wbiegłem do pokoju. Izabella stała przy radiu. Usłyszała nadzwyczajny komunikat „Wolnej Europy”. Była rozświetlona radością i wzruszeniem. – Kardynał
Wojtyła został papieżem.
Jechałem autem do studia przy ul. Woronicza i zatrzymywałem się przy każdym przystanku tramwajowym, gdzie stali ludzie i wołałem: „Polak papieżem!”. Widziałem łzy,
niektórzy robili znak krzyża na piersi.
W telewizji zastałem nastrój pełen zaskoczenia i konsternacji. U ludzi przygotowujących emisję Dziennika Wieczornego dostrzegłem nie radość, ale właśnie konsternację.
Swoją relację miałem rozpocząć zaraz po Dzienniku z ciasnego pomieszczenia, gdzie stał
mikrofon „sportowy”, i tam na monitorze miałem podgląd tego, co dzieje się w studiu
Dziennika. Panowała tam panika. Czyjeś ręce zawiesiły w pewnym momencie na ścianie
krzyż. Natychmiast inne ręce krzyż zdjęły. Rozpoczął się Dziennik i wtedy jeden ze spikerów podał tę wiadomość nie umiejąc powstrzymać wzruszenia. Zdaje się, że to niekorzystnie odbiło się na jego karierze.
Po powrocie z Pucharu Świata w Rzymie zainteresowanie wydarzeniami sportowymi
spadało. Przyszła jesień i trudno oddać nastroje, jakie panowały wówczas w kraju. Wielu
nie zdawało sobie chyba sprawy, że zbliża się nieuchronnie kres Wiosny Solidarności,
trwającej od lata ubiegłego roku. Jeszcze 29 listopada uroczyście otwarto most GrotaRoweckiego i trasę Armii Krajowej. Liczny oddział niemłodych już pań i starszych panów
przemaszerował z jednej strony Wisły na drugą. Szliśmy wyprostowani podnosząc wysoko
głowy, a niejedne oczy byłych łączniczek i sanitariuszek AK zwilgotniały, choć starały się
to ukryć.
Oficjalne otwarcie mostu dowódcy AK było dziełem Społecznego Komitetu Uczczenia
Pamięci Generała Grota i Jego Żołnierzy. Komitet ten działał już od pewnego czasu, a
przewodniczącym był najpierw prof. Henryk Samsonowicz, a potem prof. Aleksander
Gieysztor. O nazwę mostu i trasy stoczyliśmy bój. Ówczesna Stołeczna Rada Narodowa
zwlekała, grała na czas, a jednocześnie chyba wstydziła się otwarcie odrzucić propozycję
naszego komitetu. Ostateczna decyzja zapadła 9 listopada podczas plenarnego posiedzenia
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stołecznej władzy, na które kilku z nas reprezentujących komitet przyszło w oczekiwaniu
na ostateczną decyzję. Nasz wniosek przesunięto na ostatni punkt obrad, które od południa
ciągnęły się blisko do północy. Wszystko zapowiadało, że nadanie nazw mostowi i nowej
arterii spadnie w końcu z porządku obrad i wniosek przeniesiony zostanie na późniejszy,
bliżej nieokreślony termin. Nasza cierpliwość i upór zwyciężyły. Około godziny dwudziestej trzeciej ustąpiono. O dziwo, nawet rozległy się oklaski. Jakże dziwne wtedy były nastroje. Lęk był przecież coraz mocniejszy: „Wejdą nie wejdą?!” W pewien czas później,
już po wprowadzeniu stanu wojennego, władze nadały mostowi na Trasie Łazienkowskiej
imię gen. Berlinga. Zdążyliśmy więc z Grotem w ostatniej chwili. Najpewniej uroczystość
ta mogłaby się odbyć dopiero po 1989 roku.
Ale jest jeszcze ta brzemienna jesień. Nadchodzi grudzień. Mam zaszczyt być zaproszonym na Kongres Kultury Polskiej przez profesorów Białostockiego i Szaniawskiego.
Odbywał się w sali Teatru Dramatycznego w Pałacu Kultury i Nauki. Jedno z bardziej
przejmujących i pouczających wydarzeń, jakich byłem świadkiem. Porywające przemówienia czołowych przedstawicieli polskiej kultury i nauki. Znów uczucie jedności celu i
czekających zadań. Następnego dnia miało dokonać się zakończenie Kongresu. Późnym
wieczorem 12 grudnia wracałem samochodem do domu przez wyludnioną Warszawę. Był
mróz, czuło się utajone napięcie. Ciemne okna domów, oszronione jezdnie, wszystko w
odcieniu szaro– stalowym.
Następnego ranka ogłuchły telefony w całym kraju. Pierwsza oznaka, że coś się stało.
Stało się.
W stale zmieniającym się świecie weszliśmy w Polsce w czas zupełnie niezwykły. Najpierw upolowano upatrzonych przez władze ludzi i izolowano ich. Reszta pogrążyła się w
stanie przygnębienia, ale zarazem oczekiwania. Niektórzy nie zaniechali oporu. W pogrążonej w ciemnościach stolicy o określonej godzinie zapalano w oknach świeczki. Te
chwiejne płomyczki były sygnałem przekazywanym współmieszkańcom: że myślimy podobnie. Nadsłuchiwano strzępów audycji nadawanych przez tajne radiostacje. Gaszono i
zapalano światło w mieszkaniach o wyznaczonej porze. Podczas głównego wydania
Dziennika TV ludzie demonstracyjnie wychodzili na ulicę i spacerowali w małych grupkach. I to było znów niezwykłe, gdyż nastrój był wtedy niemal pogodny. Jakby nic się nie
stało, a przecież każdy wie, o co chodzi. Obcy ludzie uśmiechną się i rozejdą potem do
swych domów wraz z zakończeniem dziennika. W telewizji przestali występować aktorzy,
ludzie nauki i osoby cieszące się popularnością, choć zdarzały się nieliczne wyjątki i obok
umundurowanych spikerów czasami ktoś się pokazał. Od 13 grudnia przestałem pracować
w radiu.
Ku mojemu zdziwieniu już w zimie 1982 roku za pośrednictwem miarodajnego przedstawiciela ówczesnej dyrekcji PR otrzymałem propozycję, abym pojechał jako sprawozdawca na narciarskie mistrzostwa świata w Holmenkollen. Z propozycji tej nie skorzystałem.
Godzina policyjna mojemu pokoleniu przypominała okupację niemiecką. Tak jak i wtedy wieczory spędzało się w domu. Ludzie garnęli się do siebie i życie sąsiedzkie nabrało
innej barwy. Pomagano sobie. Nie mówię już o innej pomocy przychodzącej z zagranicy w
postaci paczek żywności i z odzieżą. Często te podarunki nadchodziły od zupełnie nieznajomych ludzi.
Zdarzały się sceny o charakterze niemal symbolicznym. Czołówka polskich aktorów
wystąpiła w głośnej sztuce Eliota „Mord w katedrze”, a przedstawienie odbywało się właśnie w katedrze przy ul. Świętojańskiej. Trudno opisać wrażenie, jakie wywoływało łomotanie w główne drzwi katedry, przez które wtargnęli do świątyni uzbrojeni żołnierze,
zgodnie z akcją sztuki.
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Nie brakowało również zdarzeń komicznych. Jeden z aktorów grający wówczas diabła
opowiadał po przedstawieniu, że w oczekiwaniu na swoje kolejne wejście, z kolegą – drugim diabłem – grał w podziemiach katedry w kości. Wtem w okienku zobaczyli przerażoną twarz przechodnia i usłyszeli okrzyk: „Diabły grają w kości! W podziemiach katedry w
zimowy wieczór stanu wojennego!”
Dni biegły jednostajnie i nie będę ukrywał, że nie było łatwo poddać się zupełnie nowemu trybowi życia. Raptem zatrzymał się szybki wir zawodowej pracy, pośpiechu,
szczególnego napięcia, do których przywykłem przez lata. Od czasu do czasu śledziłem
niektóre wydarzenia sportowe i z czynnego uczestnika stałem się ich biernym obserwatorem. Niewątpliwie trochę brakowało mi mikrofonu.
Z radością przyjąłem zaproszenie od grupy olimpijczyków, którzy utworzyli fundację
Gloria Victis. Zadaniem jej było niesienie pomocy finansowej ciężko doświadczonym
przez los sportowcom. Pomysłodawcą fundacji i jej prezesem był znakomity w swoim czasie szermierz, prawnik Ryszard Parulski. W naszym gronie znaleźli się tacy zawodnicy, jak
były rekordzista świata w rzucie dyskiem Edmund Piątkowski, kilkakrotny mistrz Europy,
wielki pięściarz Zbigniew Pietrzykowski, siatkarz, złoty medalista olimpijski Edward Skorek, mistrz Europy w rzucie młotem Tadeusz Rut oraz trener Kazimierz Górski. Charakterystyczne były takie działania w tamtym czasie. Sławni sportowcy pomyśleli o kolegach,
których czas dawno minął. Z kolei od tamtych przychodziły listy pełne wdzięczności, czasem zażenowania. – „Bardzo dziękuję, ale nie jest u mnie tak źle. Może pomoc przydałaby
się komuś innemu”.
Nie będę także opisywał szerzej walki o nazwę i kształt Pomnika Powstania Warszawskiego, jaką stoczył społeczny komitet o tej nazwie (miałem zaszczyt w nim pracować) – i
jak tę walkę przegrał. Opisał to Marian Pyzel, jego przewodniczący w książce wydanej
własnym sumptem. Szczególny szacunek zdobył także młody artysta – autor i zwycięzca
konkursu na ów pomnik, Piotr Rzeczkowski. Kiedy odgórnie zdecydowano, że pomnikowi
nada się inną nazwę, młody artysta wycofał się. I tak stanął na placu Krasińskich zupełnie
odmienny pomnik, choć ostatecznie dzięki nowej sytuacji politycznej nazwę przywrócono.
Ale stoi ten kolos obudowany masywnymi sylwetami. Wyrzeźbione postacie już nie przypomną, jak wyglądały naprawdę sylwetki chłopców i dziewcząt w powstańczym zrywie.
Zagubiono nie tylko ich młodzieńczą delikatność, ale i siłę. Latem w 1995 roku publiczna
telewizja przedstawiła film Marii Dłużewskiej o losach pomnika i przypomniała osobę
Piotra Rzeczkowskiego, który trzymając się zasady wierności swym przekonaniom zrezygnował ze sławy i na pewno dużego honorarium.
Na Olimpiadę w 1984 roku w Los Angeles Polska nie pojechała, gdyż władze oczywiście podporządkowały się decyzji ZSRR, który postanowił wziąć rewanż na USA za bojkot
igrzysk moskiewskich. Z bloku socjalistycznych państw wyłamała się jedynie Rumunia
Ceausescu i nawet odniosła w Kalifornii sukcesy, zdobywając znaczną ilość medali. Mimo
bojkotu startowało sto czterdzieści reprezentacji. Wypadły już z pamięci tak zwane Zawody Przyjaźni zorganizowane jako próba konkurencji dla Igrzysk w Los Angeles. Przypominam o nich dlatego, że wypadliśmy tam słabo, stanowiąc zaledwie tło dla potężnych
drużyn ZSRR, NRD i Kuby, wyprzedziły nas nawet ekipy Bułgarii i Czechosłowacji. Już
na Olimpiadzie w Moskwie widoczny był pewien regres naszych wyczynów. Efektowne
zwycięstwa tyczkarza Kozakiewicza, biegacza Bronisława Malinowskiego i złoty medal
jeźdźca Kowalczyka przejściowo tylko poprawiły nam humory. W mocno przerzedzonej
konkurencji nie zanotowaliśmy wtedy większej liczby błyskotliwych wyników. Sukces
jeźdźca połechtał naszą próżność – proszę, Polacy wciąż świetnie jeżdżą konno. Było to
tylko pozorne wskrzeszenie znakomitej tradycji polskiej hippiki, gdyż w konkursach moskiewskich zabrakło na starcie najlepszych jeźdźców świata, którzy gremialnie je zbojkotowali. Ale Kowalczyk zasłużył na duże uznanie. Jechał dzielnie.
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Olimpiadę w Los Angeles śledziliśmy w sposób zupełnie wyrywkowy. Pojechało co
prawda kilku sprawozdawców, ale telewizja dawała tylko małe wycinki, w prasie zaś ukazywały się relacje wyłącznie krytyczne. Pisano o skomercjalizowaniu igrzysk, natrętności
reklamy i okropnym szowinizmie widowni, w ogóle całej Ameryki. Nie warto już dziś
obnażać płaskości i naiwności w przedstawianym wówczas obrazie kalifornijskich igrzysk.
Były znakomicie zorganizowane, na bardzo wysokim poziomie. Jak reaguje na sport publiczność amerykańska, przekonaliśmy się równo dziesięć lat później podczas piłkarskich
mistrzostw świata.
Niektóre olimpiady miały głównego bohatera. Takim był długodystansowiec, Fin Paavo
Nurmi, który w 1924 roku zdobył pięć złotych medali. Pierwszą postacią igrzysk berlińskich w 1936 roku był Jesse Owens. Igrzyska w Helsinkach i rok 1952 – to Emil Zatopek,
pierwszy na 5 kilometrów, 10 kilometrów i w maratonie. Niektórzy uważają, że wyjątkowym zjawiskiem Olimpiady w Rzymie w 1960 roku była szybkobiegaczka z USA Wilma
Rudolph, a także maratończyk z Etiopiii, Bikila Abebe, który powtórzył maratoński triumf
w 1964 roku w Tokio. W Meksyku w 1968 roku amerykański pływak Mark Spitz zdobył
siedem złotych medali. Chyba wystarczy. Trochę zapomnianą pozostała lekkoatletka holenderska Blanker– Coen – zdobyła cztery złote medale w 1948 roku w Londynie (we
wszystkich sprintach i na 80 m ppł.), a więc ją przypominam.
Taką postacią igrzysk w 1984 roku był bez wątpienia Amerykanin Carl Lewis. O tym
czego dokonywał zagarniajac cztery złote medale, nie trzeba już chyba szerzej pisać. Co
prawda biegał szybciej, a skakał jeszcze dalej niż Owens, ale czy Owensa prześcignął?
Zrównał się tylko liczbą zdobytych złotych medali w czterech startach na jednej olimpiadzie. Więc może tylko go doścignął? Czy jednak powstanie wokół niego podobna legenda,
jaka otaczała i otacza od tylu lat Owensa? Czarnoskórego dżentelmena nie tylko na boisku,
sportsmena o wytwornych manierach, wnuka niewolnika i syna robotnika pracującego na
plantacji. Po zakończeniu kariery Owens zaszedł wysoko w hierarchii amerykańskiego
sportu, a także poza nim.
Owens (1913– 1980) skakał ponad 8 metrów przed sześćdziesięciu laty. Nie było tartanu ani cudów wspomagających w najrozmaitszy sposób organizm. Chyba wyprzedził
swoją epokę sportową wyraźniej niż inny fenomenalny skoczek amerykański – Bob Beamon. Czy popełnię błąd pisząc, że gdyby Owens miał w swojej dobie takie warunki jak
późniejsi wyczynowcy, może skakałby już w latach trzydziestych w granicach 9 metrów?
Jego rekord 8,13 m (1935) utrzymywał się przez dwadzieścia pięć lat. Poprawił go dopiero
kolejny czarnoskóry lekkoatleta z USA – Boston o 8 cm.
Wyczyn Beamona – słynne 8,90 m – to jesień roku 1968 i stadion meksykański położony wyżej niż szczyt Kasprowego Wierchu. „Poprawią go dopiero w XXI wieku” – mówili
fachowcy i kibice. Tymczasem rekord Beamona przetrwał krócej niż rekord Owensa. Po
dwudziesu trzech latach na mistrzostwach świata w Tokio „wyprzedził XXI wiek” Mike
Powell. Będzie to najbardziej efektowne wydarzenie sportowe roku 1991.
Miałem szczęście oglądać na własne oczy meksykański skok Beamona. Nie można zapomnieć jego rozgrzewki przed pierwszym skokiem. Był to jakiś opętańczy taniec. Błyskawiczny sprint w miejscu. Ładował energię w swe szczupłe ciało. Ruszył i w chwilę
później widać było przede wszystkim wyrzucone niebywale wysoko nogi. Zadarł je i szybował ponad piaskiem. Potem zademonstrował drugi taniec, kiedy zobaczył na tablicy złociste cyfry: 8,90. Resztę skoków spalił.
Rekordowy skok, jak mówił po latach, był następstwem spełnienia w optymalnym
stopniu wszystkich warunków koniecznych do osiągnięcia takiego wyniku: dokładny co do
milimetra rozbieg, całkowicie harmonijny rytm biegu, idealnie mocne odbicie i wreszcie
parabola lotu. Spełniło mu się to, o czym pewnie zamarzył, kiedy już biegł. Całował potem
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ziemię. Miał wtedy dwadzieścia dwa lata. Startował w temperaturze dwudziestu paru stopni, popychał go idealny wiatr, nie przekraczający 2 m/sek.
Mike Powell w Tokio był o sześć lat starszy. Skoczył o 5 cm dalej przy wietrze 0,3 m/
sęk i było to w piątej kolejce konkursu. W istocie uzyskał 8,98, gdyż odbił się o 3 cm
przed linią, której nie wolno zawodnikowi przekroczyć. Nie raz zastanawiano się, czy nie
zmienić regulaminu i nie mierzyć prawdziwej odległości skoku. Ale zostało wszystko po
dawnemu i chyba słusznie. Powell i Lewis skakali na nawierzchniach tak cudownych, że
dawne skocznie zdają się być czymś prymitywnym. Ślad stopy Powella jest jeszcze wyraźny. Ślady tamtych dwóch coraz bledsze, właściwie już niewidoczne.
Rok 1984. Do kraju dochodziły wtedy tylko skąpe obrazy kalifornijskich igrzysk. Echa
wypełnionych po brzegi aren były u nas prawie niesłyszalne.
Echo stadionu. Raz jeden znalazłem się na stadionie i zapamiętałem jego pełną wymowy ciszę. To było niespełna rok przed Olimpiadą w Los Angeles. 17 czerwca 1983 roku.
Nieprzebrany tłum wypełnił warszawski stadion położony nad Wisłą. Ludzie zajęli
wszystkie przejścia, koronę oraz cały obszar boiska, każdy skrawek trawy i bieżni. Nie
można było ogarnąć wzrokiem morza głów, jakie rozlało się wokół stadionu na Pradze.
Nigdy w tym miejscu nie zgromadzi się już tylu ludzi. Nigdy przedtem nie było i nie będzie tam takiego skupienia, wzruszenia i radości, uczucia całkowitej jedności myśli, a jednocześnie takiego porządku i takiej wzajemnej życzliwości. Stadion – miejsce, gdzie przeżywa się proste emocje przemienił się podczas drugiej wizyty Papieża w gigantyczny kościół, którego sklepienie stanowiło niebo.
Biegły miesiące i lata. Nadal obserwowałem wydarzenia sportowe trochę z oddali. Jesienie przechodziły w zaskakująco łagodne zimy. Tak, olimpiady zimowe zawsze były w
cieniu letnich, były wstępem, otwarciem roku olimpijskiego. Zasięg, ranga i ogrom przeżyć stawiały letnie igrzyska na pierwszym miejscu.
Tymczasem w 1988 roku Seul – zapewne nie tylko w moim odbiorze – przegrał z Calgary. Zimowa olimpiada w tym kanadyjskim mieście to był triumf uczestnictwa. Nie tylko
zawodnicy brali czynny udział, ale i działacze, sędziowie, porządkowi, mieszkańcy miasta.
Poszli na igrzyska jak ochotnicy. Dzięki nim i my poprzez telewizję staliśmy się niemal
aktywnymi uczestnikami. Nasz udział sięgnął sfery głębszej, wyzwolił solidarność pragnień, by idea olimpijska naprawdę zwyciężyła. Mniej ważne stały się barwy, jakie nosili
zawodnicy i miejsca, jakie zajmowali. Amatorsko skaczący narciarz lądujący na szarym
końcu budził powszechny aplauz i sympatię. Podobnie jak ogromne wrażenie wywarły
fragmenty bezpretensjonalnej ceremonii zamknięcia – zbiorowy taniec ludowy mieszkańców Calgary. Było to tak niewymuszone, że nie czuło się reżyserii. A wszystko na tle rytmicznej i pogodnej melodii country. Calgary, tak to odczułem, było może nową propozycją dla świata:
„Udział – nie zwycięstwo – jest najważniejsze”. Może więc jeszcze nie wszystko stracone? – myślałem wtedy.
Przyszedł Seul. Były to igrzyska potężne i niezbyt wesołe. Czy mógł nas zmylić radosny przemarsz przemieszanych zawodników w wieczór, kiedy przyszła pora zgaszenia
znicza? Młodzież znów budziła optymizm. Gorsza okazała się olimpijska otoczka – ten
cały świat menadżerów, sędziów, działaczy, bo to oni często podsuwają zawodnikom
sztuczny doping, by za ich pośrednictwem czerpać zysk z odniesionych na boisku sukcesów; zakulisowe układy; czasem stronnicze sędziowanie, a także jednostronność zainteresowań gospodarzy skoncentrowanych całkowicie na odpowiednim wyeksponowaniu
udziału swoich zawodników. Dalszy krok w zamienianiu olimpiady w show bizness.
Ponadto w Seulu program igrzysk był stanowczo zbyt obszerny. Przyspieszyło to dalszy
bieg wydarzeń. Niektóre konkurencje wręcz nie pasują do olimpiady: choćby wprowadzone w Seulu „pływanie synchroniczne” – machanie nogami urodziwych dziewcząt nad taflą
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wody pasuje bardziej do programu rewii. Niektórzy zastanawiają się także nad celowością
udziału konkurencji strzeleckich, gdyż zawodnicy korzystają już z tak perfekcyjnych urządzeń celowniczych, że technika zdaje się odgrywać większą rolę niż bystrość oka i pewność ręki. Może dojdziemy do tego, że w rywalizacji sportowej będziemy wykorzystywać
jeszcze cudowniejsze bronie, na przykład laser? Czy to na pewno jest niemożliwe?
Udział naszej ekipy przyniósł szesnaście medali i dwudzieste miejsce w medalowej klasyfikacji. Niektórzy twierdzili, że plon był lepszy, niż można było się spodziewać. Faktem
jest, że była to najsłabsza nasza olimpiada od przeszło trzydzieści lat. W Melbourne zajęliśmy trzynaste miejsce, w Rzymie – szóste (21 medali), w Tokio – siódme miejsce (23 medale), w Meksyku miejsce ósme (18 medali), w Monachium – siódme miejsce (21 medali),
w Montrealu – piąte miejsce (26 medali). W Moskwie co prawda było czwarte miejsce i aż
trzydzieści dwa medale, ale tylko trzy złote chociaż tamte igrzyska miały dużo słabszą
obsadę, niż poprzednie. Nasze przesunięcie w dół było bezsporne. Czy pozostawaliśmy w
tyle jedynie w następstwie kryzysu społecznego i ekonomicznego? To byłoby uproszczenie. Niektóre zamożne kraje żyjące spokojnie miewały nikły dorobek medalowy. Współzależność między zamożnością materialną i równowagą społeczną a wybitnymi osiągnięciami na olimpiadzie nie istnieje.
W 1988 roku nadal panowały trzy główne potęgi w sporcie. Jedna to kraj niezmiernie
bogaty, o niewyczerpanych zasobach silnej i odważnej młodzieży, która nie lubi nakładać
na siebie rygorów sportowych przypominających rygor niemal wojskowy. Jego sport zasila
nieustanie czarnoskóra młodzież mająca naturalne zdolności ruchowe. Mowa o USA.
Druga potęga sportowa, to także kraj o niezmierzonej przestrzeni i możliwościach
wciąż niecałkowicie wykorzystanych. I on ma nieprzebrane rezerwy ludzi i umie przy tym
przygotować swe kadry z dużą dokładnością na czas, wykorzystując przeznaczone nakłady
finansowe i dyscyplinę idącą z góry od państwa. To ZSRR.
Trzecia wreszcie potęga sportowa najbardziej zadziwiająca. Kraj nieduży liczebnie, który niemal od samego powstania państwa położył główny nacisk na sport, na pracowitą
hodowlę przyszłych mistrzów i czynił to w sposób perfekcyjny. Cel tego wysiłku był
oczywisty. Właśnie w dużej mierze dzięki sukcesom sportowym NRD zaistniała w społeczności światowej jako państwo. Czy warto rozwodzić się nad charakterem owej hodowli poprzedzonej niesłychanie drobiazgową selekcją prowadzoną od najmłodszych lat
wśród młodzieży obojga płci? Potęga sportowa tego państwa wkrótce przestanie istnieć.
Całe NRD przestanie istnieć.
Któż mógł wtedy przewidzieć, że zawali się mur berliński i schyłek lat 80. wprowadzi
zupełnie nowe układy polityczne, że niebawem powstaną nowe państwa: Litwa, Łotwa,
Estonia, z kolei Czechy i Słowacja.
W Polsce nieco wcześniej okazało się, że spokój był tylko pozorny. Od czasu do czasu
dochodziło do wyjątkowo wstrząsających i tragicznych zdarzeń, z których jedno rozeszło
się na cały świat. Zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 roku. Ksiądz Jerzy
był dla ludzi kimś realnym, a jednocześnie jeszcze za życia stał się symbolem. Po śmierci
wyniesiony do grona męczenników, niemal świętych.
Zamordowany w cztery lata później w tajemniczych okolicznościach Janek Strzelecki
był dla mnie po prostu kolegą z kortu, zanim stał się wybitnym profesorem socjologii,
działaczem społecznym najwyższego formatu, człowiekiem o szerokiej erudycji i głębokiej szlchetności. Kiedy wśród nieprzebranych tłumów na pogrzebie profesora Strzeleckiego żegnali go tacy ludzie, jak między innymi Tadeusz Mazowiecki i Klemens Szaniawski, ukazując zarówno dzieło życia, jak i życiową postawę zmarłego, kiedy odczytano depeszę kondolencyjną Papieża, raptem w najbardziej osobistym odczuciu zobaczyłem Janka
na korcie. Był wtedy zwykłym młodym człowiekiem interesującym się głównie sportem.
Poznałem go na „Legii” i potem byłem nawet jego stałym partnerem w deblu, grywaliśmy
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w poważnych turniejach juniorów również o mistrzostwo Polski. Zaprzyjaźniliśmy się
więc w ważnym dla każdego człowieka okresie życia, kiedy kształtuje się osobowość i
zaczynają ujawniać się pewne cechy. Dorodny i mocno zbudowany Janek miał mocny
serwis i znakomite woleje, co wyróżniało go w grze deblowej. Nade wszystko jednak rzucał się w oczy jego piękny styl, estetyka ruchów przy znacznie mniejszej skuteczności.
Ważniejsza była dla niego sama przyjemność gry niż zdobywanie punktów, co było czasem denerwujące dla zachłannego partnera, myślącego jedynie o zwycięstwie. Nie, tej zachłanności nie było u niego w ogóle. Czasem ujawniała się jakaś bezbronność. Trudniej
dawał sobie radę w chwilach własnego załamania, za to cudownie pokrzepiał partnera,
kiedy ten zaczął psuć łatwe piłki. Wielki blondyn o przyjaznym uśmiechu wyróżniał się
wśród nas nieskazitelnym zachowaniem, w czym niemądrze doszukiwaliśmy się niezrozumiałej wyższości nad nami, dla których najważniejsze było: wygrać mecz, wybić się na
korcie.
W tenisie zdobywał mistrzostwa juniorów w deblu i wicemistrzostwo w singlu. Bodaj
w 1939 roku przyszedł na kort „Legii”, zabrał sprzęt z szafki i powiedział, że daje sobie z
tym spokój. Już wcześniej pociągało go całkowicie narciarstwo i wspinaczka, a latem żeglarstwo. W wysublimowanych sportach szukał okazji sprawdzenia się. Ten delikatny
człowiek wystawiał się na surowe próby, by przekonać się w jakim stopniu sprosta napięciom nerwowym i niebezpieczeństwom, gdyż to pozwoli mu dopiero lepiej poznać ludzką
naturę i świat. Na pogrzebie dawnego partnera w deblu o parę kroków w gęstym tłumie
stał niewysoki, krępy mężczyzna z wąsem. Wąsy nie były jeszcze siwe. Wtedy po raz
pierwszy z tak bliska zobaczyłem późniejszego prezydenta Rzeczpospolitej.
U schyłku lat 80. pomruki oporu w Polsce zaczęły przemieniać się ponownie w wyraźny jednobrzmiący głos sprzeciwu wobec istniejącego stanu rzeczy. Zaznaczę tylko niektóre wydarzenia: strajki „Solidarności”, potem obrady przy okrągłym stole i dzień 4 czerwca
1989 roku, kiedy po raz pierwszy po wojnie, w wolnych wyborach, naród mógł zademonstrować swą wolę, odrzucając dotychczasowy model państwa.
Wypowiedziałem dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy słów do mikrofonu – pospiesznie, w
napięciu, starając się dotrzymać kroku biegnącym zawodnikom, nie spóźnić się wobec
tempa zadawanych ciosów bokserskich, ripost szermierzy, smeczów i returnów tenisowych
graczy. Tej pamiętnej wiosny 1989 roku stanąłem wobec zupełnie innego zadania. Miałem
do mikrofonu wypowiedzieć tylko jedno słowo, nic więcej. Brałem udział w audycjach
przedwyborczych Radia Solidarność i powierzono mi wypowiedzenie zapowiedzi dla każdej kolejnej audycji. To jedno słowo:”Solidarni”, wypowiedziane i nagrane na taśmę, pozostało do dziś dla mnie czymś ważnym. Trudno opisać przejęcie, z jakim wykonywałem
tę, zdawałoby się, prostą czynność. Jak powiedzieć to słowo właśnie najprościej?
Audycje nagrywane były w ciasnym studiu Instytutu Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej, a nie w obszernym i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu wielkiego gmachu
przy alei Niepodległości. Atmosfera była pełna zapału i koleżeństwa, nie brakowało byłych pracowników PR, którzy od zimy 1981/82 nie otrzymali prawa wstępu do Radia albo
zrezygnowali z brania udziału w jego programach.
Przełom lat 80. i 90. oraz następne lata, tak ważne dla każdego, niosły wiele wydarzeń
czysto politycznych, więcej – wstrząsów na wielką skalę, choć w naszej części Europy
można je określić jako rewolucję bez rozlewu krwi.
Przyszły wybory prezydenckie i wówczas zaproponowano mi udział w radiowej kampanii wyborczej na rzecz Lecha Wałęsy. I ten okres wspominam jako bardzo pamiętny.
Uczestniczyłem w opracowywaniu programów i występowałem sam. Był to już stały powrót do mikrofonu po przerwie trwającej w istocie bez mała osiem lat. Za namową moich
nowych szefów zrobiłem jedną audycję wyborczą w stylu czysto sportowym; przeprowadziłem relacje z wyimaginowanego biegu przez przeszkody, w którym walczyli kandydaci
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na prezydenta. Ten wręcz ryzykowny pomysł sprawdził się, jak potem mówiono, bardzo
dobrze. Schowałem tę tasiemkę z nagraniem, niechaj będzie pamiątką – śladem wiary w
słuszną sprawę, której wówczas służyłem.
Wieczór wyboru prezydenta III Rzeczypospolitej spędziłem w Gdańsku, biorąc udział
w wielogodzinnym programie telewizyjnym trzymającym w napięciu i nadziei miliony
ludzi w całym kraju. Ogromną sensację wywołał fakt, że sensacyjny rywal – S. Tymiński –
tak zdecydowanie przegrał tamtego wieczoru w Gdańsku. W tłumie uradowanych ludzi
otaczających sprawozdawców ze wszystkich stron nagle przypomniało mi się bardzo dawne zdarzenie. Jako mały harcerz defiluję 11 listopada na placu Marszałka Piłsudskiego
przed prezydentem Ignacym Mościckim. Czuję niezwykłe przejęcie, kiedy wysoki, wytworny pan uchyla cylindra przed sztandarem naszej drużyny, 16 WDH im. Zawiszy Czarnego. I coś podobnego poczułem w tamtej chwili, tym razem jako dojrzały człowiek, jedynie komentujący wybory, które wyłoniły prezydenta mającego urzędować wreszcie w
kraju, nie na obczyźnie – następcy tamtego jeszcze z przedwojennej Polski. A potem nowo
wybrany prezydent uroczyście i oficjalnie otrzymał insygnia władzy z rąk ostatniego prezydenta na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Fakt ten, zbyt słabo utrwalony w
świadomości społecznej i niedostatecznie podkreślany przez mass media wyraziście połączył ciąg dziejów II i III Rzeczypospolitej odcinając okres PRL.
Nie lubię polityki, interesuję się tylko historią i co oczywiste, sprawami kraju. Czym są
namiętności polityczne, przekonałem się, otrzymując niebawem listy pełne obelg, a nawet
pogróżek. Byli tacy, którym bardzo nie podobał się wybór właśnie tego, a nie innego kandydata.
Wiele różnych przeżyć i spotkania z niezwykłymi ludźmi. Wreszcie osobiście poznałem
Jana Nowaka Jeziorańskiego. Było to w Nieborowie i tam rozpoczęła się znajomość z tym
człowiekiem, którego przez tyle lat znałem tylko z głosu i oczywiście poprzez książkę
„Kurier z Warszawy”. Jeden z tych ludzi, do których ma się pełne zaufanie. Będzie przyjeżdżał do kraju coraz częściej i będę z nim rozmawiał, raz bardzo długo w warszawskim
szpitalu, gdzie znalazł się po fatalnym wypadku. Obłożony gipsem nie zwolnił ani na
chwilę tempa swej aktywności. Cóż to za pokolenie łączące odporność, wiedzę i niezmienną wierność obranej drodze.
Wiosną 1992 roku zginie w Himalajach Wanda Rutkiewicz, pierwsza Europejka, która
zdobyła Mount Everest. Ją niestety znałem przelotnie, odbyliśmy zaledwie parę rozmów,
ale była taką osobą, której nie można zapomnieć. Pozostanie jedną z wielkich postaci polskiego sportu, kobietą nie tylko dzielną, ale i tajemniczą. Była przedstawicielką już powojennego pokolenia. I to pokolenie obdarowuje nas często postaciami szczególnie wartościowymi.
Ten rok był rokiem olimpijskich igrzysk zimowych w Albertville, a potem letnich w
Barcelonie.,
Olimpiady nie są już takie jak wcześniej. Zmieniła się tworząca je materia. Elektronika,
sprzęt, pieniądze, reklama, polityka, medycyna, sztuczny doping, a nade wszystko telewizja zrobiły swoje. Na dawnych igrzyskach zwycięstwa mistrzów i ofiarność pokonanych
oglądali widzowie zgromadzeni jedynie w obrębie stadionu. Potem pojawił się radiowy
sprawozdawca tworzący obrazy jedynie pobudzając wyobraźnię odbiorców. Filmowy
przekaz sportu był jeszcze opóźniony, dawał zaledwie wycinek. Dopiero telewizja sprawiła, że miliard ludzi w tej samej sekundzie mogło oglądać dokładnie, w wielkim zbliżeniu
przebieg zawodów. Rosło to wszystko. Nie tylko rekordy i olimpijskie zaplecza. Na scenę
olimpijską wkroczył dodatkowy teatr: zawrotne, kolorowe, arcykosztowne, wyreżyserowane spektakle otwarcia i zamknięcia igrzysk. Starają się pogłębić treść sportu poprzez
elementy zaczerpnięte ze sztuki, sięgają po mniej lub bardziej utajoną metaforykę.
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Takimi były spektakle otwarcia i zamknięcia Olimpiady w Albertville. Powtórzy się to
w nieco innym kształcie w pół roku później w Barcelonie. Tam wzbogacono ceremonię o
piękny występ najlepszych operowych śpiewaków świata.
A jednak można odnieść wrażenie, że ceremonie otwarcia i zamknięcia olimpiad stają
się jakby ważniejsze niż sportowa rywalizacja, przesunięta niemal na margines. Ludzie
antyku także kojarzyli sport ze sztuką, czynili to jednak prościej. Ale Grecy byli niepowtarzalni.
Oglądamy olimpiady. Są piękne. A jednocześnie odczuwamy niepokój. Blichtr zastępuje prostotę, nadmiar bogactwa – treść. Dawny prezydent MKOl Avery Brundage był
ostatnim, który usiłował powstrzymać bieg tych wydarzeń. Sprzeciwiał się, aby za medale
oficjalnie płacić pieniądze. Był utopistą, więc musiał przegrać. Niektóre utopie są potrzebne. Czym byłby człowiek bez dążenia do ideału? To, co dobre i sprawdzone warto zachować. Racje postępowe i konserwatywne bilansują się. Zbawienna jest więc równowaga
między tym, co można zmienić, a tym, co nie powinno ulec zmianie.
Śledziliśmy uważnie, co się dzieje. Olimpijskie Sarajewo z roku 1984. Teraz są tam
cmentarze. Ile wydarzyło się w sporcie i na świecie przez ten czas? „Olimpiada – czasem
pokoju”. Przywykliśmy, że tak już nie jest. Okropności obecnego świata podczas igrzysk
wydają nam się jednak jakby straszliwsze. A więc jest to może i zasługą olimpiad, że choć
przez dwa tygodnie tworzą ten kontrast.
Mówi się, że współczesny sport wyraża obecny czas i wymyka się spod kontroli. W
sporcie istnieje pewna sprzeczność. Stał się zaciekłą walką o zwycięstwo. Zwyciężać coraz
trudniej, a korzyści materialne coraz większe. Rosną więc niedobre pokusy. A jednocześnie nikt nie ośmiela się otwarcie przekreślić wielowiekowych wartości humanitarnych i
zasad czystej gry. To one zmuszają zawodników do obierania niekiedy trudniejszej drogi.
Te wartości, co widoczne, są mniej lub bardziej przemyślnie podważane pod hasłem
postępu i liberalizmu. Człowiekowi teraz wszystko wolno, jeśli to mu sprawia przyjemność. „Róbta co chceta” – takie niemądre hasło zaczął lansować w latach 90. pewien młody, popularny wśród młodzieży człowiek, wprowadzając szkodliwy dysonans do pożytecznej akcji charytatywnej prowadzonej na dużą skalę.
Na szczęście z tych sprzeczności czasem wyłania się coś optymistycznego. Przyspieszając (czy słusznie?) cykl igrzysk olimpijskich postanowiono, że kolejne igrzyska zimowe
odbywać się będą pomiędzy letnimi i tak się stało w 1994 roku. W dwa lata po Albertville
i Barcelonie i dwa lata przed Atlantą oglądaliśmy to, co miało miejsce w norweskim Liliehammer. Igrzyska te były niezwykłe przez swą prostotę. Skandynawowie rozumieją sport.
Biegacz narciarski lub skoczek to niemal symbol ich tradycji i obyczajowości. Nie potrzebowali sięgać do wyszukanych metafor i nie silili się na dodatkowe elementy mające podnieść wyżej to święto. Każdy kraj zapewne ma jakieś ważne symbole. Czasem są one górnolotne i mało zrozumiałe dla innych, a czasem zwyczajne jak trud biegacza pokonującego
na nartach dystans maratoński.
Ostatnie kilkanaście lat w naszym życiu niesie nieustanne i wciąż nieprzewidywalne
przemiany. Odczuwamy to mocno, obserwując niedawne losy własnego kraju. Jesienią
1993 roku po wyborach parlamentarnych znów zaczęło się coś zmieniać w następstwie
bierności dużych odłamów społeczeństwa, które w ogóle nie poszły do wyborów.
W skali uniwersalnej zmiany wypływają także, co oczywiste, z przemożnego postępu
nauki i techniki. Wyprzedza on chyba rozwój duchowych wartości człowieka. Widać to
zarówno na bogatym Zachodzie jak i na Wschodzie.
Wciąż marzy się, by to co najcenniejsze i sprawdzone w rodzimej obyczajowości i kulturze nie ulegało obcym wpływom, co nie oznacza, by nie uczyć się od innych pracowitości, porządku i rozsądku. Może przed końcem 2000 roku sami wreszcie rozstrzygniemy, w
jakim kierunku pójdziemy dalej.
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Wszystkie te ogromne problemy odciskają się na jednej z cząsteczek całości – na sporcie. Ma kształtować człowieka nie tylko pod względem fizycznym. Obecnie tak już nie
jest. Jednostki przekraczają 18 metrów w trójskoku, wybrańcy coraz częściej biegają na
100 metrów poniżej 10 sęk. Ciosy w boksie i strzały na bramkę są coraz mocniejsze i
szybsze. W tenisie piłka po serwisie mknie z szybkością 200 km/godz, a mecze w następstwie wzrastającej perfekcji i siły stają się monotonne. Zawodowi championi za prestiżowe
zwycięstwa zarabiają ogromne kwoty. Zarabiają dużo więcej niż najwybitniejsi naukowcy,
humaniści i artyści – laureaci nagrody Nobla.
Go for gold! Wydaje się, że i MKOl powołany do szczytniejszych celów także poddaje
się i jest zajęty przede wszystkim organizowaniem coraz wspanialszych widowisk. Pieniądze stały się ważniejsze niż sam udział w przyjacielskim współzawodnictwie.
Na dobrą sprawę tylko z jednego miejsca na świecie płynie głos nauki i przestrogi nawołujący do opamiętania.
To jest książka jednak tylko o sporcie, który, uzbrojony w coraz lepsze instrumenty naukowe i technologiczne, niczym pojazd międzyplanetarny pędzi w kierunku Atlanty i potem dalej, dalej dalej.
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